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Kan een mens willens en wetens iets anders doen dan wat 
hijzelf het beste vindt? (Socrates) 



Voorwoord 
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begeleiders bij Stork BP&L van het afstudeerproject. Tevens wil ik Bert den Teuling en Piet 
van Dongen bedanken voor hun begeleidende steun tijdens het project. Ook Cock Kranenburg 
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Mijn dank gaat verder uit naar mijn eerste begeleider van de Technische Universiteit 
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en deskundigheid waarmee hij me bijstond tijdens het project. Ook Come Dime wil ik 
bedanken voor het optreden als tweede begeleider. 

Ik wil iedereen bij Stork BP&L bedanken voor de gezellige en leerzame tijd. 

Ik hoop dat mijn inbreng een positieve bijdrage zal leveren aan de inrichting van het 
ontwerpproces bij Stork BP&L. Ik wens de medewerkers van Stork veel succes bij de 
inrichting van het ontwerpproces. 

J ochen van Esch 



Abstract 

This thesis concerns the design of an architecture of the information system for the 
engineering process. The product architecture serves as a basis for this architecture. For each 
phase in the engineering process a domain is specified to serve as a framework for the 
product information that is generated in that phase. The functional relationships between 
modules of a particular domain are defined as a domain specific architecture. The relations 
between the architectures provide a support for the communication during the engineering 
process. 
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Summary 

Stork BP&L was founded on 1 January 1997 in a merger of the previous Stork companies 
Stork Bepak, Stork Conveyor Systems en Stork Biviator. The purpose of the merger was 
twofold: 
• The products of the three companies can now be offered as complete systems 
• By synergy a reduction of costs and improvement of the efficiency can occur. 

However, before synergy can be accomplished the processes of the different companies have 
to be in line with each other. This is especially true for the engineering processes. This part of 
the primary process is the most complex one and determines a significant part of the 
throughput time, costs and quality of the final product. Thereby this process is hard to control 
because a number of creative sub-processes are involved. 

The following specifications are made during the engineering process. Figure 1 shows the 
specifications and the sequence of the successive steps: 

Figure 1: Five steps of the engineering process. 

physical 
structure 

To manage the throughput time, the quality and the costs it is important to design a product 
out of standard modules as much as possible. This causes a great reduction in the 
uncertainty. 

Problem definition and assignment 
The original problem description was as follows: 
1. Availability and accessibility of product information on standards and historical data is 

insufficient. This prevents the optimal use of this information. As a result the product 
strategy cannot clearly be defined. 

2. During the engineering process the customer needs are translated into a product design. 
The multidisciplinary approach of the transformation process requires intensive 
communication between the involved engineers. Through a lack of well-defined 
architecture of the information system communication is not supported sufficiently. 

3. Through a lack of availability and accessibility of product information the quality of the 
customer service is not at the desired level. 
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During the Total Quality Management program a number of workgroups were initiated to 
find solutions for the above mentioned problems. The workgroups are split into three 
categories: 
1. Workgroups for modularization of the products; 
2. Workgroups for the improvement of the availability of product information m the 

quotation process; 
3. Workgroup for the improvement of product documentation (user manuals) 

The problem sketch lead to the following assignment definition: 

The problems of the workgroups, defined bottom up, are dealt with in a top down fashion 
using the architecture of the information system. This way, ideas can dealt with in a broader 
context. 
This prevents solutions to arise that could undermine the integral solution. 

Three domains as a basis to the architecture of the information system for the 
engineering process. 
By modulating the product (i.e. splitting of products into modules, product structuring) in the 
correct format, one can define the structure of the product information using this modulation 
as a basis. The product data have a different product structure in each phase of the 
engineering process, based on the product structure used in that particular phase. 
For each phase in the engineering process one structure will suffice, however to structure the 
product data in the three phases, at least three structures are needed. The product has to be 
modulated for three domains in order to achieve this: 

• The functional domain 
• The technology domain 
• The physical domain 

Functional 
domain 

Figure 2: The three domains. 

Technology 
domain 

Physical 
domain 

Every domain has a product model, which is to serve as a framework for domain specific 
information 

1. Development of standards using the three domains 
Apart from market driven development of standards, new technologies also serve as a basis 
for standard solutions development. The application areas of solutions can be changed 
through new technologies, which in terms can result into new standards. The strategic 
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decisions regarding customer specific and solution specific (technology) development of 
standards is defined by product strategy. The standard modules that arise from these 
developments are a representation of the product strategy. To spread the product strategy 
within the organisation, the different angles from the parties involved in the engineering 
process have to be taken into account. Through the information of standards, using the 
documentation of the three domains, this product strategy can be defined for the different 
viewpoints of the engineers involved. Through this, product strategy is more manageable. 

market 
marketing 

functional 
domain 

Figure 3: The development of standards. 

history 

Technological 
domain 

physical 
domain 

new technologies 

2. The three domains as a tool for the support of communication 
During the engineering process a sales manager translates the customer specifications into a 
functional structure. This results in a complete overview of the customer's problem. As 
depicted in figure 2 the standards are documented for three domains. This enables an easy 
comparison of the functional structure, which is specified by the sales department with the 
functional structures of the standard product. In this way the problem of the customer can be 
related to available solutions in an unequivocal manner. 
The communication between the involved engineers in the customer driven design process 
can be supported in this way. 
Based on the three domains the know-how, presented by the engineers, can be mapped 
(networking). This makes it easier for the sales person to verify the availability of know-how. 
This makes it possible to quote efficient, without offers being made which can not be realised 
with the present know-how. This stimulates the usage of available technological know-how. 

3. Improvement of availability and accessibility of product information on 
behalf of Customer Service and Support. 

The department of Customer Service and Support needs up to date and accurate information 
with regard to the usage, composition and user specification during the engineering process. 
The foundation for this type of product information is created during the design process. 
Documenting therefor is not an activity that starts after the engineering process but it is an 
essential part of it. When during the engineering process the three domains are used for 
documentation, product information can be stored in a structured way. This will improve the 
availability and accessibility of product information on behalf of product documentation. 
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INLEIDING 

De afzetmarkt van de discrete productieindustrie heeft zich de afgelopen decennia 
ontwikkeld van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt: deze wordt niet meer door 
producenten, maar vooral door klantenwensen gedomineerd. Dit geldt met name voor de 
machine- en apparatenbouw, waar de markt in hoge mate bepaald wordt door factoren als 
internationale concurrentie, veeleisende, goed geYnformeerde klanten, snelle product- en 
productietechnologische ontwikkelingen, toenemende varieteit en complexiteit van 
gevraagde producten, lagere seriegrootten en meer varianten en wettelijke eisen ( o.a. 
Europese machinerichtlijn). 

Spelers in deze markt richten zich op bet voortdurend aanbieden van nieuwe 
producten en diensten die zich onderscheiden door een hoge toegevoegde waarde in termen 
van functionaliteit, duurzaamheid, service, esthetiek en imago. Voor de continue 
noodzakelijke innovatie, is state-of-the-art (technologische) kennis nodig. De 
concurrentiestrijd wordt voornamelijk bepaald door de creativiteit en bet innovatievermogen 
van de organisatie. 

1.1 Kwaliteitsbeheersing in het ontwerpproces 

Continu verbeteren, de basis voor integrale kwaliteitszorg, is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Dit geldt met name voor bet ontwerpproces. Dit is een uitgebreid en complex proces, 
omdat de uitkomsten vooraf niet kunnen warden voorspeld. De creatieve vertaling van eisen 
en wensen van de klant in technische oplossingen vindt plaats in het hoofd van die ene 
eigenzinnige engineer. Meestal betreft dit maar een gedeelte van het totale productontwerp. 
De afstemming met andere eigenzinnige engineers verhoogt de complexiteit van het 
ontwerpproces. Deze activiteiten beheersbaar maken, vraagt om methoden en technieken die 
teamwerk versterken en inzicht in elkaars resultaten vergroten. 

Het afsfuderen heeft plaatsgevonden in een engineer-to-order situatie, hetgeen betekent dat 
er op klantorder ontworpen wordt. Wanneer op klantorder ontworpen wordt, moet aan de 
individuele eisen en wensen van een opdrachtgever voldaan warden. De productkwaliteit die 
opdrachtgevers ervaren is afhankelijk van de verwachtingen die deze opdrachtgevers 
koesteren ten aanzien van de functionaliteit van het product, gerelateerd aan de geleverde 
prestatie van het product. 

Een complicatie bij het definieren van de ontwerpkwaliteit is dat het succes van een 
ontwerp mede bepaald wordt door het ingenieuze van de technische oplossing. Men kan niet 
tevoren aangeven wat de benchmark, de slimste oplossing, is. Daarbij moet men zich 
realiseren dat onderzoekers en ontwerpers wat betreft hun functies in zoverre uniek zijn dat 
hun resultaten voor een groot dee! eenmalig zijn. Een normstelling over hun 
kwaliteitsprestatie is dus niet eenvoudig uit zich herhalende activiteiten af te leiden. Men 
wenst juist het innovatieve gedrag te stimuleren. 
Deze situatie vraagt om een managementstijl die de juiste balans weet te vinden tussen 
creativiteit en beheersing. Een starre bureaucratie verlamt deze creativiteit, dus ook het 
innovatieve vermogen van de organisatie. Gebrek aan discipline leidt echter tot 
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ontwikkelingen die niet in lijn zijn met de innovatie strategie, onacceptabele doorlooptijden, 
of in het ergste geval producten die buiten het productbeleid vallen. 

In dit verslag wordt de architectuur voor het informatiesysteem voor het ontwerpproces bij 
Stork BP&L onder de loep genomen. Stork BP&L is op 1 januari 1997 opgericht door een 
fusie van de voormalige Stork werkmaatschappijen Stork Bepak, Stork Conveyor Systems 
en Stork Biviator. Doel van de fusie is tweeledig: 
• de producten van de drie bedrijven kunnen nu als complete systemen aangeboden 

worden 
• door synergie kan een reductie van kosten en verbetering van de efficiency optreden. 

Voordat synergie kan worden bereikt dienen echter de processen van de verschillende 
bedrijven op elkaar te worden afgestemd. Dit geldt in het bijzonder voor de 
ontwerpprocessen van de verschillende bedrijven. Het ontwerpproces bepaalt namelijk een 
aanzienlijk deel van de doorlooptijd, kosten en kwaliteit en is daarbij moeilijk te beheersen. 

1.2 Probleemdefiniering en opdrachtformulering 

Vanuit het Total Quality Management programma is een aantal werkgroepen gestart met 
verschillende doelstellingen. Ten eerste is er een werkgroep gestart met de doelstelling de 
kwaliteit van de productdocumentatie te verbeteren. Om de kwaliteit van de 
productdocumentatie te verbeteren heeft de werkgroep zich gericht op het verbeteren van de 
toegankelijkheid van productinformatie. De productinformatie die gegenereerd wordt tijdens 
het ontwerpproces, wordt gebruikt om het product te documenteren. Een van de gebruikers 
van deze productdocumentatie is de afdeling Customer Service Support. Voor een verlenen 
van goede service is het uitermate belangrijk dat de juiste informatie in de 
productdocumentatie terechtkomt. 

Verder zijn er werkgroepen ten behoeve van modularisatie opgestart, voor elke 
productgroep is zo 'n werkgroep actief. De modularisatie is gericht op een eenduidige 
opdeling van producten, met als resultaat een hogere mate van standaardisatie van de 
producten en een verbeterde toegankelijkheid van productinformatie (overzicht beschikbare 
technische oplossingen). De doelstelling van de werkgroepen is het standaardiseren en 
documenteren van producten. 

Ten derde zijn er vanuit de afdeling Verkoop werkgroepen opgestart om 
productinformatie die bij deze afdeling aanwezig is te verbeteren. Productinformatie wordt 
opgeslagen in documenten door experts en wordt gebruikt ter ondersteuning van de 
verkopers. De verkopers kunnen aan de hand van deze documenten zien welke standaard 
oplossingen toegepast kunnen worden. Bij het maken van een offerte wordt aan deze 
productinformatie (documenten) gerefereerd, op deze manier hoeven experts niet steeds te 
warden geraadpleegd. Door referentiedocumenten kunnen onnodige vragen met betrekking 
tot standaard oplossingen voorkomen worden. Het doe! van deze werkgroepen is dat 
productinformatie inzichtelijker wordt en communicatie over het product eenvoudiger. 

De oorspronkelijke probleemschets luidt als volgt: 

• Beschikbaarheid en toegankelijkheid van productinformatie is te laag, hierdoor is de 
kwaliteit van de te verlenen service te laag. 
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• Beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie over standaarden en historie is 
onvoldoende om er optimaal gebruik van te kunnen maken. Hierdoor kan het 
productbeleid niet goed uitgevoerd worden. 

• Gedurende het ontwerpproces worden klantwensen vertaald naar een product. Het 
multidisciplinaire karakter van dit transformatieproces vraagt om intensieve 
communicatie tussen de verschillende partijen. Er ontbreekt een eenduidige architectuur 
op basis waarvan communicatie gestructureerd kan verlopen. 

In het volgende wordt kort aangegeven welke raakvlakken de drie bovengenoemde 
werkgroep hebben. 

Gedurende het ontwerpproces wordt de productinformatie gegenereerd, op basis 
waarvan de productdocumentatie wordt samengesteld. Voor de verbetering van de 
toegankelijkheid van productinformatie moet vooral de verwerking van productinformatie in 
het ontwerpproces gestructureerd worden. 

Een van de doelstellingen van de werkgroepen ten behoeve van modularisatie is het 
structureren van productinformatie. Door modularisatie van de producten is de informatie 
over deze producten beter te structureren. Verder willen de werkgroepen dat de 
modularisatie van de producten bijdraagt aan een beter uitvoerbaar productbeleid. 

Voor een goede uitvoering van het productbeleid is het uitermate belangrijk dat 
verkopers goed ge'informeerd zijn. Deze verkopers maken namelijk aanbiedingen voor de 
klant om hun probleem op te lossen. Met behulp van documenten wordt het productbeleid 
duidelijk gemaakt aan de verkopers, zodat deze verkopers op basis van dit productbeleid 
producten verkopen. Omdat echter niet alle kennis die aan het productbeleid ten grondslag 
ligt te formaliseren is, kan het productbeleid niet volledig worden vastgelegd in documenten. 
Daarom is het van wezenlijk belang dat naast dat productinformatie is vastgelegd in 
documenten, ook is vastgelegd welke kenniswerker geraadpleegd kan worden met 
betrekking tot een bepaald product ( deelproduct). Op deze manier ontstaat er een gedegen 
basis om te komen tot een goede netwerking. Met netwerking wordt hier bedoeld dat binnen 
het bedrijf bekend is voor welke kennis men bij welke kenniswerker moet zijn. 

Uit het bovenstaande blijkt dat modularisatie een bedrijfsbrede impact heeft. Om deze reden 
is er voor gekozen om de activiteiten, die bottom up ontstaan zijn, een meer integraal 
karakter te geven. Hiervoor wordt gezocht naar een model waarmee de problematiek ook top 
down aangepakt kan worden. Op deze manier kunnen de ideeen in een bredere context 
geplaatst worden en wordt voorkomen dat er oplossingen worden gegenereerd die een 
integrale oplossing in de weg staan. 

Voor het maken van keuzen die tot de inrichting van een kennisvriendelijke-organisatie 
moeten leiden, is de volgende vraag relevant (Weggeman, 1997): 
Hoe kan met een informatiesysteem een effectieve en efficiente bijdrage warden ge/everd aan 
het gebruiksvriende/ijk vast/eggen, muteren en toegankelijk maken van de aanwezige kennis? 

Met informatiesystemen worden hier zowel harde op, informatietechnologie gebaseerde 
systemen bedoeld, als zachte systemen zoals interne en externe netwerking. Netwerking 
bevordert een meer organisatorische mobilisering en deling van kennis. De overeenkomst 
tussen deze twee soorten systemen is dat het in beide gevallen gaat om het faciliteren van 
een probleemgestuurde aansluiting van mensen met kennis, op mensen met kennis teneinde 
tot betere , inhoudelijk rijkere oplossingen te komen (Weggeman, 1997). 
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De probleemschets heeft tot de volgende opdrachtformulering geleid: 

Ontwikkel . een architectuur voor het j nformatiesysteem voor het . ontwerpproces dat een 
integraal gebruik en onderhoud van beschikbare technologische kennis bevordert. 

Met het informatiesysteem wordt hier zowel het harde als het zachte inforrnatiesysteem 
bedoeld. 

1.3 Aanpak van het onderzoek 

Vanwege het integrate karaker van de opdracht is er gekozen voor een theoretische aanpak. 
Er is gezocht naar theoretische modellen, die inzicht kunnen verwerven in de benodigde 
architectuur voor het inforrnatiesysteem voor de ondersteuning van het ontwerpproces. 

Door het multidisciplinaire karakter van het ontwerpproces worden activiteiten vaak 
concurrent (tegelijk) uitgevoerd, dit maakt het proces zeer complex. Om overzicht te kunnen 
blijven houden, is de informatiestroom als leidraad genomen. De architectuur van de 
informatiesystemen voor productiesystemen, zoals deze wordt gedefinieerd door Wortmann 
(1997), heeft hierbij als theoretische ondersteuning gediend. 

Omdat de meeste inforrnatie die gedurende het ontwerpproces wordt gegenereerd, 
direct aan het product toebehoort, is gekozen om een model op te stellen waarin de 
productarchitectuur centraal staat. De design cycle en de drie domeinen voor 
productinforrnatie, zoals gedefinieerd door Erens (1996), zijn hierbij als uitgangspunt 
genomen. In de hoofdstukken drie en vier wordt hierop nader ingegaan. 

Met behulp van de architectuur van het informatiesysteem warden de problemen van de 
werkgroepen, die bottom up zijn ontstaan, in een top down aanpak geplaatst. Op deze manier 
kunnen de ideeen in een bredere context gebracht worden en wordt voorkomen dat er 
oplossingen worden gegenereerd die een integrate oplossing in de weg staan. 

Om het informatiesysteem met de ontwikkelde architectuur te kunnen implementeren is 
betrokkenheid van het management vereist. Om het management te motiveren tot een top 
down aanpak te komen, zijn twee aspecten het informatiesysteem extra belicht. Het eerste 
aspect is de wijze waarop het inforrnatiesysteem ondersteuning kan bieden bij de beheersing 
van het ontwerpproces. Het tweede aspect is de innovatie strategie: hoe kan met het 
informatiesysteem het productbeleid ondersteund worden. 

Verder is een opzet ontwikkeld voor de implementatie van het inforrnatiesysteem. Deze 
opzet is tweeledig: 
• Er is een plan opgesteld voor het opzetten en onderhouden van de structuur van het 

informatiesysteem 
• Daamaast is een plan opgesteld voor het vullen van het inforrnatiesysteem met 

productinforrnatie 

In figuur 1.1 is het plan van aanpak weergegeven. 

4 
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Architectuur van 
informatiesystemen 

voor productiebesturing 
[Wortmann, 1997] 

theoretische model 

bottom up 

top down 

referentiestructuren 

Figuur 1.1: Het plan van aanpak 

theoretische achtergrond 

architectuur 
voor he! 

informatiesysteem 

ondersteuning 
van de 

werkgroepen 

betrokkenheid 
van het 

management 

implementatie 

Funclionele domein 
Technologische domein 

Fysieke domein 
[Erens, 1996] 

productinformatie 
(productbeleid) 

1.4 Overzicht van het rapport 

In het tweede hoofdstuk zal een bedrijfsbeschrijving warden gegeven van Stork BP&L. In 
het derde hoofdstuk wordt de problematiek van het ontwerpproces in de engineer-to-order 
situatie toegelicht. Dit zal gebeuren aan de hand van een drietal aspecten van dit 
ontwerpproces . In hoofdstuk vier wordt door middel van een aantal theoretische modellen 
gekomen tot de architectuur van het informatiesysteem voor het ontwerpproces. In hoofdstuk 
vijf warden met behulp van de architectuur uit hoofdstuk vier, de problemen van de 
verschillende werkgroepen beschreven. Verder wordt in hoofdstuk vijf de theorie gebruikt 
om oplossingsrichtingen te schetsen voor de problemen, die de werkgroepen onderkennen. In 
hoofdstuk zes volgen tenslotte de conclusies en aanbevelingen. 
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2 

STORKBP&L 

Stork is een mondiaal opererend technologieconcem. Stork BP&L is een organisatie die deel 
uitmaakt van het Stork concern en bestaat uit de Production Unit (PU) Bottling, PU 
Packaging & Logistic Systems en de PU Customer Service & Support. Op I januari 1997 is 
Stork BP&L opgericht door een fusie van de voormalige Stork werkmaatschappijen Stork 
Bepak, Stork Conveyor Systems en Stork Biviator. Het doe! van de fusie is tweeledig: 
• de producten van de drie bedrijven kunnen nu als complete systemen aangeboden 

warden 
• door synergie kan de effectiviteit en de efficiency in de bedrijfsprocessen verbeterd 

warden 

Stork BP&L is te typeren als een engineer-to-order bedrijf, dit betekent dat er op klantorder 
ontworpen wordt. De producten kunnen warden onderverdeeld in de volgende 
productfamilies: 
• Vulsystemen 
• Verpakkingssystemen 
• Palletiseersystemen 
• Logistieke systemen 

Deze systemen warden verkocht aan drie branches namelijk: 
• De zuivelindustrie 
• De industrie voor gedestilleerd en aanverwante producten 
• De industrie voor Fast Moving Consumer Goods 

Producten en Markt 
Het product betreft investeringsmiddelen die geleverd warden aan industriele afnemers. 
Stork BP&L ontwikkelt en produceert oplossingen voor problemen in het productieproces 
van zijn klanten. Stork BP&L heeft de kennis en de ervaring om het proces en de 
toekomstige wensen van zijn klanten te analyseren en met onderbouwende oplossingen te 
komen. 
De vraag naar de producten is sterk conjunctuur gevoelig. Dit betekent dat de afzet van 
periode tot periode sterk kan verschillen. 

Een ondememing bestaat bij de gratie van haar omgeving en bedrijfsprocessen. De functie 
van de bedrijfsprocessen is het bei'nvloeden van de Markt/Product/Technologie (M/P/T) 
positionering van de ondememing in haar omgeving (Abel 1981). Hoovers (1991, voorzitter 
van de raad van bestuur van Stork tot april 1998), geeft een voorkeur aan een 
Klant/Functie/Expertise (K/F/E) positionering boven M/P/T. Dit omdat "Klant'' concreter is 
dan "Markt", "Functie" beter dan "Product" verwoordt wat een klant wil en "Expertise" 
meer toegevoegde waarde inhoudt dan "Technologie". 
Het probleem van de klant kan vertaald warden in functies die de klant vervuld wil zien. Het 
is aan Stork om de juiste expertise in huis te hebben om een oplossing te bieden voor de 
problemen van haar klanten. 
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De oplossingen die voor de klant ontwikkeld warden zijn samengesteld uit standaarddelen en 
uit klantspecifieke delen. In deze situatie is het moeilijk het productbeleid tot in detail te 
formuleren. 

Het feit dat er functies warden verkocht en geen producten, geeft aan dat na de levering van 
het product de relatie met de klant niet beeindigd is. Het product kan nu de functie gaan 
vervullen, waar de klant om gevraagd had. 

Eigenlijk begint bij de levering van het product de relatie pas. Een klant koopt 
productiecapaciteit bij Stork, deze capaciteit moet betrouwbaar en flexibel (aanpasbaar) zijn. 
De service die naast het fysieke product geleverd wordt is daarom minstens zo belangrijk als 
het product zelf. 

Door Kotler (1994) wordt het fysieke product ook wel het core product genoemd en 
behoort service tot het augmented product. Voor de kapitaalmarkt waarop Stork zich begeeft 
is het product niet compleet zonder een goed augmented product. 

Proces 
Het primaire proces bestaat uit twee hoofdtrajecten, namelijk een niet-fysieke en een fysiek 
traject. Het niet-fysiek traject betreft de offertefase, het ontwerpen van het product en het 
uitvoeren van de werkvoorbereiding. Het fysieke traject bestaat uit de onderdelenwerving, de 
assemblage en het in bedrijf stellen. Binnen elk van deze hoofdtrajecten kan een aantal 
deeltrajecten warden onderscheiden, die uitgevoerd warden in verschillende zelfstandige 
afdelingen. 

Het niet fysiek traject bestaat uit de volgende afdelingen: 
Verkoop: Hier warden klantwensen geanalyseerd en warden offertes uitgebracht 
Engineering: Hier warden de klantspecifieke delen van het product ontworpen en 

wordt de standaarddelen geselecteerd ( onderzocht) 
Werkvoorbereiding: Hier warden de bewerkingsvoorschriften voor elk onderdeel en elke 

samenstelling opgesteld 

Het fysieke traject bestaat uit de volgende afdelingen: 
Onderdelenwerving: Hier warden de benodigde onderdelen intern (productie )en extern 

Assemblage: 

In bedrijf stellen: 

verworven. 
Hier warden de verschillende onderdelen samengevoegd tot sub
samenstellingen en vindt de eindassemblage plaats 
De systemen warden door deze afdeling op locatie opgesteld en 
proef gedraaid 

·············· .......................................................................................... ___ ............................... .. .......... ____ ...................................................................................... . 
[ verkoop ] werkvoor

bereiding 

onderdelen 
werving , ----~ 

~ ; assembla~e ] in bedrijf 
stellen 

· ................................................................ , ............................................................................................... .................................................................................................................................. · 

Figuur 2.1: Het primaire proces 
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De doorlooptijd van een order bedraagt ongeveer drie tot negen maanden, <lit is afhankelijk 
van de productspecificaties van de klant. Uit deze specificaties kan warden afgeleid hoeveel 
er klantspecifiek moet warden ontworpen. 

Elke klantorder kan warden beschouwd als een project met een netwerk van uit te 
voeren activiteiten, zoals engineering, werkvoorbereiding, productie en assemblage. Er zijn 
op elk moment meerdere projecten onderhanden. Gezien de heersende onzekerheid 
(conjunctuur) en het klantspecifieke karakter van het product is de organisatie functioneel 
ingericht. Door de functionele inrichting kunnen personen voor verschillende activiteiten 
warden ingezet. Het belang van deze activiteiten kan zowel afhankelijk als onafhankelijk van 
een klantorder zijn. Zo kunnen experts voor een klantorder ingezet warden, maar oak voor 
ontwikkelingen onafhankelijk van een klantorder. 

Organisatie 
Naast de bij het primaire proces betrokken afdelingen bestaat er binnen Stork BP&L een 
afdeling ten behoeve van de customer service (PU Customer Service & Support). Deze 
afdelingen richt zich op het "after sales" traject, hierbij maakt zij gebruik van de capaciteit 
van de afdelingen die betrokken zijn bij het primaire proces. De PU's warden ondersteund 
door de afdelingen Financieel Economische Zaken (FEZ), Informatie & Automatisering 
(I&A) en Personeel en Ontwikkeling (P&O). In figuur 2.2 is het organogram weergegeven. 

· Marketing 
& Sales 

FEZ *' 

PU Bottling 

Secretariaat 

PU Packaging & 
. logistlc Systemsi; 

D Vertegenwoordigd in het Management Team 

Figuur 2.2: Organisatieschema Stork BP&L 

l&A 

lnkoop 
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Besturingskarakteristieken van het primaire proces 
Aan de hand van de volgende karakteristieken zal de besturingsproblematiek beschreven 
worden 
• Dynamica 
• Onzekerheid 
• Complexiteit 

Dynamica 
Een productsituatie kan dynamisch worden genoemd als moet worden geanticipeerd op 
aanzienlijke fluctuaties, bijvoorbeeld in verkoopvolume. In de situatie van Stork BP&L 
vertoont de vraag een sterk dynamisch karakter. Er is spraken van fluctuaties zowel op korte 
als op lange termijn. Dit is een kenmerk waar de meeste klantordergedreven bedrijven mee te 
maken hebben. Omdat er is van klantordergedreven engineering met concurrerende 
levertijden is het niet altijd mogelijk de dynamische vraag af te vlakken via op of afbouw 
van capaciteitsvoorraden. Naast het totale volume is ook de mix van producttypes binnen dit 
volume sterk wisselend. Dit kan een steeds wisselende belading van specifieke 
capaciteitssoorten tot gevolg hebben. Met name in het ontwerpproces waar de capaciteit uit 
kenniswerkers bestaat is het moeilijk met behulp van capaciteitsvoorraden de vraag af te 
vlakken. Omdat klantspecifiek ontworpen wordt kan niet begonnen warden met het ontwerp 
voordat de klantaanvraag binnen is. Het enige werk wat onafuankelijk van een klantorder 
gedaan kan warden is het ontwikkelen van standaards. 

Onzekerheid 
Volgens Galbraith (1973) kan onzekerheid warden gedefinieerd als het verschil tussen de 
vereiste hoeveelheid informatie om een taak uit te voeren en de aanwezige hoeveelheid 
informatie binnen een organisatie. Galbraith maakt onderscheid naar drie 
onzekerheidsfactoren: 
• Macro-onzekerheid 
• Onzekerheid in productspecificatie 
• Procesonzekerheid 

De eerste onzekerheidsfactor (macro-onzekerheid) betreft de onzekerheid wat de mix en het 
volume van de toekomstige vraag zal zijn. Gezien het klantspecifieke karakter van de 
producten en de verschillende uitvoeringsvormen is het opstellen van een vraagprognose in 
detail erg moeilijk uitvoerbaar. Een belangrijk extra onzekerheidselement is hier het tijdstip 
waarop de klantorder binnenkomt. Gezien de aanzienlijke concurrentie en de relatief lage 
scoringskans heeft de ondememing altijd meer offertes uitstaan dan dat er klantorders zullen 
binnenkomen. Er bestaat echter een grate onzekerheid of en zo ja wanneer, de klant de order 
accepteert. Dit maakt de reservering van capaciteit (kenniswerkers) onzeker. 

De tweede onzekerheidsfactor betreft de onzekerheid in productspecificaties. Met name in 
het eerste niet fysieke traject van het bedrijfsproces zijn de productspecificaties niet bekend. 
Dit betekent dat beslissingen over met name capaciteit, levertijd en prijs moeten warden met 
een zekere mate van onzekerheid. Gaandeweg het productontwerpproces komt meer 
specifieke detailinformatie over het product beschikbaar. Het besturingssysteem zal rekening 
moeten houden met de mate van detail van de productinformatie in de verschillende fasen 
van het ontwerpproces. Beslissingen die genomen warden op basis van globale informatie 
moeten ook als zodanig gewaardeerd warden. 
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De derde onzekerheidsfactor betreft de procesonzekerheid. Omdat delen van de machine 
gedurende een zekere tijd onbekend zijn, is het erg moeilijk een schatting te maken van de 
hoeveelheid en soort capaciteit die de specifieke klantorder vraagt. Met name de soort 
capaciteit is hier een onzekere factor. Er blijkt in de praktijk een zeer grote variatie te zijn in 
de aard en de hoeveelheid kennis (expertise) die nodig is wanneer klantspecifiek ontworpen 
wordt. Een eenduidig gedefinieerd productbeleid kan deze onzekerheid enigszins reduceren. 

Complexiteit 
De productiebesturing bij Stork BP&L kan warden gekarakteriseerd als complex vanwege 
drie factoren. 

De eerste complexiteitsfactor is de samenstelling van het primaire proces. Naast een fysiek 
traject bestaat het primaire proces ook uit een niet-fysiek traject, het engineeringproces, dat 
een aanzienlijk deel van de doorlooptijd bepaalt. Gezien de deels creatieve processen is het 
moeilijk hier analoog aan de fysieke productie fabricagestappen en bewerkingen te 
onderscheiden. Dit betekent dat het soms erg moeilijk vast te stellen is wat de voortgang van 
een hoeveelheid onderhanden werk is binnen bijvoorbeeld de afdeling engineering. 

Binnen deze afdeling dient bovendien rekening gehouden met capaciteit die nodig is 
voor de uitwerking van offertes. Dit betekent voortdurende afweging bij de inzet van 
capaciteit tussen offerte- en orderactiviteiten. Dit conflict tussen korte- termijndoelstellingen 
(realisatie van klantorders) en lange- termijndoelstellingen (het verkrijgen van nieuwe 
orders) is kenmerkend voor Stork. 

De tweede complexiteitsfactor betreft het multiproject- karakter van de productiesituatie. 
Elke klantorder bestaat uit een netwerk van activiteiten, waarvan een deel nog niet in detail 
bekend is. De complexiteit wordt echter met name bepaald door het feit dat op ieder moment 
een aantal klantorders in verschillende fasen van voltooiing onderhanden is binnen dezelf de 
logistieke keten. Knelpunten die ontstaan onder invloed van optredende onzekerheid bij een 
order kunnen andere ook negatief be"invloeden. De juiste coordinatie van al deze activiteiten 
is een complexe taak. 

De derde complexiteitsfactor betreft de samengesteldheid van het product. Het klantgedreven 
ontwerpen is een combinatie van het onderzoeken van bestaande oplossingen en het 
ontwerpen van nieuwe oplossingen. Dit betekent at er een tweerichtingsverkeer ontstaat in 
het ontwerpproces. Hierdoor worden oplossingsgerichte vraagstukken en probleemgerichte 
vraagstukken door elkaar behandeld, een dergelijke situatie behoeft een besturingssysteem 
dat hier dit tweerichtingsverkeer ondersteund. 

In hoof dstuk drie wordt een theoretische analyse gedaan naar de verschillende aspecten van 
een klantgedreven ontwerpproces. Deze analyse dient als basis voor de ontwikkeling van de 
architectuur voor het informatiesysteem voor het ontwerpproces. 
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3 

ASPECTEN VAN HET ONTWERPPROCES 

In dit hoofdstuk wordt zal het ontwerpproces nader worden geanalyseerd. Deze analyse dient 
als basis voor de ontwikkeling van een architectuur voor het informatiesysteem voor het 
ontwerpproces. 

Het ontwerpproces is een uitgebreid en complex proces. In dit hoofdstuk wordt de 
complexiteit van het proces besproken. Deze complexiteit wordt besproken aan de hand van 
vier aspecten van het ontwerpproces. Het eerste aspect is de informatie die wordt 
gegenereerd ten behoeve van het klantspecifieke productontwerp. Dit is de informatiestroom 
die afhankelijk is van een klantorder en daardoor uit informatie in de vorm van abstracte 
klantwensen, maar bijvoorbeeld ook uit informatie over het concrete klantspecifieke ontwerp 
bestaat. Het tweede aspect is de productkennis en informatie die onafhankelijk van de 
klantorder aanwezig is. Deze productkennis en informatie wordt vastgelegd in de vorm van 
standaards. Door referentie tijdens het ontwerpproces aan deze standaards, kan van de kennis 
en informatie gebruik van worden gemaakt. Het derde aspect is de integratie van informatie. 
Door het multidisciplinaire karakter van het ontwerpproces is het zaak dat goed 
gecommuniceerd wordt. Hierbij is het belangrijk dat de gegevensstructuur op basis waarvan 
gecommuniceerd wordt eenduidig is. Een eenduidige gegevensstructuur is de basis voor 
goede interpretatie van gegevens. Een goede interpretatie van de gegevens is vereist om 
productinformatie over te dragen. Tenslotte wordt in deze paragraaf geschetst hoe met 
behulp van verschillende gegevensstructuren, informatie die opgeslagen is in de vorm van 
standaards verspreid kan worden over de verschillende afdelingen in de organisatie. 

Alvorens de aspecten besproken worden, zal eerst een beschrijving worden gegeven van de 
volgende begrippen: gegevens, informatie en kennis (naar Ackoff, zie Weggeman 1997). 

Onder gegevens verstaan we symbolische weergaven van getallen, hoeveelheden, 
grootheden of feiten. 

Informatie ontstaat wanneer een persoon betekenis toekent aan verkregen gegevens. 
Communiceert de betreffende persoon die betekenis dan is het nog informatie. De informatie 
wordt geextraheerd uit gegevens door middel van analyse. Het is de betekenis die de mens, 
aan de hand van bepaalde afspraken, toekent aan gegevens. Informatie heeft de vorm van 
beschrijvingen. Hiermee kunnen antwoorden worden gegeven op vragen die beginnen met 
woorden als: wie, wat, waar, wanneer en hoeveel. Informatiesystemen genereren en 
verwerken gegevens en kunnen die opslaan en terugvinden. Informatie wordt steeds afgeleid 
van gegevens. 

Kennis is een persoonlijk vermogen dat gezien moet worden als het resultaat van 
informatie, de ervaring en attitude, waarover iemand op een bepaald moment beschikt. 
Kennis kan worden verkregen op twee manieren: door overdracht van een ander die deze 
kennis heeft, bijvoorbeeld door middel van instructie, of door het te extraheren uit ervaring 
(onderzoek). In beide gevallen verloopt het verkrijgen van kennis via leren. 

Zowel informatie als kennis zijn begrippen die alleen persoonsafhankelijk 
geoperationaliseerd kunnen worden. De begrippen omvatten in deze volgorde elkaar volgens 
een Guttmann-schaal, dat wil zeggen zonder gegevens geen informatie, zonder informatie 
geen kennis (zie figuur 3.1). 

11 



ST□RI.-,® 

Figuur 3.1: Guttmann-schaal voor gegevens, informatie en kennis (bron: Lohman 1992) 

3.1 Stappen in het ontwerpproces 

In dit rapport wordt het ontwerpproces opgedeeld in vijf stappen, conform de indeling 
volgens het fasemodel van de Verein Deutcher Ingenieure (VDI-model, zie Pahl en Beitz, 
1988) . In figuur 3.2 is het model weergegeven. Het model kan zowel onafuankelijk als 
afuankelijk van een klantorder gebruikt warden. 

Gedurende het proces van klantspecifiek productontwerpen, warden klantwensen 
vertaald naar een productontwerp. In dit proces zijn drie elkaar overlappende fasen te 
definieren, namelijk: de analyse van de klantaanvraag, het definieren van het productconcept 
en het detailontwerp. Deze drie fasen kunnen warden onderverdeeld in vijf activiteiten. 

De eerste stap is het analyseren van de klantaanvraag, <lit resulteert in een 
klantspecificatie. In de specificatie warden functies die de klant vervuld wil hebben en de 
randvoorwaarden vastgelegd. De functies die direct uit de wensen van de klant afgeleid 
kunnen warden zijn de verkoopfuncties. In de tweede stap warden de verkoopfuncties 
opgedeeld in deelfuncties. Hieruit volgt de functionele structuur van het product. De 
functionele structuur en de randvoorwaarden specificeren wat het technisch object zal 
moeten verrichten . Ten opzichte van de verkoopfuncties beschrijven de deelfuncties de 
functionaliteit van het technisch object op een lager aggregatieniveau. In de derde stap 
warden de oplossingsprincipes bepaald. Dit resulteert in een beschrijving van de mogelijke 
technische oplossingsprincipes en hun alternatieven. In de vierde stap warden de gekozen 
oplossingsprincipes geclusterd in productmodules. Wanneer alle modules en de samenhang 
ertussen gedefinieerd zijn, ligt hiermee ook de technologische structuur vast. In de vijfde 
stap wordt de geometrie en materiaalkeuze gespecificeerd in de vorm van stuklijsten en 
technische tekeningen. Dit resulteert in een fysieke structuur. In figuur 3.2 zijn de resultaten 
van de verschillende stappen weergegeven. 
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Figuur 3.2: Klantspecifiek ontwerp in 5 stappen (gebaseerd op het VDl-model, Pahl en Beitz 1988) 

Elke stap is gebaseerd op een combinatie van klantwensen en expertise. De keuze van de 
technische oplossingsprincipes die toegepast gaan worden, volgt bijvoorbeeld ten dele uit het 
hergebruik van technologie en componenten. 

Bij productontwikkeling t.b.v. een klantorder maakt de doorlooptijd van het 
ontwerpproces deel uit van de levertijd, waardoor er minder tijd beschikbaar is voor het 
ontwikkelen van het product dan bij ontwikkeling onafbankelijk van een klantorder. Voor de 
beheersbaarheid van de doorlooptijd, de kwaliteit en de kosten is het belangrijk het 
klantspecifieke resultaat uit zo veel mogelijk standaarddelen samen te stellen, zodat het 
nieuw te ontwikkelen gedeelte van het product zo klein mogelijk is. Hierbij is het van 
wezenlijk belang dat de toepasbaarheid van de standaarddelen bekend is. 

Standaard en Special 
Het klantgedreven ontwerpen is een combinatie van het onderzoeken van bestaande 
oplossingen en het ontwerpen van nieuwe oplossingen. In deze paragraaf wordt het verschil 
tussen het gebruik van een standaard en het ontwerpen van een special (klantspecifiek 
productdeel) toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van een beschrijving van het verschil tussen 
het proces van onderzoeken en het ontwerpproces. (v.d. Kroonenberg, 1992) 

Bij het analyseren van een bestaande technische inrichting (machine of systeem) valt 
allereerst de materiele opbouw ervan op. Dit betreft vooral de onderlinge posities van de 
samenstellende elementen. Een dergelijke analyse resulteert in een weergave van de 
structuur, een schetsmatige, globale aanduiding, waaruit blijkt hoe in een technische 
inrichting de werking tot stand komt. Voor het verkrijgen van inzicht in de werking van een 
inrichting is het zinvol bij het analyseren, d.w.z. bij het ontleden in zijn samenstellende 
elementen, na te gaan welke functie elk van die elementen heeft en tevens volgens welk 
principe dit gebeurt. De functie van een technische inrichting geeft aan wat in de inrichting 
moet plaatsvinden om het gestelde doel te bereiken. Hier legt de onderzoeker dus, 
analyserend, achtereenvolgens structuur, functie en doe! van het onderzochte vast. 

Dergelijk onderzoek vindt bijvoorbeeld plaats wanneer een technische monteur een storing 
gaat verhelpen. Er wordt gemeld dat een machine stil is gevallen. Een monteur gaat naar de 
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locatie en start zijn onderzoek. Eerst probeert hij te achterhalen of er een onderdeel 
(materieel) zichtbaar stuk is. Wanneer dit het geval is, achterhaalt de monteur welke functie 
het onderdeel heeft en bekijkt hij het principe wat toegepast is. Vaak komt de monteur tot de 
conclusie dat het onderdeel overbelast is. Dit betekent dat het onderdeel niet geschikt is voor 
de functie die het moet vervullen. 

In tegenstelling tot de onderzoeker gaat de ontwerper in omgekeerde volgorde te werk: de 
synthese. Hij gaat uit van het doel, datgene wat hij door zijn ontwerp bereiken wil. Het doel 
is meestal het antwoord op een geconstateerde behoefte. Die behoefte zal in de meeste 
gevallen ook door andere personen, groeperingen of instanties worden opgemerkt. De 
ontwerper onderzoekt daama welke functie de inrichting die hij ontwerpt moet vervullen om 
dit doel te kunnen bereiken. Vervolgens zal hij moeten komen tot een bepaalde structuur van 
zijn on twerp. In figuur 3 .3 wordt het verschil tussen onderzoek en on twerp nogmaals 
weergegeven. 

onderzoek 

modulaire 
structuur 

functionele 
stuctuur 

doel 
(klant spec.) 

conclusie 
gericht 

ontwerp 

doel 
(klant spec.) 

functionele 
stuctuur 

structuur 

decisie 
gericht 

Figuur 3.3: Onderzoek versus ontwerp [bran : v.d. Kroonenberg, 1992] 

Het resultaat van een onderzoek is nieuwe kennis; er is iets ontdekt wat nog niet bekend was. 
Het resultaat van een ontwerpproces is een product; het maken van iets wat er nog niet was. 

Het onderzoeken of een bestaande standaard module voldoet aan de gestelde functionele 
eisen (functies en de randvoorwaarden), kortom het toetsen of hergebruik van technologie of 
componenten mogelijk is, maakt deel uit van het ontwerpen op klantorder. Dit toetsen kan 
aan de hand van vastgelegde toepasbaarheidsgrenzen gebeuren. Zijn echter de 
toepasbaarheidsgrenzen niet vastgelegd, dan dient de bestaande oplossing te worden getest. 

Naast het onderzoeken van bestaande oplossingen, maakt ook het ontwerpen van 
nieuwe oplossingen dee! uit van een ontwerp. In dit proces gaat de ontwerper uit van de 
functionele eisen van de klant en ontwikkelt deze een nieuwe oplossing, een special. 
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Het feit <lat bij elke order gestreefd dient te warden naar een optimaal evenwicht tussen het 
gebruik van standaard oplossingen en het ontwerp van specials, maakt het proces van het 
ontwerpen op klantorder zeer complex. 

3.2 Ontwikkelen van Standaards 

Ontwikkelingen kunnen zowel onafhankelijk als afhankelijk van een klantorder gedaan 
warden. De standaards warden onafhankelijk van de klantorder ontwikkeld en vastgelegd. 
Door de ontwikkeling van standaards kan productkennis en productinformatie warden 
vastgelegd. 

Aangezien bij klantgedreven ontwikkelingen de doorlooptijd van het ontwikkelproces dee] 
uitrnaakt van de levertijd, is het verstandig om tijdens dit proces te refereren aan standaards. 
Bij het ontwikkelen van standaards wordt van hetzelfde model gebruik gemaakt als bij het 
ontwikkelen afhankelijk van de klantorder ( zie paragraaf 3 .1). 

Wanneer een standaard gebruikt wordt zal er echter vaak een klantspecifieke 
aanpassing aan gedaan worden. Het is zaak deze aanpassingen zo gering mogelijk te laten 
zijn. Een standaard moet dus de grootst gemene deler zijn van een aantal klantspecifieke 
toepassingen. Om <lit te bereiken wordt de standaardisatie gedaan vanuit een onderzoek naar 
overeenkomsten in de klantvraag. Hiervoor wordt een marktonderzoek gedaan, maar ook de 
oude klantaanvragen en klantorders warden onderzocht. Uit deze oude klantaanvragen en 
klantorders kan geleerd warden wat er aan de standaards verbeterd kan warden. Dit kan 
echter alleen wanneer klantaanvragen en eventuele klantorders goed gedocumenteerd zijn. 

Naast het ontwikkelen van standaards vanuit de klant, zijn het ook nieuwe 
technologieen die het mogelijk maken standaards te verleggen. 

Gebruik van Standaards 
Als er op klantorder ontworpen wordt, wordt er niet gauw voor een nieuwe technologie 
gekozen. Wanneer een technologie nieuw is, zijn de onzekerheid en het risico hoger dan 
voor een technologie die vaak toegepast is en bieden ervaringen uit het verleden minder 
houvast. Gelet op kwaliteit, doorlooptijd en kosten van het ordertraject zijn <lit geen 
aantrekkelijke factoren. Men probeert onzekerheid en risico juist te mijden. Om houvast met 
het verleden te hebben wordt vaak teruggegrepen op oude orders en daar de oplossing van 
aangepast om tot een oplossing van het huidige probleem te komen. Op deze manier wordt 
nieuwe inbreng van de R&D niet meegenomen in de klantorder. Kortom de creativiteit wordt 
gevormd door de oude orders in plaats van de "nieuwe" standaards (technologie). Op deze 
manier kan het productbeleid niet duidelijk nageleefd warden. 

Om "state of the art" kennis te houden zullen nieuwe technologieen gebruikt 
(aangeleerd) moeten warden. Het is de taak van de afdeling R&D om "nieuwe" technische 
oplossingen te ontwikkelen, te testen en te documenteren, zodat de toepasbaarheid vastligt en 
daarmee het risico beperkt blijft. Kortom het is noodzakelijk de kennis die in het bedrijf 
aanwezig is toegankelijk te maken met behulp van standaards en hun toepasbaarheid, zodat 
er geen drempel is om deze te gebruiken. Alleen op deze manier kan door middel van 
standaards het productbeleid in de organisatie gewaarborgd warden. 

Gedurende de ontwikkeling (R&D) dient men we! een goede communicatie met 
andere bedrijfsfuncties te onderhouden. Het succes van een ontwikkeling, die onafhankelijk 
van een klantorder tot stand is gekomen, is afhankelijk van de mate van communicatie en 
samenwerking tussen de R&D-functie, de engineering- en verkoopfunctie. Op basis van de 
nieuwe standaards moeten er namelijk klantorders aangenomen warden, <lit kan alleen 
wanneer ook de afdeling Verkoop bekend is met de nieuwe standaards. 
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De gegevensstroom onderscheidt zich van de materiaal- en energiestroom. Gegevens worden 
in tegenstelling tot materialen niet verbruikt maar gebruikt. Gegevens worden door mensen 
en middelen gebruikt en zijn bij de uitvoer nog aanwezig, zij bet vaak in aangepaste vorm. 
Wanneer tijdens een klantorder gebruik wordt gemaakt van standaards, worden deze vaak 
klantspecifiek aangepast. Het is de aangepaste vorm waarin de productgegevens 
achterblijven. Het is zaak ervoor te zorgen dat de standaard ook behouden wordt, zodat bij de 
volgende klantorder niet de aangepaste vorm als standaard gebruikt wordt. 

3.3 Integratie van informatie 

Documenten vallen nauwelijks samen met afdelingsgrenzen. Afdelingen zijn gebaseerd op 
acties, informatie is gebaseerd op de fase in bet ontwerpproces (zie par. 1.2.1 ). Denken in 
informatiestromen is essentieel om te komen tot integratie van informatie. (Lohman 1992). 
Lohman geeft bet volgende voorbeeld om de problematiek omtrent integratie van informatie 
duidelijk te maken. 

Twee gebruik:ers gebruiken een computer en een-pakket voor bet maken van calculaties 
(bijvoorbeeld een spreadsheetprogramma). De een maakt voorcalculaties en de ander 
nacalculaties.,De opbouw van oe verschillende calculaties is echter verschillend. Zo wordt 
bij .de voorcalcµlatie het te calculeren object functioneel · gesP.litst en bij de nacalculaties 
artilcelgericht. . na1e_n, zoals m 1t vooroeefd, ·een verschil tussen voor- en nacalculatie 
ontstaat, is niet direct af, te leiden waar dit verschil is ontstaan. Er is namelijk geen een op 
een relatie tussen beide calculaties. 

Door de verschillende opsplitsing van het te calculeren object kan er geen vergelijk gemaakt 
worden. De gegevens worden namelijk op deze manier niet op dezelfde wijze 
geYnterpreteerd. Hieruit blijkt dat afspraken moeten worden gemaakt over de 
gegevensstructuur voordat er een daadwerkelijke integratie van informatie kan plaatsvinden. 
Kortom een eenduidige gegevensstructuur is een vereiste voor een goede interpretatie van 
gegevens. 

Gedurende bet ontwerpproces vindt er een opbouw in informatie plaats van globale 
naar specifieke productinformatie. De productinformatie wordt in de vorm van 
samenhangende gegevens opgeslagen en bewaard. De gegevens zullen door verschillende 
mensen geraadpleegd en gemanipuleerd worden. Hierdoor ontstaat het gevaar dat gegevens 
een eigen leven gaan leiden, en veranderingen die door iemand worden gemaakt, niet worden 
doorgegeven en verwerkt op plaatsen waar dit nodig is. De gegevens worden inconsistent, 
bet verband tussen de gegevens raakt verloren, wat grote nadelige gevolgen kan hebben, 
Gegevens zijn op meerdere plaatsen aanwezig. In bet volgende worden de productgegevens, 
die gedurende ontstaan in de drie onderscheiden fasen in bet ontwerpproces, en de 
gebruikers van deze gegevens toegelicht. 

Functionele structuur 
De eerste fase van bet ontwerpproces bestaat uit de analyse van de klantaanvraag, De 
klantaanvraag wordt omgezet in een klantspecificatie, ook wel bet eisenprogramma 
genoemd. Vanuit bet eisenprogramma worden de functies gevonden die bet product zal 
moeten vervullen. Deze functies worden ontleed in deelfuncties, hieruit volgt de functionele 
structuur van bet product. 

De functionele structuur dient als kapstok (gegevensstructuur) voor de functionele 
specificatie. De functionele specificatie maakt deel uit van de offerte die naar de klant gaat. 
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Hierin beschrijft de verkoper, in termen van de klant, welke functies vervuld warden. Een 
verkoper kijkt daarbij vanuit het oogpunt van de klant naar de productinformatie. 

Verder zijn de functionele gegevens het uitgangspunt voor een engineer (zowel 
besturingsengineers als de mechanische engineers). Deze zoekt de oplossingen waarmee de 
functies vervuld gaan warden. De engineer gebruikt de functionele gegevens vanuit een 
technisch oogpunt, hij vertaald de functies in technische oplossingen. De verkoper en de 
engineer gebruiken dezelfde functionele gegevens dus voor verschillende doeleinden. Ze 
gebruiken en manipuleren "onafhankelijk" van elkaar dezelfde gegevens. Om tot een 
integratie van de informatie te komen, dienen er duidelijke afspraken gemaakt te warden 
over de indeling en beschrijving van de functionele structuur. 

Technologische stru.ctuur 
In de tweede fase van het ontwerpproces warden de oplossingsprincipes bepaald. Dit 
resulteert in een beschrijving van de mogelijke technische oplossingsprincipes en hun 
altematieven. Hiema warden de gekozen oplossingsprincipes geclusterd in "hapklare" 
productmodules. Elke module bestaat uit sub-modules, die een of meerdere deelfuncties 
vervullen. Wanneer alle (sub)modules en hun samenhang gedefinieerd zijn, ligt hiermee oak 
de technologische structuur vast. 

Een engineer wil echter technische modules niet alleen laten afhangen van de 
functionele eisen van de klant. Het onderzoeken of standaard modules voldoen aan de 
gestelde eisen (functies en randvoorwaarden), kortom het toetsen of hergebruik van 
technologie mogelijk is, maakt oak deel uit van het ontwerpen op klantorder. De 
standaardmodules warden onafhankelijk van klantorders ontwikkeld, hierbij wordt oak het 
technologische verband tussen de modules vatsgelegd. Bij het ontwerpen van een product op 
klantorder warden vaak standaardmodules klantspecifiek aangepast. Het is belangrijk dat de 
klantspecifiek aangepaste modules, in de onafhankelijk van het klantorder gedefinieerde 
verband passen, zodat de relatie tussen klantspecifieke en standaard modules vastligt. 

Fysieke stru.ctuur 
In de derde en laatste fase van het ontwerpproces wordt de geometrie en de materiaalkeuze 
gespecificeerd in de vorm van stuklijsten en technische tekeningen. Dit resulteert in de 
fysieke structuur van het product. 

Tijdens deze fase wordt door een constructeur het product tot in detail gespecificeerd. 
Een constructeur gebruikt de fysieke structuur om het product op te delen naar verschillende 
tekeningen. De mate van detail van de tekeningen bepaalt de plaats in de fysieke structuur. 
Een monteur gebruikt de fysieke structuur van het product om volgorde van assemblage vast 
te leggen. Kortom de monteur wil het product opdelen op de manier waarop het product 
samen te stellen is. De constructeur en de monteur moeten op basis van de fysieke structuur 
over het product communiceren. Logistieke besturingssystemen zoals Enterprice Resource 
Planning zijn gebaseerd op deze fysieke structuur. Met behulp van de artikelnummers en 
stuklijsten wordt de identiteit van productdelen gedefinieerd en kan er een logistieke 
planning gemaakt warden. 

3.4 Het verspreiden van informatie over standaards 

Door het gebruik van standaard modules kan onzekerheid en risico tijdens het klantgedreven 
ontwerpproces gereduceerd warden. Om aan klantwensen te kunnen voldoen moeten de 
standaard modules de ruimte bieden voor een klantspecifieke invulling. Dit betekent dat de 
klantspecifieke invulling binnen de toepasbaarheid van de standaard valt. Er warden we! 
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aanpassingen gedaan maar het technische oplossingsprincipe verandert niet. Om <lit te 
bereiken wordt de standaardisatie gedaan vanuit een onderzoek naar de klantvraag. Hiervoor 
wordt marktonderzoek gedaan, maar ook de oude klantaanvragen en klantorders warden 
onderzocht. Uit deze oude klantaanvragen blijkt wat er aan de standaards veranderd kan 
warden om een betere standaard te creeren. Het is van wezenlijk belang dat gegevens over 
klantspecifieke randvoorwaarden en de toepasbaarheid van standaards opgeslagen zijn. 

Naast de klantgerichte ontwikkeling van standaards warden ook op basis van nieuwe 
technologieen standaardoplossingen ontwikkeld. Door nieuwe technologieen kunnen de 
toepassingsgrenzen van oplossingen verlegd warden, hetgeen kan resulteren in nieuwe 
standaards. De strategische keuzen omtrent de klantgerichte en oplossingsgerichte 
(technologische) ontwikkeling van standaards ligt besloten in het productbeleid. De 
standaard modules die uit deze ontwikkelingen voortkomen zijn een representatie van het 
productbeleid. Om het productbeleid in de organisatie te verspreiden moet rekening warden 
gehouden met de verschillende invalshoeken van de betrokken partijen gedurende het 
ontwerpproces. 

De productgegevens hebben in elke fase een andere gegevensstructuur, deze is 
gebaseerd op de productstructuur die in de fase gebruikt wordt. De definitie van een 
productstructuur is: de opbouw van een systeem uit sub-systemen en elementen, met alle 
onderlinge relaties. Zoals gezien is een productstructuur echter context afhankelijk: van een 
product kan men verschillende aspectsystemen onderscheiden. Het is niet mogelijk van de 
productstructuur te spreken voordat is vastgesteld, welke elementen en relaties beschouwd 
warden. Per fase in het ontwerpproces kan een structuur voldoen, maar om de 
productgegevens in de drie fasen te kunnen structureren zijn minstens drie structuren nodig. 
Figuur 3.4 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van standaards en de 
verspreiding van die standaards door middel van de benodigde structuren. 

Om communicatie in het ontwerpproces te structureren moeten er afspraken warden 
gemaakt over het verband tussen de structuren. In hoofdstuk vier wordt een model 
beschreven waarin zulke afspraken gemaakt zijn. 

marktonderzoek 
marketing 

functionele 
structuur 

historie 

technologie 
structuur 

Figuur 3.4: het ontwikkelen en verspreiden van standaards 

fysieke 
structuur 
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4 

GEREEDSCHAP BIJ HET ONTWERP 

In dit hoofdstuk wordt met behulp van theoretische modellen de architectuur beschreven van 
een informatiesysteem waarmee een integraal gebruik en onderhoud van beschikbare 
technologische kennis ondersteund kan worden. Om tot deze architectuur te komen, worden 
eerst de verschillende aspecten van een productontwerp beschreven. 

Een product is een verzameling van elementen en relaties, van samenstellende delen naar 
verschillende gezichtspunten. De complexiteit van het product kan worden afgebroken door 
hier structuur in aan te brengen. De productstructuur zal hier besproken worden aan de hand 
van de drie aspecten van het ontwerp die door Lohman (1992) worden onderkend. Ten eerste 
is dit de concreetheid van het product. Gedurende het ontwerpproces vindt er een opbouw in 
informatie plaats van globale naar specifieke productinformatie. De productinformatie wordt 
in de vorm van samenhangende gegevens opgeslagen en bewaard. De drie benodigde 
structuren om de productgegevens van iedere fase in op te slaan zijn de functionele structuur, 
de technologische structuur en de fysieke structuur. Ten tweede worden binnen iedere 
structuur verschillende hierarchische niveaus onderscheiden met behulp van deze niveaus 
kan onderscheid worden gemaakt tussen samengestelde en primitieve modules (functioneel, 
technologisch en fysiek) . Op deze manier wordt de complexiteit van het product 
gereduceerd. Ten derde kan een ontwerp worden beoordeeld op oorspronkelijkheid. Op 
deze manier kan er onderscheid gemaakt worden tussen standaards, semi specials en 
specials. De drie aspecten van het ontwerp zijn in figuur 4.1 weergegeven. 

oorspronkelijkheid 

standaard 

semi special 

special 

complexiteit 
concreetheid 

Figuur 4.1 : drie aspecten van het ontwerp (bron: Lohman, 1992) 

In paragraaf 4 .1 wordt een model gegeven dat gebruikt kan worden om gegevens over 
standaards op te kunnen slaan. De gegevens worden middels dit model gestructureerd naar 
de aspecten concreetheid en complexiteit. In paragraaf 4.2 wordt beschreven op welke wijze 
gegevens over standaards kunnen worden gebruikt tijdens het ontwerpproces. Het gebruik 
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van standaards bepaalt de mate van oorspronkelijkheid van het nieuwe ontwerp. In paragraaf 
4.3 wordt beschreven hoe de architectuur van het informatiesysteem kan ondersteunen in het 
gebruik van standaards. In paragraaf 4.4 wordt tenslotte een beschreven hoe de architectuur 
kan warden gebruikt bij het onderhouden van standaards. 

4 .1 Opslaan van inf ormatie over standaards 

De strategische keuzen omtrent de klantgerichte en oplossingsgerichte (technologische) 
ontwikkeling van standaards ligt besloten in het productbeleid. De standaard modules die uit 
deze ontwikkelingen voortkomen zijn een representatie van het productbeleid. Om 
informatie over deze standaards op te kunnen slaan, wordt gebruik gemaakt van drie 
domeinen ( concreetheid) namelijk: het functionele, technologische en het fysieke domein. 
Elk domein heeft een productmodel, dat dient als kapstok voor domeinspecifieke informatie 
(Erens 1996). In dit productmodel is een decompositie ( complexiteit) van domeinspecifieke 
modules. In het volgende warden de drie domeinen en hun specifieke informatie beschreven. 

Het functionele domein 
Een functie van een technisch systeem heeft betrekking op de verandering van in- en 
uitgangskenmerken. De functie staat centraal bij het ontwerpen. Met dezelfde functie kunnen 
enerzijds veel verschillende doelen warden bereikt, anderzijds kan dezelfde functie op 
verschillende wijzen warden gerealiseerd. Functies kunnen meestal warden onderverdeeld in 
deelfuncties. Deelfuncties kunnen warden onderscheiden naar niveaus. De complexiteit 
wordt beter hanteerbaar naarmate meer niveaus gedefinieerd zijn. De functie beschrijft dus 
WAT het product moet doen. 

In het functionele model is een functionele analyse van het product ondergebracht. 
Deze wordt in een hierarchische structuur weergegeven, dit is de functionele decompositie 
van een product. In figuur 4.2 is de functionele decompositie van de functie "sorteren' 
weergegeven. Het juiste aggregatieniveau voor de definitie van deelfuncties is bereikt zodra 
er een vertaalslag kan warden gemaakt van het abstracte functionele domein naar het 
concretere technologische domein. Deze vertaling wordt gemaakt wanneer er een 
technologische module de deelfunctie vervult met behulp van een technologische 
deeloplossing. Deze deeloplossing moet zijn gebaseerd op een technologie zodat door een 
kenniswerker de deeloplossing uitgewerkt kan warden. Het functionele model geeft op deze 
manier een duidelijk overzicht van de complete functionaliteit van het systeem dat 
ontwikkeld gaat worden. 

Figuur 4.2: Functionele decompositie van de functie sorteren 
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Functies kunnen ook niet-hierarchische relaties hebben. Een relatie tussen twee functies op 
een abstractieniveau van de hierarchische structuur wordt een functionele relatie genoemd. 
Een set functies met hun functionele relaties is een functionele architectuur. In figuur 4.3 is 
de functionele architectuur van de functie sorteren weergegeven. De functionele relatie 
tussen de functie aanvoeren en overzetten is bijvoorbeeld gebaseerd op het feit dat eerst een 
product moet warden aangevoerd voordat het kan warden overgezet. Voor een uitgebreid 
voorbeeld wordt verwezen naar 5.1.2. 

Figuur 4.3: functionele architectuur van de functie "sorteren" 

Het technologische domein 
Het technologisch domein bestaat uit de technische oplossingen, waarmee de functies uit het 
functionele domein vervuld kunnen warden. De technologische modules en de 
technologische relaties tussen deze standaard modules warden in het technologische domein 
vastgelegd. Elke module in het technologische domein is een primitieve module of 
samengestelde module. Een primitieve module vervult een of meerdere functies en kan op 
basis van een bekende technologie door een kenniswerker gerealiseerd warden. 
Samengestelde modules warden opgedeeld in sub-modules totdat de sub-modules primitieve 
modules zijn. Dat wil zeggen totdat de sub-modules een of meerdere functies vervullen en 
met behulp van een technologie ontworpen kunnen warden. De technologische decompositie 
van een "product handling" systeem van een pusher, is gegeven in figuur 4.4. In het 
technologische domein wordt beschreven HOE functies vervuld kunnen warden. 

pusher 
plaat 

(orienteren) 

conveyor 
rollen 

product 
handling 

pusher 
plaat 

(overbrengen) 

aansturing 
vermogen 

Figuur 4.4: Een dee! van de technologische decompositie van de pusher 
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In figuur 4.5 wordt technologische architectuur weergegeven van de functie "product 
behandelen". De technologische architectuur is het resultaat van de allocatie van een functie 
naar een technologische module. Door de technologische architectuur wordt het functionele 
verband tussen technologische modules van hetzelfde hierarchische niveau weergegeven. 
Deze functionele relaties zijn vaak relaties gebaseerd op het uitwisselen data, het 
overbrengen van signalen ofbijvoorbeeld energie (krachtenmodel). 

De relatie tussen de modules "pusherplaat" en "conveyor rollen" is gebaseerd op het 
geleiden van het product tijdens de handeling. Deze twee modules dienen op elkaar 
afgestemd te zijn, het product is de technische verbinding tussen beide. De hoek tussen de 
plaat en de rol is een parameter op basis waarvan kan warden gecontroleerd of de functie 
"product behandelen" uitgevoerd kan warden. 

Een andere relatie is gebaseerd op het krachtenmodel dat de basis vormt voor de 
afstemming van de verschillende modules op elkaar. Alle krachten zijn verbonden door het 
product, ze hebben namelijk gezamenlijk invloed op de beweging van het product. Op basis 
van een berekening met deze krachten wordt bekeken of de architectuur toepasbaar is om 
een bepaalde functie te vervullen. 

pusher geleiden product conveyor 
plaat rollen 

(orienteren) 

krachten model 

pusher aansturing 
plaat vermogen 

( overbrengen) 

Figuur 4.5: De technologische architectuur van de functie "product behandelen" 

Wanneer een technologische architectuur twee modules bevat die door twee verschillende 
soorten kenniswerkers gerealiseerd warden, zijn er twee relaties mogelijk: 
• relaties tussen modules die door dezelfde technologische disciplines ontworpen warden 
• relaties tussen modules die door verschillende technologische disciplines ontworpen 

warden 

Het is duidelijk dat wanneer er een relatie bestaat tussen twee modules die opgelost warden 
door twee verschillende disciplines dit goede communicatie vereist. Dit kan bijvoorbeeld een 
architectuur zijn waar met behulp van een combinatie van besturingstechnologie en 
mechanica een oplossing wordt gegeven voor het vervullen van een functie. Een voorbeeld 
hiervan is een fotocel (besturing) die een stoppal (mechanisch) moet aansturen om een doos 
te laten stoppen. Het signaal dat verstuurd wordt is de functionele relatie tussen de twee 
technologische modules. Deze relatie is terug te vinden in de technologische architectuur. 
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Het fysieke domein 
Het doe! van het fysieke model is om de fysieke realisatie van het product te beschrijven. De 
informatie die in dit domein te vinden is heeft betrekking op de fysieke onderdelen 
W AARMEE de technische systemen ingericht warden. Onderdelen kunnen primitief zijn of 
samengesteld. Elke samenstelling wordt opgedeeld in onderdelen tot er een artikelnummer 
aan te geven is. Voor samenstellingen die uitbesteed warden, zijn er artikelnummers; deze 
warden niet verder opgedeeld. Elk onderdeel is terug te vinden in de tekeningen. De fysieke 
architectuur is het functionele verband tussen de verschillende onderdelen. Deze onderdelen 
kunnen verdeeld zijn over verschillende samenstellingen (voor een voorbeeld zie 5.1 .3). 

Order Onajhankelijk Specificatie Niveau 
De stappen uit 3.1 kunnen zowel afhankelijk als onafhankelijk van een klantorder 
plaatsvinden. De informatie die ontstaat bij het ontwikkelen onafhankelijk van een 
klantorder wordt in de drie domeinen opgeslagen. De mate waarin een bedrijf strategisch 
kiest voor productontwikkeling onafhankelijk van klantorders kunnen we volgens Muntslag 
uitdrukken in het Order Onafhankelijk Specificatie Niveau (OOSN-niveau) . Er kunnen vijf 
OOSN-niveaus onderscheiden warden, namelijk (van laag naar hoog): 

• OOSN- 1: ontwikkeling vanuit technologie 
• OOSN- 2: ontwikkeling vanuit productfamilies 
• OOSN- 3: ontwikkeling vanuit productfuncties 
• OOSN- 4: ontwikkeling vanuit productmodules 
• OOSN- 5: ontwikkeling vanuit producten 

In het algemeen kunnen we stellen dat hoe hoger het OOSN-niveau is, hoe meer het product 
onafhankelijk van klantorders ontwikkeld is. Het OOSN be"invloedt de wijze waarop de 
activiteiten van het model uitgevoerd warden. De resultaten van het onafhankelijk uitvoeren 
van de stappen uit van het model uit 3.1 leiden tot "standaards" voor de betreffende stappen. 
Deze stappen warden vastgelegd in de drie domeinen, die dienen als referentiestructuren 
waaruit afhankelijk van de klantorder geselecteerd kan warden. Op deze wijze kunnen, 
tijdens het klantgedreven ontwerpproces de stappen waarvoor standaards zijn vastgelegd, 
relatief snel doorlopen warden. De mate detail waarin de standaards warden gedefinieerd is 
afhankelijk van het productbeleid. 
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4. 2 Gebruik van standaards 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe tijdens het klantgedreven ontwerpproces de drie 
domeinen als referentiestructuren gebruikt kunnen warden. Dit gebeurt aan de hand van de 
vier elementaire stappen in het ontwerpproces namelijk: decompositie, allocatie, compositie 
en validatie. Deze stappen warden toegelicht aan de hand van de koppeling tussen het 
functionele en het technologische domein. 

Functionele domein Technologische domein 

Figuur 4.6: The design cycle [bron: Erens 1996] 

Functionele Decompositie 
Door middel van een analyse wordt de functionele decompositie gedaan voor een klantorder. 
Deze wordt gerefereerd aan de functionele decompositie die onafhankelijk van de klantorder 
is vastgelegd. W anneer de klantspecifieke functionele decompositie vastligt, kunnen de 
randvoorwaarden, die voor elke functie van toepassing zijn, gedefinieerd warden. 

De functionele decompositie helpt om de klantspecificatie compleet en consistent te 
krijgen. Door op functionele wijze naar het product te kijken kan inzicht verkregen warden 
in de wijze waarop een functie het meest effectief uitgevoerd kan warden. Per functie 
kunnen altematieven in technologie en de wijze waarop de functie vervuld wordt, bestudeerd 
warden. 

De functionele taal is probleemgericht en onafhankelijk van technische oplossingen. 
Communicatie kan geschieden zonder in termen van oplossingen te praten. Vanuit de functie 
wordt gekozen voor een technologische toepassing. Deze keuze en de randvoorwaarden 
waaronder de keuze gemaakt is, warden per functie vastgelegd. 

Allocatie 
Allocatie is het relateren van een functionele eis aan een technologische oplossing. Bij de 
allocatie warden de randvoorwaarden van de klant vergeleken met de 
toepasbaarheidsgrenzen van de verschillende technologische architecturen. De 
technologische architectuur is het resultaat van een allocatie van een functie naar een 
technologische oplossing. De toepasbaarheid van de technologische architectuur wordt 
onafhankelijk van een klantorder gedefinieerd. Tijdens de verwerking van een klantorder 
moeten de randvoorwaarden van de klant bepaald warden. Dit kan met behulp van referentie 
documenten waarin de parameters van de beschikbare standaards (technologische 
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architecturen) te vinden ZIJn (zie bijlage 1). Deze parameters z1Jn dus per functie 
gedefinieerd, dit is een hulpmiddel bij het analyseren van de klantvraag. Als de 
klantaanvraag goed geanalyseerd is (d.w.z. alle parameters ingevuld zijn), kan allocatie 
plaatsvinden. Een goede allocatie is de voorwaarde voor de integriteit van het product. 

Technologische Compositie en Validatie 
In het technologische domein wordt een compositie gedaan van de verschillende 
technologische architecturen. Wanneer de technologische architecturen die de functies 
vervullen, standaard zijn, is de compositie ook standaard, het verband wordt immers 
beschreven in de technologische architectuur. Er kan in de verdere fasen van ontwikkelen 
vanuit een standaard architectuur gewerkt warden. Dit betekent dat indeling in taken tijdens 
het verdere proces ook standaard kan zijn. Dit bevordert de communicatie, men weet immers 
bij wie men moet zijn voor de verschillende gedeelten van het productontwerp. Wanneer 
alles gecomponeerd is kan warden gecontroleerd of aan de klantspecificatie is voldaan. 

Informatie over klantspecifieke ontwikkelingen wordt opgeslagen. Zo ontstaat 
informatie over de toepassing van standaard architecturen. Deze informatie kan warden 
gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe standaards. Ook wanneer onderhoud of reparatie 
aan toepassingen moet warden gedaan, is het belangrijk dat de randvoorwaarden, waaronder 
de keuze voor een oplossing gedaan is, bekend zijn. 

Klantgedreven Ontwerpen 
Het klantgedreven ontwerpen is een combinatie van het onderzoeken van bestaande 
oplossingen en het ontwerpen van nieuwe oplossingen. Deze combinatie geeft het 
klantgedreven ontwerpen een iteratief karakter. 

Omdat klantwensen niet compleet met standaardmodules kunnen warden vervuld, 
warden op klantorder nieuwe modules ontwikkeld. Voor deze modules moeten de 
parameters nog gedefinieerd warden. Dit betekent dat niet de volledige functionele 
decompositie wordt gedaan, voordat ook naar globale oplossingen gekeken is. Allocatie 
wordt al in een vroeger stadium gedaan om experts (kenniswerkers) te laten meedenken in de 
decompositie van functies en het bepalen van de benodigde informatie over de klant. Op 
deze manier kunnen de technologische experts gebruikt warden bij het analyseren van de 
klantaanvraag. De wisselwerking tussen verkoop en engineering die in deze situatie ontstaat 
vraagt om een goede communicatie tussen beide partijen. 

De vier elementaire stappen die in de vorige paragraaf zijn beschreven, warden 
meerdere malen uitgevoerd. Door de hierarchische niveaus is een allocatie in verschillende 
fase van de klantanalyse mogelijk ( de volgorde van allocatie is weergegeven in figuur 4. 7). 
Zo kan de communicatie tussen verkoop (functies) en engineering (oplossingen) 
gestructureerd verlopen. 

Figuur 4.7: Concurrent engineering [bron: Erens, 1996] 
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Besturing van de Inf onnatiestroom 
Tijdens het klantgedreven ontwerpproces wordt gebruik gemaakt van informatie die 
opgeslagen is in de drie domeinen. Op deze manier kan door middel van referentie aan de 
standaards het klantordergedreven proces doorlopen warden. De informatie over de 
standaards wordt gebruikt als referentie informatie gedurende het proces. Deze informatie 
bestaat uit informatie over de standaard maar oak uit referentiedocumenten. 

De verkoop checklist is zo 'n referentiedocument. In de verkoopchecklist staan de 
parameters die nodig zijn om de toepasbaarheid van standaards te bepalen. In bijlage 1 is een 
verkoop check list weergegeven. Dit document is gekoppeld aan de verkoopfuncties, die 
onafbankelijk van de klant zijn bepaald, en is bestemd voor allocatie. 

Een ander referentiedocument is bijvoorbeeld het document waarin de informatie over 
een standaard product beschreven staat. In bijlage 2 is de algemene beschrijving van de 
BC90 plaatdek gegeven, dit is een standaard conveyor. 

In figuur 4.8 is de architectuur gegeven van het informatiesysteem voor het ontwerpproces. 
Deze architectuur is gebaseerd op de architectuur van informatiesystemen voor 
productiebesturing, zoals die door Wortmann (1997) gedefinieerd is. De binnenste schil 
representeert de systeemsoftware. De tweede schil representeert de toestandsonafbankelijke 
gegevens. Dit is voor het ontwerpproces de informatie die onafbankelijk van een klantorder 
is gegenereerd, de informatie over de standaards die in de drie domeinen opgeslagen is (par. 
4.1 ). De derde schil representeert de informatie die aan een klantorder toebehoort. De vierde 
schil representeert de beslissingen, die kunnen warden genomen door de tweede en derde 
schil aan elkaar te relateren. 

Besturing van Kenniseenheden 
Tijdens het ontwerpproces wordt informatie gegenereerd door verschillende kenniswerkers. 
Door deze kenniswerkers wordt informatie toegevoegd totdat het productontwerp volledig 
(tot in detail) gespecificeerd is. De kennis die benodigd is tijdens het ontwerp, is op te delen 
in kenniseenheden. Deze opdeling kan op basis van de technologische architecturen, voor 
elke architectuur wordt de toepasbaarheid bepaald door een kenniswerker. Experts 
(kenniswerker) beschikken over het vermogen met informatie een bijdrage te geven aan de 
specificatie van het product. Experts kunnen bijvoorbeeld uitsluitsel geven over hoe de 
functie vervuld gaat warden, dit betekent dat ze bepalen welke technologische architectuur 
gekozen wordt. 

Wanneer er een klantaanvraag of klantorder moet warden verwerkt moet een 
capaciteitsplanning gemaakt warden. Er moet gecontroleerd warden of er capaciteit 
beschikbaar is om een ontwerp te maken. Verder moet warden bepaald welke activiteiten de 
hoogste prioriteit hebben. Op basis van deze gegevens wordt een capaciteitsreservering 
gedaan. 

In figuur 4.8 representeert de tweede schil de kennis (werkers) die het bedrijf in huis heeft. 
De derde schil representeert de beschikbaarheid van kennis die voor een bepaalde klantorder 
nodig is. De vierde schil representeert de ondersteuning van de prioriteitenstelling met 
betrekking tot de capaciteitsreservering (kennisreservering). 

26 



STDRl'i® 

klantorderacceptatie 

beschikbare kennis 

ondersteuning van prioriteitenstelling 

Figuur 4.8: Architectuur van het informatiesysteem voor het ontwerpproces 
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4.3 Het onderhouden van standaards 

De compositie van een product uit een aantal componenten (functies, modules, onderdelen) 
is een productarchitectuur. In paragraaf 4.1 is beschreven hoe de productarchitectuur kan 
worden gebruikt om informatie over standaards op te slaan. De productarchitectuur beschrijft 
de functionele relatie tussen modules van hetzelfde hierarchisch niveau. Elk niveau in de 
producthierarchie heeft een architectuur. Afhankelijk van de soort component, is het een 
functionele, technologische of fysieke architectuur. 

De functionele relaties tussen modules zijn zo gekozen <lat het effect van de 
klantspecifieke aanpassing van een standaardmodule op andere module minimaal is. Op deze 
manier kunnen standaardmodules parallel ontwikkeld worden zonder al teveel risico. Dit 
betekent dat ze onafhankelijk van elkaar onderhouden kunnen worden. 

De strategische keuzen omtrent de ontwikkeling van standaards ligt besloten in het 
productbeleid. Een standaard wordt pas verlegd wanneer het productbeleid <lit uitwijst. De 
standaard modules die uit deze ontwikkelingen voortkomen zijn een representatie van het 
productbeleid. Dit beleid is op de lange termijn gericht, <lit betekent <lat niet bij iedere order 
wijzigingen van standaards worden doorgevoerd. Op deze manier wordt er !anger aan 
dezelfde standaard gerefereerd. Dit leidt tot een vorm van herhaling, de aanpassingen van de 
standaard kunnen beter vergeleken worden met elkaar (zie figuur 4.9). De eerste vier orders 
in de figuur refereren alle aan dezelfde standaard. Pas bij de vijfde order is de standaard 
verlegd. 

kwaliteit 
v.d. 

standaard 
S=2 

S=l 

Figuur 4.9: Het onderhouden van standaards 

tijd 

In de eerste paragraaf van <lit hoofdstuk is beschreven hoe drie domeinen (Erens 1996) 
kunnen dienen als basis voor de opslag van productinformatie. In de tweede paragraaf is de 
productinformatie gebruikt als referentie in het klantordergedreven proces. De architecturen 
uit paragraaf 4.1 kunnen worden toebedeeld aan kenniswerkers. Op deze manier kunnen de 
kenniswerkers als capaciteit worden gezien, deze capaciteit wordt gebruikt om tot een 
productontwerp te komen. Daarna is op basis van de architectuur van een informatiesysteem 
voor productiebesturing (Wortmann), een architectuur voor het informatiesysteem voor het 
ontwerpproces gedefinieerd. In deze paragraaf wordt de samenhang tussen de genoemde 
modellen weergegeven. 
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onderzoek 

Figuur 4.10: KIPB model 

In paragraaf 4.1 is beschreven hoe de productarchitectuur kan worden gebruikt om 
informatie op te slaan over standaards. Deze standaards vormen de basis voor het 
klantspecifieke producten die op klantorder worden ontworpen. De informatie over de 
standaards geeft aan voor welke problemen oplossingen in huis zijn. 

Wanneer het product opgedeeld is in standaard modules, kunnen de verschillende 
modules toegewezen worden aan experts (kenniswerkers). De expert beschikt over de kennis 
die nodig is om te bepalen of de standaard module toepasbaar is als oplossing voor een 
probleem. Voor elke technologische architectuur kan door de expert de toepasbaarheid 
worden aangegeven. De informatie die nodig is voor het gebruik van een standaard wordt 
opgeslagen door de experts (zie par. 4.1 ). Op deze manier ontstaat referentie informatie. De 
toepasbaarheid van een standaard kan zo worden vergeleken met de randvoorwaarden van de 
klant zonder dat hier altijd een expert voor nodig is. Op deze manier heeft de expert zijn 
kennis toegankelijk gemaakt voor anderen Waardoor men minder afhankelijk wordt van de 
expert. De expert hoeft niet voor elke allocatie betrokken te worden . 
Zoals eerder beschreven, is de beschikbare kennis door gebruik van een stabiele 
productarchitectuur goed toegankelijk. Door de functionele decompositie kan een allocatie 
worden gemaakt naar het technologische domein. Kennis is echter persoonsgebonden, er 
zullen dus altijd experts bij het klantgedreven ontwerp worden betrokken. De informatie over 
standaards kan de afhankelijkheid van een expert wel reduceren, maar niet geheel 
terugdringen. 

Experts moeten leren de bij hen aanwezige kennis voortdurend zo te verrijken, dat 
daardoor het nagestreefde doel beter (sneller, goedkoper, makkelijker, aangenamer of 
vollediger) bereikt kan worden. Het verijken van kennis gebeurt door middel van onderzoek 
(zie par. 3.1). Door onderzoek wordt kennis verworven, die kan worden gebruikt voor de 
ontwikkeling van nieuwe standaards. Het onderzoek kan zowel afhankelijk als onafhankelijk 
van een klantorder geschieden. 
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Het onderzoek dat afhankelijk van en klantorder geschiedt is echter vaak op de korte terrnijn 
gericht. 
Brownlie (1987) stelt dat de voomaamste problemen van een eenzijdige gerichtheid op 
"market pull" zijn: 
• de klant kan alleen maar globaal aangeven welke verbeteringen gewenst zijn en is 

daarom onbetrouwbaar als leverancier van productideeen; 
• de korte terrnijn gerichtheid; dit ondermijnt daarrnee het innovatief verrnogen van het 

bedrijf op termijn. 

Om een goed productbeleid te voeren moeten de experts goed benut worden. Deze experts 
zullen bun kennis zo goed mogelijk moeten documenteren, om zo niet te vaak te hoeven 
worden betrokken bij bet klantgedreven ontwerpproces. Op deze manier kunnen ze meer tijd 
besteden aan onderzoek dat op de lange termijn gericht is. 

Het inforrnatiesysteem kan ook gebruikt worden vanuit een faciliterende taakopvatting, 
omdat de efficiency van de werkprocessen van de experts er door kan worden verhoogd. Zo 
kan de tijd die en expert nodig heeft voor klantgedreven activiteiten gereduceerd worden. De 
expert gebruikt de opgeslagen inforrnatie om sneller tot beslissingen te komen. 

In figuur 4.10 is aangegeven hoe de productiefactor kennis met behulp van een gericht 
onderzoek kan worden beheerst. Door referentieinformatie wordt kennis toegankelijk 
gemaakt voor andere (state independent). De productarchitectuur dient als middel om bet 
product en de kennis over het product te koppelen. Het inforrnatiesysteem kan worden 
gebruikt om te definieren welk onderzoek gedaan moet worden. Het inforrnatiesysteem is op 
deze manier een hulpmiddel om het productbeleid uit te voeren. 

De inforrnatie die nodig is voor het reduceren van onzekerheid over de benodigde kennis, is 
gedefinieerd in de referentiedocumenten. Zo kan worden bepaald of de klantorder 
geaccepteerd moet worden. Zoals beschreven in paragraaf 4.2 worden de drie domeinen 
gestructureerd doorlopen tijdens een klantgedreven ontwerpproces. Er wordt stap voor stap 
bijgehouden wat er aan het productontwerp is toegevoegd. Op deze manier kan het 
inforrnatiesysteem ondersteunen bij de beheersing van het ontwerpproces (zie figuur 4.10). 

De kenniswerker heeft informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de toepasbaarheid van de 
bestaande oplossingen, waaruit kan worden opgemaakt of de expert betrokken moet worden 
bij bet ontwerpproces. Aan de hand van de invulling van de documenten kan gedurende het 
project bet risico bepaald worden. Op deze manier wordt de kenniswerker alleen ingezet 
wanneer nodig. 
De referentiedocumenten, die bij de klantorder ingevuld worden, kunnen bijdragen aan de 
verbetering van de kwaliteit van de informatie over een standaard. Dit kan alleen wanneer de 
klantspecifieke aanpassingen en de klantspecificatie (dit betekent functionele decompositie 
en de randvoorwaarden) vastgelegd worden. De klantspecifieke inforrnatie wordt zo 
gerelateerd aan een standaard (m.b.v. referentiedocumenten). Op deze manier kan de 
klantspecifieke inforrnatie gebruikt worden om standaards te onderhouden. Vanuit het 
primaire proces wordt op deze manier "gecommuniceerd" met de expert over de standaards. 
Door middel van de ontwikkelde architectuur van bet inforrnatiesysteem voor het 
ontwerpproces kunnen procedures en processen van een lerende organisatie worden 
gedefinieerd. Deelfuncties en de technologische architecturen voor deze functies maken dit 
mogelijk. De kennis van experts wordt benut voor onderzoek dat onafhankelijk van de 
klantorder gedaan wordt. Het evenwicht tussen gebruik ( on twerp) en onderhoud ( onderzoek) 
kan op deze manier worden bewaakt. Op deze manier kan bet bedrijf het innovatief 
verrnogen behouden. 
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5 

WERKGROEPEN 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de theorie uit hoofdstuk vier kan warden toegepast op 
de problemen van de werkgroepen, daartoe wordt een aantal voorbeelden uitgewerkt. De 
werkgroepen zijn onderverdeeld naar drie categorieen: 
I . Werkgroepen ten behoeve van modularisatie van de producten 
2. Werkgroepen voor de beschikbaarheid van productinformatie in het offertetraject. 
3. Werkgroep voor de verbetering van de productdocumentatie (handleidingen) 

5.1 Modularisatie 

Er wordt door drie werkgroepen aan de modularisatie van de producten gewerkt. Deze drie 
groepen z1Jn: 
• werkgroep modularisatie van de verpakkingssystemen 
• werkgroep modularisatie van de logistieke systemen 
• werkgroep modularisatie van de vulsystemen 
De algemene doelstelling van de werkgroepen ten behoeve van de modularisatie 1s: een 
eenduidig productbeleid en een verbetering van de toegankelijkheid van de 
productinformatie. Deze doelstelling is veelomvattend. Hieronder zijn de wat meer 
gedetailleerde doelen gegeven, zoals deze door de werkgroepen zijn geformuleerd. 

• Standaardisatie (risico daalt, prijs daalt, doorlooptijd korter) 
• Eenduidigheid; o.a. in de opbouw van de machine en taal gebruik 
• Yastleggen van gegevens zodat ze terugvindbaar zijn 
• Inzichtelijker en toegankelijker maken van machines 
• Betere beheersing van het proces 
• Betere communicatie tussen verschillende afdelingen 
• Beter inzicht in de kostenopbouw, betere kostenbeheersing verkooporganisatie 
• Bedrijfsintegraal voordeel hebben van de opdeling 

Voorheen werd voor de modularisatie van de producten door de drie werkgroepen hetzelfde 
model gebruikt. Dit model is weergegeven in figuur 5 .1. In dit model is onderscheid gemaakt 
naar functies, modules en onderdelen; deze hebben een hierarchisch verband. Deze wijze van 
modularisatie is gebaseerd op een opdeling naar het aspect complexiteit (zie figuur 4.1 ). 

functie 

module 

onderdeel 

Figuur 5.1: Oude wijze van modularisatie 
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De wijze van modulariseren zoals deze in paragraaf 4.1 beschreven is, deelt het product op 
naar twee aspecten, te weten concreetheid en hierarchie (figuur 4.1 ). Dit model biedt de 
mogelijkheid meerdere hierarchische structuren aan te geven. Het model bestaat uit drie 
domeinen, bet functionele, het technologische en het fysieke domein. Het voordeel van dit 
model wordt voomamelijk bepaald door het nut van de decompositie van functies en de 
definitie van technologische architecturen. In tegenstelling met het oude model biedt dit 
model de mogelijkheid het product te moduleren voor de verschillende zienswijzen zoals 
deze zijn beschreven in paragraaf 3.3. Op deze manier biedt het model mogelijkheid tot 
integratie van informatie. Hierdoor kan inconsistentie en redundantie voorkomen worden, en 
kan op een gestructureerde manier worden gecommuniceerd . 

... .............. . 
Functionele domein Technologische domein Fysieke domein 

Figuur 5.2: Overzicht model voor modularisatie 

Voor de drie werkgroepen zijn voorbeelden van de toepassing van het nieuwe model 
uitgewerkt. Deze zullen in het vervolg van deze paragraaf aan bod komen. In het 
onderstaande wordt een overzicht gegeven van de verschillende toepassingen. 

Voor de werkgroep modularisatie van de verpakkingssystemen zijn de volgende 
toepassingen uitgewerkt: 
• Integratie van besturingstechnische modules en mechanische modules in de 

technologische architectuur 
• Ondersteuning van de communicatie met de technologische architectuur 
• Fysieke domein en de randvoorwaarde ruimte 

Voor de werkgroep modularisatie van de productgroep logistieke systemen zijn de volgende 
toepassingen beschreven: 
• De functionele architectuur en de randvoorwaarde capaciteit 
• Toepasbaarheid en referentiedocumenten 
• Ondersteuning van de communicatie met de technologische architectuur 
• Keuze tussen verschillende technologische modules (allocatie) 

Voor de werkgroep modularisatie van de PU Vullen zijn de volgende voorbeelden 
uitgewerkt. 
• Integratie van functies in een fysieke module 
• Verschil tussen de technologische en de fysieke architectuur 
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5.1.1 Modularisatie Verpakken 
De voorheelden die voor de werkgroep "modularisatie verpakken" zijn uitgewerkt zijn alle 
gehaseerd op de Swinger. De Swinger is een oplossing die Stork gehruikt om de functie 
"verdelen" te vervullen. Het "verdelen" is een deelfunctie van de verkoopfunctie 
"verpakken". In hijlage 3 is een overzicht gegeven van een verpakkingssysteem. 

De verdeler is de functie die voor een goed patroon in de toevoer voor de 
verpakkingsmachine zorgt. Het patroon van de flessen dat in de doos moet komen wordt 
door het verdelen naar verschillende toevoerkanalen voorhereid. De grijperkop, die de 
flessen van de flessentafel pakt, kan zo het patroon van de tafel oppakken. De verdeler zorgt 
ervoor dat de enkele stroom flessen wordt verdeeld over meerdere kanalen. Daartoe is de 
verdeler voorzien van een technologische module, die een dwarsheweging uitvoert. Tijdens 
deze dwarsheweging stapt de verdeler van het ene naar het andere kanaal. Tijdens de 
zijdelingse verplaatsing wordt de stroom flessen afgestopt. De stroom flessen wordt 
tegengehouden door twee pneumatische cilinders, die het kanaal dichtknijpen. De 
dwarsheweging is uitgevoerd met inductieve sensoren. Als deze de leidschotten van de 
flessentafel zien, stopt de dwarsheweging. Op deze manier wordt van het ene kanaal naar het 
andere kanaal gestapt. In hijlage 4 is de tekening van een uitvoering van de verdeler te zien. 
Deze uitvoering is de dynamische verdeler. In de volgende deelparagrafen zullen de 
voorheelden uitgewerkt worden. 

Integratie van besturingstechnische modules en mechanische modules 
in de technologische architectuur 
De oude manier van modularisatie hood geen oplossing voor een integratie van modules die 
door hesturingsengineers worden ontwikkeld en de modules die door de mechanische 
engineer worden ontwikkeld. Hierdoor hood de modularisatie geen ondersteuning voor de 
communicatie tussen de twee disciplines, hetgeen juist een van de doelstellingen van de 
werkgroep is. 
In hijlage 5 is de modularisatiestructuur van de "Swinger" weergegeven, zoals deze door de 
werkgroep "modularisatie verpakken" gedefinieerd was. In deze structuur is geen plaats voor 
de modules die door hesturingstechnici ontworpen worden. De reden hiervoor is de 
zienswijze die aan deze structuur ten grondslag ligt. De structuur die hier gedefinieerd is, is 
een mengeling van een fysieke en een technologische structuur. De structuur is ontstaan 
vanuit een fysieke achtergrond, de modules zijn namelijk allemaal verwijzingen naar fysieke 
delen van de machine. Het frame is een voorheeld van zo'n fysiek deel. Omdat er echter nog 
keuzes te maken zijn waarmee hepaalde functies vervuld gaan worden is het niet een pure 
fysieke structuur en is het in deze fase onderdeel van een technologische structuur. 

De fysieke delen die door hesturingstechnici gehruikt worden om de functies te 
vervullen zijn hijvoorheeld de hesturingskast en de kahels. Uit deze modules is niet de 
technologische hetekenis op te maken, die het verhand met andere technologische modules 
duidelijk maakt. 

Door de functionele decompositie ontstaan er functies waarvan de technologische oplossing 
door een kenniswerker ontworpen kan worden. Op deze manier worden functies opgesplitst 
in deelfuncties die 6f door hesturingstechniek 6f door mechanica vervuld worden. Door 
functionele decompositie van de functie verpakken zijn hijvoorheeld de deelfuncties "positie 
hepalen" en "flessenstroom geleiden" gedefinieerd. Positie hepalen is nodig om het 
dwarshewegen te hesturen . De flessenstroom geleiden is nodig om flessen in het juiste 
patroon toe te voeren naar de verpakkingsmachine. In hijlage 6 is een dee! van de functionele 
decompositie van de functie "verpakken" weergegeven. In deze decompositie zijn de 
genoemde deelfuncties terug te vinden. Wanneer de allocatie van de deelfuncties naar het 
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technologische domein heeft plaatsgevonden, worden de technologische modules 
gedefinieerd die de functies gaan vervullen. Voor de deelfunctie "positie bepalen" is de 
technologische oplossing "kanaal signalering" en voor de deelfunctie "flessenstroom 
geleiden" is dit de technologische module "kanaalgeleiding". Om de functie "positie 
bepalen" uit te voeren wordt het kanaal gesignaleerd. Om het kanaal te kunnen signaleren 
wordt de kanaalgeleiding gebruikt. Is dit het geval dan is er een functionele relatie tussen de 
twee technologische modules. Deze relatie is terug te vinden in de technologische 
architectuur (zie figuur 5.3). Zo is er dus in de technologische architectuur een relatie gelegd 
tussen een besturingsmodule en een mechanische module. Dit verband is functioneel en niet 
fysiek. 

Kanaalgeleiding/ Kanaalsignalering/ 
leidschotten inductieve sensoren 

I 
Motorische Aansturing 
aandrijving dwarsbeweging 

c=J Mechanische modules 

Figuur 5.3: Een dee! van de technologische architectuur van de functie "dwarsbewegen" 

Ondersteuning van de communicatie met de technologische 
architectuur 
Door de technologische architectuur wordt het functionele verband tussen technologische 
modules weergegeven. In figuur 5.4 is de technologische architectuur voor de functie 
"langsbewegen" gegeven. 

vermogen telescopische 
omzetting geleiding 

vermogen 
overbrenging 

Figuur 5.4: Technologische architectuur van de functie "langsbewegen" 

Wanneer voor de technologische module "vermogen omzetting" voor de technologische 
oplossingsmodule "pneumatische omzetting" gekozen wordt, heeft dit gevolgen voor de 
modules die een functioneel verband hebben met de module "vermogen omzetting". Het kan 
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bijvoorbeeld zijn, dat de "telescopische geleiding" van een pneumatische oplossing anders 
wordt geconstrueerd, dan de "telescopische geleiding" van een motorische oplossing. 
In de huidige situatie zijn modules zo gekozen, dat wanneer voor de functie "vermogen 
omzetting" een pneumatische oplossing gekozen wordt, de overige modules uit de 
technologische architectuur gelijk zijn aan die van een motorische oplossing. Deze keuze is 
gedaan omdat de communicatie over de aanpassing van de overige modules uit de 
technologische architectuur, op deze manier overbodig is. 

De modules die benodigd zijn voor een pneumatische oplossing zijn goedkoper dan 
modules die voor een motorische oplossing nodig zijn. Omdat echter de modules zo gekozen 
zijn dat de keuze tussen motorische oplossing en de pneumatische oplossing geen invloed 
heeft op verdere invulling van deze modules, zijn ze voor de pneumatische oplossing 
duurder dan noodzakelijk. 

Het verschil in kostprijs tussen een motorische en een pneumatische oplossing, is op 
deze manier beperkt tot /2.000,-. Dit verschil kan in een situatie met aanpassing van de 
overige modules in de technologische architectuur fl 6.000,- zijn. 

Het definieren van de technologische architectuur is een goede manier om de communicatie 
tijdens het ontwerp te ondersteunen. Door de technologische architectuur kan namelijk 
vastgelegd worden welke modules veranderen bij een aanpassing van een bepaalde module. 

Het fysieke domein en de randvoonuaarde ruimte 
Voor bet verpakkingssysteem moet de nodige ruimte beschikbaar zijn. In bijlage 3 is de 
ruimtelijke weergave van bet verpakkingssysteem gegeven. Deze ruimtelijke weergave is het 
hoogste niveau in bet fysieke domein. De allocatie van het technologische naar bet fysieke 
domein wordt dus op hoog niveau al vroeg in bet ontwerpproces gedaan. Een van de doelen 
van de functionele lay-out zoals die in de huidige situatie gemaakt wordt, is om de 
ruimtelijke weergave te geven. Deze ruimtelijke weergave wordt echter door middel van 
gedetailleerde tekeningen gemaakt. In het vroege stadium van onderhandelen met de klant is 
de ruimtelijke weergave zoals deze geschetst is in bijlage 3 voldoende. 

5.1.2 Modularisatie Logistieke Systemen 
De voorbeelden voor de werkgroep "modularisatie logistieke systemen" zijn uitgewerkt voor 
de Stork-oplossing "pusher". De "pusher" is een Stork oplossing (standaard), waarmee de 
functie "overzetten" vervuld kan worden. De overzetfunctie zorgt ervoor <lat dozen van een 
bepaalde conveyor op een andere conveyor terecht komen. De functie "overzetten" is een 
deelfunctie van de functie "sorteren". 

Tijdens de toevoer wordt de identiteit van het product bepaald en wordt besloten of het 
product moet worden overgezet. Wanneer de doos overgezet moet worden, wordt bepaald 
wanneer de doos voor de pusherplaat is en als hij precies voor de plaat is wordt de 
aandrijving van de pusherplaat aangestuurd. De pusher zet dozen over van een toevoerkanaal 
naar een afvoerkanaal. Het afvoerkanaal, is het kanaal dat de dozen transporteert die zijn 
overgezet. Het kanaal, dat de dozen transporteert die niet zijn overgezet, wordt het 
doorvoerkanaal genoemd. Na de doos op de afvoerkanaal te hebben gezet, gaat de plaat terug 
naar de startpositie en is hij klaar voor de volgende doos. In bijlage 7 is de tekening van een 
pusher opgenomen. 

Functionele architectuur en de randvoonuaarde capaciteit 
Meestal maakt de functie "sorteren" dee] uit van een compleet logistiek systeem. Andere 
functies die vaak in een logistiek systeem zijn ondergebracht zijn bijvoorbeeld: 
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transporteren, accumuleren, liften, orienteren, markeren, positioneren en identificeren. Deze 
functies kunnen voor verschillende producten vervuld warden. 

Tijdens de analyse van een klantaanvraag wordt bepaald welke deelfuncties nodig zijn 
om de verkoopfuncties te vervullen. Wanneer de deelfuncties bepaald zijn moet het verband 
tussen de deelfuncties warden weergegeven. Dit verband wordt weergegeven in de 
functionele architectuur. 

In de huidige situatie bij Stork is de inforrnatie die wordt vastgelegd na een functionele 
decompositie gebaseerd op de mogelijke allocatie. Dit betekent <lat voor de deelfuncties de 
allocatie naar de technische oplossingen al is gedaan. De inforrnatie over de functionele 
decompositie en de functionele architectuur wordt niet structureel vastgelegd tijdens het 
ontwerpproces. Op deze manier kunnen de constructeurs, die een bepaalde deeloplossing 
moeten construeren, niet het gehele probleem overzien. Dit betekent <lat de randvoorwaarden 
waaronder de functie vervuld moet warden, niet gestructureerd bij de constructeur 
terechtkomen. 

De klant heeft een situatie zoals beschreven in figuur 5.5. Er komen drie stromen dozen aan 
met 100 dozen per minuut, deze dozen moeten getransporteerd warden. Nadat de dozen over 
een bepaalde afstand getransporteerd zijn, moeten de dozen gesorteerd warden naar drie 
stromen met identieke dozen. 

De verkoopafdeling bepaalt de verkoopfuncties en verdeelt de oplossingen over een 
aantal engineers. Zo krijgt een engineer de opdracht een pusherstation te ontwerpen waar 
100 dozen per minuut door overgezet kunnen warden. Immers de drie verschillende dozen 
komen met een snelheid van 100 dozen per minuut aan. Er warden drie identieke 
overzetfuncties gevraagd, daarvoor hoeft maar een tekening gemaakt te warden. De verkoper 
geeft aan het constructiebureau door wat er getekend moet warden; een pusher met een 
capaciteit van 100 dozen per minuut. De verkoper geeft dus niet aan wat de vraag is, maar 
welke oplossing ontworpen moet warden. 

I 00 dozen/ min 

c====> 
300 dozen/ min 

<===i 

2 
I 00 dozen/ min 

3 

Figuur 5.5:Functionele architectuur met randvoorwaarde capaciteit 

Echter, de baan waarover de dozen aangevoerd warden, wordt gebruikt voor de drie dozen, 
hierdoor is de snelheid waarmee dozen voorbij komen 300 dozen per minuut. De oplossing 
die Stork heeft voor het overzetten, de pusher, heeft een teruggaande beweging die over de 
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aanvoerband gaat. De pusherplaat waarmee het product overgezet wordt, moet terugkomen 
in de startpositie. 
Doordat de snelheid waarmee de dozen aankomen 3*100 dozen per minuut is komen in de 
teruggaande beweging dozen langs. De pusher kan de functie dus niet vervullen. Omdat de 
verkoper niet tot in detail de oplossing bekeken heeft is hij de fout ingegaan. Dit ontglipte 
ook aan de aandacht van de constructeur, wiens taak het is de oplossing tot in detail te 
overzien. Omdat de capaciteit niet was gedefinieerd in het functionele domein, bleven de 
relaties tussen de capaciteiten van de deelfuncties buiten bereik. Het functionele verband 
tussen de verschillende functies is belangrijk om de capaciteit van elke deelmodule te 
bepalen. Dit functionele verband wordt weergegeven in de functionele architectuur. 

De productgegevens van de klant als randvoonuaarde 
De randvoorwaarden die door de klant gesteld worden zijn voor een groot deel gebaseerd op 
de producten die de klant door de systemen van Stork wil laten behandelen. Voor een pusher 
zijn de volgende eigenschappen van belang: 

• De stabiliteit van het product. 
De push beweging mag het product niet doen kantelen. Om het kantelen van het product te 
voorkomen moet een berekening worden gemaakt van de verschillende krachten die tijdens 
de pushbeweging op het product een inwerking hebben. De lengte-breedte-hoogte 
verhouding van het product is een factor die bij deze berekening meegenomen wordt. Verder 
is de massa van het product wat tijdens de beweging de normaalkracht veroorzaakt 
belangrijk. 

• De massa van het product 
Met behulp van de massa en de wrijvingscoefficient van de band wordt bepaald welk 
vermogen geleverd moet worden. 

• De oppervlakte van het product 
De oppervlakte van het product moet worden beoordeeld op gevoeligheid voor 
beschadigingen. Zo worden bijvoorbeeld om de pusherplaat lichter te maken (minder 
vermogen nodig) gaten in de plaat gemaakt. Is de doos echter gevoelig voor beschadigingen 
dan kunnen de gaten beschadigingen veroorzaken. 

De productgegevens van de klant zijn dus uitermate belangrijk om tot de beslissing te komen 
of een technologische module toepasbaar is. De productgegevens van de klant werken door 
op veel technologische modules. Het is dan ook noodzakelijk dat iedereen die in het 
ontwerpproces betrokken is te alien tijde de juiste productgegevens kan inzien. Dit kan 
alleen bereikt worden wanneer de productgegevens goed gedocumenteerd zijn. 

Ondersteuning van de communicatie met de technologische 
architectuur 
In figuur 4.5 wordt een technologische architectuur van de functie "product behandelen" 
gegeven. In deze architectuur wordt het functionele verband aangegeven tussen de 
technologische module "conveyor rollen" en de technologische module "pusherplaat". Deze 
relatie is gebaseerd op de functie "geleiden van het product", dit is een deelfunctie van de 
functie "product behandelen". De functionele decompositie van de functie "sorteren" is in 
bijlage 8 weergegeven. De technologische module "conveyor rollen" worden bepaald door 
de engineer die verantwoordelijk is voor de conveyor. De technologische module 
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"pusherplaat" valt onder de verantwoordelijkheid van de engineer die aan de pusher werkt 
(zie bijlage 9). 
Omdat de genoemde modules niet in een technologische samenstelling zitten, is het mogelijk 
<lat de modules tijdens het ontwerpproces door twee verschillende engineers worden 
ontworpen. Taken worden immers vaak opgedeeld naar technologische samenstelling (zie 
bijvoorbeeld de conveyor). Wanneer <lit het geval is moeten de engineers intensief 
communiceren, de technologische architectuur is een ondersteuning van deze communicatie. 

Keuze tussen verschillende technologische modules (allocatie) 
Voor het overzetten van het product moet bepaald worden wanneer het product overgezet 
kan worden. De functie "besturen sorteren" geeft door middel van een waarneming en timing 
(snelheid van de baan) aan wanneer het over te zetten product ongeveer aankomt. Het 
product (doos) kan echter pas overgezet worden, wanneer het precies voor de pusherplaat is. 
De deelfunctie "controleren of het product aanwezig" moet hiervoor vervuld worden. Stork 
heeft drie oplossingen (zie bijlage 10) voor deze deelfunctie namelijk: 
• Een fotocel signaleert de positie van het product, via de besturing wordt de pusherplaat 

precies op het juiste moment aangestuurd (zie bijlage 1 la) . 
• Door een mechanische stop wordt de onnauwkeurigheid van de waarneming en timing 

opgevangen (zie bijlage 1 lb). 
• Door een plaathaak, een haak die aan de pusherplaat wordt bevestigd, wordt de 

onnauwkeurigheid opgevangen (zie bijlage 1 lc). 

Voor elke deelfunctie kunnen de technologische oplossingen die de functie kunnen 
vervullen, worden op deze manier opgeslagen. Op deze manier zijn oplossingen makkelijk 
terug te vinden (toegankelijk). 

5.1.3 Modularisatie Vulsystemen 
De voorbeelden die voor de werkgroep modularisatie zijn uitgewerkt zijn gebaseerd op de 
Stork oplossing "vacuiimvuller". De vulmachine is een machine die wordt gebruikt om 
flessen af te vullen met een product (vloeistof). Het product wordt aangevoerd door een 
pijpleiding en wordt in een ketel opgevangen. De fles wordt aangevoerd door een 
flessenbaan. Vanuit de ketel stroomt het product door een ventiel in de fles. 
De "vacuiimvuller" is een niveauvuller, er wordt gezorgd <lat alle flessen hetzelfde 
vloeistofniveau hebben na het vulproces. Het vacuumvullen houdt in dat de fles gevuld 
wordt met behulp van de zwaartekracht en het drukverschil tussen buiten en binnen in de 
productketel. 
Het proces wordt in een carrousel uitgevoerd, gedurende de rotatie worden door 
verscheidene ventielen de verschillende stappen in het vulproces uitgevoerd. Op deze manier 
zijn er verschillende flessen tegelijk in behandeling. Wanneer de flessen gevuld zijn, worden 
ze afgevoerd met behulp van een flessenbaan. Hiema komen de flessen in een "sluiter", dit is 
een aparte unit, en worden de flessen gesloten. Hiema worden de flessen afgevoerd en 
wellicht verpakt in dozen of kratten. De flessenbaan kan bijvoorbeeld weer input zijn voor de 
eerder beschreven verdeler. 

Integratie van functies in een fysieke module 
Uit het oogpunt van de efficiency warden functies gei"ntegreerd. Deze integratie gebeurt in 
het fysieke domein. Een voorbeeld van zo'n integratie is de aandrijffunctie van een 
sluitsysteem en de functie "aandrijven" van de vulcarrousel. Deze functie kan motorisch 
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uitgevoerd worden. Om de vulcarrousel aan te drijven kan in het technologische domein het 
vermogen dat de aandrijving moet hebben worden bepaald, dit is bijvoorbeeld 1 KW. Voor 
de aandrijving van de sluiter moet de aandrijving bijvoorbeeld 0,5 KW zijn. De twee 
aandrijvingen kunnen door een motor worden uitgevoerd. Op deze manier warden de beide 
functies ge'integreerd. 

Dit geld bijvoorbeeld ook voor een afscherming die zich om de vulmachine bevindt. 
Deze afscherming kan ook meerdere functies hebben. De afscherming kan dienen als 
veiligheidsmiddel, maar tevens een stofvrije bewerking garanderen. Wanneer alleen het 
fysieke domein beschouwd zou warden, is moeilijk te achterhalen dat de afscherming deze 
twee functies vervult. 

Verschil tussen een samengestelde fysieke module en de fysieke 
architectuur 
In het fysieke domein is bijvoorbeeld de fysieke architectuur van het aandrijfsysteem te 
vinden. In het fysieke domein wordt dit aandrijfsysteem verdeeld over verschillende 
samengestelde fysieke modules (samenstellingen). Zo bevindt de motor zich bijvoorbeeld in 
de onderbouw en door overbrenging wordt het vermogen in de bovenbouw gebruikt om de 
carrousel aan te drijven. Tijdens de assemblage, warden de onderbouw en de bovenbouw 
onafhankelijk van elkaar samengesteld. In de samengestelde fysieke module "onderbouw" 
zit dus een onderdeel van de fysieke architectuur "aandrijfsysteem" en in de samenstelling 
"bovenbouw" zit een ander onderdeel van de fysieke architectuur. Hiema warden de twee 
samenstellingen pas geassembleerd tot een totaal systeem. 
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5.2 Productinformatie in het offertetraject 

Tijdens het offertetraject is het van wezenlijk belang dat de kennis die in het bedrijf 
aanwezig is toegankelijk is voor verkopers. In deze fase worden namelijk oplossingen aan de 
klant aangeboden. De verkoper moet voor het maken van een offerte bepalen tegen welke 
prijs bepaalde functies van de klant door Stork opgelost gaan worden. Voordat een prijs kan 
worden bepaald moet natuurlijk eerst bekend zijn welke functies de klant wenst te hebben 
vervuld. 
Daamaast moet de verkoper weten waar hij informatie kan vinden over de mogelijke 
oplossingen die geboden kunnen worden. De verkoper probeert zoveel mogelijk de allocatie 
uit te voeren. 
In deze paragraaf worden twee voorbeelden gegeven van de toepassing van de theorie in 
hoofdstuk vier. Deze voorbeelden hebben betrekking op twee referentiestructuren die in de 
huidige situatie worden gebruikt in het offertetraject. Deze referentiestructuren zijn: 
• Het verkoopboek 
• Het calculatiesysteem ( voorcalculatie) 

Het verkoopboek 
In het verkoopboek moet de informatie staan die de verkoper nodig heeft om een eerste 
allocatie te maken.. Er moet hierbij onderscheid worden gemaakt naar de verschillende 
soorten informatie in het offertetraject: 
• Randvoorwaarden 
• Functies 
• Sub-functies 
• Oplossingen 
• Toepassingsgrenzen 

Wanneer een gestructureerd onderscheid wordt gemaakt tussen deze soorten informatie dan 
kan de informatie gebruikt worden zoals dit staat beschreven in paragraaf 4.2. De verkoper 
moet voor het vullen van een dergelijk verkoopboek de informatie van de verschillende 
verantwoordelijke experts krijgen. Op deze manier heeft een expert zelf in de hand op basis 
van welke informatie aanbiedingen worden gemaakt. Tevens kan de expert aangeven 
wanneer hij betrokken wenst te worden. 

Calculatiesysteem 
Het probleem bij de huidige calculatie is dat de calculatie gebeurt op basis van 
montageeenheden. Omdat de producten vanuit een fysiek oogpunt zijn gemodulariseerd, 
wordt de verkoopprijs bepaald op basis van deze indeling. Omdat de klantspecifieke 
aanpassingen een groot deel van de kostprijs uitrnaken is het belangrijk dat deze 
gestructureerd doorberekend kunnen worden. Wanneer de afbraak echter op 
montageeenheden gebaseerd is, zijn deze klantspecifieke aanpassingen moeilijk te alloceren. 
Omdat bij de voorcalculatie het product nog slechts in abstracte vorm gedefinieerd is kan de 
calculatie alleen op basis van deze abstracte definitie gemaakt worden. Hiervoor kan het 
technologische domein gebruikt worden. In dit domein kan voor de verschillende 
technologische oplossingen een globale kostprijs berekend worden. Wanneer de verkoper 
een offerte uitschrijft kan op basis van deze kostprijzen de verkoopprijs berekend worden. 
Op deze manier wordt rekening gehouden met de onzekerheid in de productspecificatie 
(paragraaf 2.4). 
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5.3 Documentatie 

De werkgroep documentatie is gestart om de kwaliteit van de gebruikershandleidingen voor 
de klant te verbeteren. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende 
PU's en de mensen die de handleiding samenstellen. De handleiding is het document dat 
naar de klant gaat en waar alle productinformatie instaat die de klant nodig heeft. De 
voomaamste reden van de te lage kwaliteit van de handleiding is de toegankelijkheid van 
productinformatie. Oak is de productinformatie, die in de handleiding opgenomen is, vaak 
niet geheel correct of is de informatie niet compleet. 
Om de kwaliteit van de handleiding te verbeteren is eerst gekeken wie de gebruikers van de 
handleiding zijn en welke informatie deze gebruikers nodig hebben. Daama zijn de 
informatiebronnen, van waaruit deze informatie ter beschikking moet komen, gedefinieerd. 
Tenslotte is gekeken hoe de informatie beter toegankelijk kan warden gemaakt 

Gebru.ikers van de productinf onnatie 
De handleidingen die door de afdeling documentatie warden gemaakt, hebben verschillende 
gebruikers bij de klant. Gebruikers van de handleiding zijn ondermeer: 
• Algemene doelgroep: waaronder de verantwoordelijke managers bij de klant 
• Operators: degene die de machine bedienen 
• Techniek: degene die de machine onderhouden. 

De gebruikers hebben verschillende soorten informatie over het product nodig: 
Voorbeelden van de productinformatie die bij de klant nodig is zijn: 
• Technische gegevens en voorwaarden (randvoorwaarden van de klant) 
• Functionele specificatie 
• Bedieningsinstructies 
• Onderhoudvoorschriften 
• Onderdelenlijsten (reservedelen) 
In bijlage 12 wordt de complete inhoudsopgave van de handleiding weergegeven. 

De verschillende soorten productinformatie zoals deze hierboven zijn beschreven, hebben 
verschillende gebruikers. De technische gegevens en voorwaarden die in de handleiding zijn 
bedoeld om de randvoorwaarden waarop het productontwerp gebaseerd is nogmaals zwart op 
wit te hebben. Deze gegevens zijn bestemd voor de inkoper van het systeem. De functionele 
specificatie beschrijft wat de klant gekocht heeft en is voomamelijk bestemd voor de 
inkoper. De onderhoudsvoorschriften en onderdelenlijsten zijn vooral bestemd voor de 
technische afdeling bij de klant. Deze onderhouden (groat onderhoud) de machines en 
bestellen de reserve onderdelen (slijtdelen) om de machine te kunnen onderhouden. Deze 
slijtdelen kunnen direct na levering van de machine besteld warden. Hiervoor wordt een 
aanbieding gemaakt. De bedieningsinstructies zijn bestemd voor de operator. 
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Verbetering van de toegankelijkheid van productinformatie door de drie 
domeinen 
In de huidige situatie wordt met het samenstellen van de handleiding begonnen wanneer het 
product geproduceerd is. De informatie die nodig is om de handleiding samen te stellen heeft 
echter vaak betrekking op het HOE van het product. De engineers die het HOE hebben 
bepaald, zijn wanneer het product in productie gaat alweer met de volgende order bezig. De 
engineers hebben dus weinig tijd om de informatie te geven die nodig is voor de handleiding. 
De informatie die benodigd is voor de handleiding moet tijdens het primaire proces 
gegenereerd worden. Om <lit te bereiken zijn de volgende stappen ondernomen: 

• Het opdelen van de benodigde productinformatie naar de deelprocessen waarin deze 
informatie gegenereerd wordt, <lit betekent <lat van de productinformatie de plaats in het 
proces gedefinieerd wordt. 

• Aanwijzen van de verantwoordelijken voor deze informatie 
• Definieren van een methode van opslaan die de toegankelijkheid van de informatie 

vergroot. 

In de onderstaande figuur is aangegeven waar de productinformatie gegenereerd wordt. De 
opdeling is gebaseerd op de drie domeinen waarin ontworpen wordt. 

randvooiwaarden 
functionelejspecificatie 

.. 

klantspecificaties 

bedienings~oorschriften 
onderhoudsrorschriften 

.. 
documentatie 

Figuur 5.5: ontwerpproces als producent van informatie 

oade"'jelealljst 

.. 

De productinformatie, die nodig is voor de samenstelling van een handleiding kan op deze 
manier op dezelfde wijze gestructureerd als beschreven is in hoofdstuk vier. De methode 
voor het opslaan en onderhouden van productinformatie voor handleidingen is analoog aan 
de methode voor standaards. De informatie die benodigd is voor de productdocumentatie 
worden gekoppeld aan de modules in de drie domeinen. Op dezelfde manier worden ook de 
verantwoordelijke experts aangedefinieerd en kan de informatiestroom ten behoeve van de 
handleiding gecontroleerd worden. 
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6 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk zal warden aangegeven hoe aan de opdracht zoals beschreven in paragraaf 
1.2 is voldaan. Hiervoor zal eerst beschreven warden hoe de drie domeinen kunnen dienen 
als basis voor de te ontwikkelen architectuur. Daama wordt met deze architectuur de basis 
voor de oplossing van de drie genoemde problemen (paragraaf 1.2) gegeven. Tenslotte zal 
een aantal aanbevelingen warden gedaan om de huidige situatie te verbeteren. 

De opdracht die ten grondslag lag aan dit onderzoek is: 
Ontwerp een architectuur voor het informatiesysteem voor het ontwerpproces dat een 
integraal gebruik en onderhoud van beschikbare kennis bevordert. 

6.1 Conclusies 

Uit het afstudeerwerk zoals in voorgaande hoofdstukken gepresenteerd, kan een aantal 
conclusies getrokken warden ten aanzien van de architectuur voor een informatiesysteem 
voor het ontwerpproces. 

Door het multidisciplinaire karakter van het ontwerpproces warden activiteiten concurrent 
uitgevoerd, dit maakt het praktisch onmogelijk op basis van deze activiteiten mijlpalen in het 
proces aan te geven. 

Het ontwerpproces is producent van productinformatie. Om overzicht te kunnen 
blijven houden in het ontwerpproces dient de productinformatie gestructureerd te warden. 
Door het product op de juiste manier te modulariseren kan op basis van deze modularisatie 
de structuur van de productinformatie gedefinieerd warden. Om dit te bereiken dient het 
product te warden gemodulariseerd voor drie domeinen: 
• Het functionele domein 
• Het technologische domein 
• Het fysieke domein 

De drie domeinen zijn gebaseerd op de fasen in het ontwerpproces. Door deze wijze van 
modularisatie wordt rekening gehouden met de verschillende zienswijzen, met betrekking tot 
het product, van de partijen die tijdens het ontwerpproces betrokken zijn . 

Omdat de architectuur van het product binnen elk domein wordt aangegeven, wordt 
de functie van de verschillende modules door het gehele ontwerp weergegeven. Met de 
productarchitectuur wordt de relatie tussen de verschillende domeinen gelegd. Op deze 
manier loopt de productarchitectuur als een rode draad door het ontwerpproces, dit bevordert 
de communicatie tussen de verschillende partijen gedurende het ontwerpproces. 

De productarchitectuur dient als basis voor de architectuur van het 
informatiesysteem voor het ontwerpproces. Aanwezige kennis (kenniswerkers) en 
productinformatie warden op basis van de productarchitectuur aan elkaar gekoppeld. Op 
deze manier ontstaat er een architectuur voor het informatiesysteem dat zowel afhankelijk als 
onafhankelijk van een klantorder gebruikt kan warden. 
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Het definieren van technologische architecturen is een goede ondersteuning 
voor eenduidig gedefinieerd productbeleid. Wanneer het productbeleid 
eenduidig gedefinieerd is kan het beter tot uitvoering gebracht warden. 
In de huidige situatie worden producten gemodulariseerd naar fysieke modules en wordt 
gestandaardiseerd in het fysieke domein. Door te modulariseren in drie domeinen is het 
mogelijk functies en de oplossingsprincipes, waardoor deze functies vervuld kunnen worden, 
te standaardiseren. 

Een technologische architectuur (het technologische domein) beschrijft het functionele 
verband tussen technische modules. In dit verband kan worden aangegeven binnen welke 
grenzen de technologie toepasbaar is als oplossing voor een bepaalde functie (functionele 
domein). Zo kan de functionele waarde van de expertise van Stork BP&L beoordeeld 
worden. Op basis hiervan kan de richting van het productbeleid worden aangegeven. 
Aan de hand van de technologische architecturen is precies aan te geven wat de doelstelling 
is van verder onderzoek. Wanneer voor de technologische architecturen verantwoordelijke 
kenniswerkers worden aangewezen kan het onderhoud van technologische kennis (d.m.v. 
gericht onderzoek) gestructureerd verlopen. 

Met het definieren van deelfuncties en technologische architecturen wordt de 
relatie tussen het probleem en de oplossing gestructureerd, hierdoor kan 
communicatie in het klantgedreven ontwerpproces gestructureerd verlopen. 
Een probleem wordt geanalyseerd middels een functionele decompositie en de definiering 
van de randvoorwaarden van de klant. Door de functionele decompositie wordt 
gestructureerde allocatie mogelijk. Voor de technologische architecturen kan eenduidig de 
toepasbaarheid vastgelegd worden. Op deze manier kunnen de toepasbaarheid en de 
randvoorwaarden middels een gestructureerde allocatie met elkaar vergeleken worden. 

Op basis van technologische architecturen kan de kennis, die aanwezig is bij kenniswerkers, 
in kaart worden gebracht (netwerking). Op deze manier wordt het voor verkopers 
makkelijker om te verifieren of voor de oplossing van bepaalde problemen de kennis 
(expertise) aanwezig is. Hierdoor kunnen op een snelle efficiente manier offertes 
uitgeschreven worden, zonder dat er aanbiedingen worden gedaan die niet te realiseren zijn 
met de beschikbare expertise. Op deze manier wordt het gebruik van de beschikbare 
technologische kennis bevorderd. 

Door het ontbreken van een functionele decompositie in de huidige situatie, wordt door 
verkopers het product beschreven in technologische termen. Wanneer de functionele 
decompositie zowel door engineers als verkopers gebruikt wordt, kunnen verkopers beter in 
de taal van de klant praten. Op deze manier helpen de verkopers het probleem te definieren 
en specificeren ze geen (vroegtijdige) oplossing. 
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Om de beoogde positionering (Kl Fl E) te kunnen vervullen dient, naast het 
ontwerpen en vervaardigen van de oplossing, evenzeer aandacht besteed te 
warden aan het in stand houden (en aanpassen) van de oplossing. Hiervoor 
is het noodzakelijk dat tijdens het ontwerpproces rekening wordt gehouden 
met de behoefte aan productinfonnatie van de afdeling Customer Service & 
Support. 
De afdeling Customer Service & Support heeft actuele en accurate informatie met betrekking 
tot werking, samenstelling en gebruiksspecificatie van het product nodig. De basis voor dit 
type productinformatie wordt gelegd tijdens het ontwerpproces. Documenteren is daarmee 
niet een activiteit die start na het ontwerpproces maar een onlosmakelijk onderdeel van het 
ontwerpproces. 

Door tijdens het ontwerpproces te documenteren op basis van de drie domeinen, wordt 
de productinformatie die wordt gegenereerd gestructureerd opgeslagen. Zo kan ook 
informatie over het WAT en het HOE van het productontwerp warden teruggevonden. Deze 
informatie is van zeer groot belang voor het verlenen van een goede service. 
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6.2 Aanbevelingen 

Op basis van de inzichten, die verkregen zijn tijdens het verloop van dit afstudeerproject, 
kunnen de volgende aanbevelingen warden gegeven. 

Voor de implementatie van een informatiesysteem met de ontwikkelde architectuur wordt 
een tweeledige opzet gegeven. Ten eerste bestaat de implementatie uit het genereren van 
productinformatie, waarmee de beschreven drie domeinen gevuld kunnen warden. Deze 
productinformatie kan middels het volgende stappenplan warden gegenereerd. 

Stappenplan voor bet genereren van productinformatie. 
1. De technologische decompositie van de producten definieren ( door engineers) 
2. De functionele decompositie van de producten definieren (door engineers) 
3. Aan de verschillende technologische architecturen een expert toekennen 
4. Met verkoop de functionele decompositie en een gestructureerde allocatie kortsluiten 
5. Het gehele primaire proces betrekken 

Ten tweede bestaat de implementatie van het informatiesysteem uit de geleidelijke invulling 
van de Informatisering en Automatisering van de productinformatie. Hiervoor moet tijdens 
het genereren van de productinformatie de referentiestructuren warden ontworpen en 
onderhouden waar de productinformatie in kan warden opgeslagen. 

Informatiseringsplan 
1. Automatiseringseilanden inventariseren 
2. Zorgen dat de werkgroepen een goed lokaal informatiesysteem hebben om 

productinfonnatie in kwijt te kunnen. De informatie moet kunnen warden opgeslagen 
zoals beschreven in paragraaf 4.1. 

3. Infonnatiesystemen van verkoop en engineering koppelen (gestructureerde allocatie) 
4. Een Product Data Management systeem selecteren waar de structuur in kan warden 

verwerkt 
5. Vullen van het PDM systeem met de beschikbare productinfonnatie 

Informatie over bet product van de klant duidelijk centraliseren 
Wanneer de infonnatie over het product van de klant centraal wordt opgeslagen kan 
inconsistentie en redundantie voorkomen warden. De infonnatie hoeft dan niet in 
verschillende documenten steeds aangepast te warden. 

Gebruik maken van de STEP-protocollen om de productinformatie uniform te 
verwerken. 
STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) is een ISO-standaard voor het 
uitwisselen van productrnodel-gegevens. 
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BIJLAGE 1: Verkoop checklist 

Sales Checklist Ouotation/ordemumber 

Codename 

SECONDARY PACKAGING Author 

SL25/SWA40 · SA25/3D/35 · SUE/SIE · SKV4DD • SA15(TL7DD Date 

single packaging combination (II (21 (31 (41 (51 

1. RSC/WA-upper-inside/ 
WA-upper-outside/TRAY/CRATE 

2. Drawing number 

3. Mat. type/thickness (mm) 

4. Packing pattern lxwxh 

lnfeed: 
(long/short side leading) 

Dim. layer pad/material 

5. Int. dimensions in mm 

• Length 

• Width 

• Heigth 

Please fill in flapsize when 

• Flapsize (mm) 
(lengthwise/horizonaal) 

• Flapsize (mm) 
(crosswise/vertical) 

6. Partitioning 

• Heigth 

• Materialtype / width 

7. Sealing 

• Position sealing surf.? 
surface of packaging 
to be indicated by X 

• Glueing Hot Melt 

• Tape (self-adhesive) 

8. Display value of packaging 

9. Crate bottom interlocking/ 
search rim/flat) 

1-------4-------1------+-------+-------tl 

(for crates: external dimensions) 

flapside is not completely closed! 

lineair/ 
staggered 

tineair/ 
staggered 

lineair/ 
staggered 

lineair/ 
staggered 

lineair/ 
staggered 

ciJ." ciJ." CJJ." CJJ." CJJ." 
L L L L L 

yes/no yes/no yes/no yes/no yes/no 

top/bottom top/bottom top/bottom top/bottom top/bottom 

If data on this form is based upon assumptions, because of missing info, please typ a • 



BIJLAGE 2: Algemene beschrijving van een standaard 

ALGEMENE BESCHRIJVING BC90 PLAATDEK 

Toepassing 
De functie van de BC90 is het transporteren van middelzware stukgoederen zoals dozen, krimp- en 
stretch-folie verpakkingen, kunststof bakken etc. 
Dit kan over zowel horizontale als op- en afvoerende trajecten zijn, met of zonder feeder. 
Naast deze functie kan een BC90 oak warden ingezet als rem/doseer conveyor en in specifieke toe
passingen als accumulatie conveyor of als conveyor waar produkten op worden in- en uitgevoegd. 

Algemene gegevens 

- BC90 conveyor lengte met aandrijf/spanunit lengte h.o.h. trommels max. 36000 mm. 
- BC90 feeder lengte h.o.h. trommels 705-2205 mm (voorkeur 705 , 955 of 1205 mm). 
- BC90 met kopaandrijving lengte h.o.h. trommels 705-2205 mm (voorkeur 705 ,955 of 1205 mm) . 
- Conveyor snelheid min. 9 m/min, max. 60 m/min. 
- Op- en afvoerhoek vanaf O Um 20 graden. 
- Belading max. 400 N/m. 
- Een combinatie van lengte/snelheid/belading en hoek volgens vermogenstabel 

E030.00.07.01.10.00 Um E030.00.07.01.27.00 
- baanbreedte 
- Aandrijving 
- P.T.O. 
- Steunen 

Doorsnede 

min.200 mm, max.700 mm, oplopend met 50 mm. 
R / S / SA motorreductor met of zonder rem. 
het is mogelijk de aandrijving door te geven aan een VDRC110. 
kunnen onder vrijwel de gehele conveyor worden geplaatst en warden 
d.m.v. klemsets gemonteerd. Voor plaatsbepaling steunen zie: 
E030.00.04.00.20.00 I E030.00.04.00.21 .00 I E030.00.04.00.22.00 

De doorsnede van een BC90 bestaat uit een tot doosvorm gezet plaatframe of een tot doosvorm 
samengebout plaatframe die de band ondersteunt. 

Transportband 
Band eindloos gelast, kwaliteit afhankelijk van functie , kunststof glad, supergrip of accumulerend. 
Breedte 200 t/m 700 met 50 mm oplopend) 

Bandondersteuning 
De band word! door een stalen of R.V.S. plaat ondersteund . 

Aandrijfsysteem 
De band word! door de koprol of door de aandrijftrommel welke in de aandrij f/spanunit geplaatst is, 
d.m.v. kettingtransmissie in combinatie met en coaxiale SEW (R) of wormwiel motorreductor SEW (S) 
of door een opsteek SEW (SA) motorreductor aangedreven . 

Aandrijf/spanunit 
Aandrijftrommel 
Lagering aandrijftrommel 
Span trammel 
Omleidrol 
Plaats aandrijving 

Kopaandrijfunit 
Aandrijftrommel 
Lagering aandrijftrommel 
Plaats aandrijving 

28-05-98 

: diameter 160 of 200 (mantel met trommellak of bekleed met nytrilrubber) 
: uitwendig gelagerd met instelbare lagerblokken UCF 206N 
: inwendig gelagerd , diameter 110 mm 
: inwendig gelagerde rol, diameter 57 mm 
: de motorreductor bevindt zich onder of naast, aan linker of 

rechterzijde , duwend of trekkend van de conveyor. 

: diameter 90 mm (mantel met trommellak of bekleed met nytril rubber) 
: uitwendig gelagerd met instelbare lagerblokken UCF 206N 
: de motorreductor bevindt zich onder of naast, aan linker of 

rechterzijde, duwend of trekkend van de conveyor. 

E030.00.02.0Q~Q00 



Mantelbekleding aandrijftrommel: wanneer de trommel de PVC laag van de band aandrijft is de mantel 
gelakt met trommellak. 
Wanneer de trommel de weefsellaag van de band aandrijft en de h.o.h 
maat van de trommels > 1 000 mm is, dan is de mantel bekleed met 
nytril-rubber en als de h.o.h maat van de trommels ~ 1000 mm is, dan 
trommel met trommellak toepassen. 

Frame constructie 

Met een frame nabehandeling van epoxy lak 

Optie: - met stalen glijplaat, het frame bestaat uit een compleet gezette bak van staal 

Met een frame nabehandeling van colturiet lal< of een volbad verzinkt frame 

Optie: - met r.v.s. glijplaat, het frame bestaat uit een r.v.s. plaat, welke op twee stalen gezette frame 
balken gebout is. 

Een r.v.s glijplaat blijft altijd onbehandeld en van een gespoten glijplaat blijft een gedeelte ender de band 
altijd blank. De verdeling spuiten van bovenzijde plaatdek is: eerste 100 mm spuiten / BB-80mm blank/ 
laatste 100 mm spuiten. 

De totale framebreedte (B.O.F) = BB + 120 

Bandspanner 
In aandrijf/spanunit d.m.v. 2 schroefspindels horizontaal verplaatsbare trommel. 
In feeder en bij kopaandrijving d.m.v. 2 boeten een verticaal verplaatsbare rol. 
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BIJLAGE 4: Tekening van een uitvoering van een verdeler 
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BIJLAGE 11:Drie oplossingen 
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BIJLAGE 12:lnhoudsopgave van de handleiding 

Titelblad 
Voorwoord Beknopte informatie handleiding 

Veiligheid: • pictogrammen algemeen 

• veiligheidsinstructies 

• ordergebonden: 
veiligheidsvoorzieningen 
geluidsniveau 

Technische gegevens en voorwaarden • algemene voorwaarden 
( klant specificaties) • bedrijfs- en machinegegevens 

productgegevens 

Proces beschrijving • functionele niveaus: 
(junctionele specificatie) I. systeembesc.hrijving 

2. unit beschrijving 
3. sub-functies 

Bediening: besturing: 

• bedieningspanelen 
' 

• meldingen (excl. Storingen) 
mechanisch: 

• inbedrijfname 

• In- en omstellen 

• rem1gen 
Storingen: • technische/mechanische analyse 

vervangen onderdelen 
(verwijzen) 

• storingsmeldingen 
Onderhoud: Algemene richtlzj'nen onclerhoud 

• elektrisch 

• mechanisch 

• onderhoud- inspectietabel 

• specifieke onderdelen 
• vervam!ing componenten 

Ins tel len : • transport, opstellen en aansluiten 

• inbedrijfstellen 

• ontmantelen 
Onderdelen mechanisch: • bestelprocedure 

• onclerde len I ijst 

• samenstel I ingstekeni ngen 

• layouts 
Ondercle Jen e ieL' tr1 sch: • electrische schema's 

• onderdelen lijst 

• beste I procedure 

Program ma: • listing 

Handelscomponenten en • info hanclelscomponenten 
deellevenngen : • machines derden 
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