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Abstract 

Abstract 
Today·s warehouses arc facing a continuous increase in handling and distribution of the product flow 
To control these complex and often automated logistic processes. a thoroughly designed information 
system for analysis and diagnosis of errors is essential. 

This study handles the development of an information system for fault diagnosis and error analysis in 
material handling systems and warehouses, based on a number of cases. 
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Voorwoord 
Na cen onderzoeksperiodc van negen maanden bij Witron Engineering te Venray sluit ik mijn 

afstudccrstage af met dit rapport . Hct betckent tevens de afsluiting van mijn studie Technische 

Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

De afgelopen negen maanden heb ik Witron Engineering leren kennen als een dynamisch en sterk groeiend 

bedrijf. Het team van medewerkers bestaat zonder uitzondering uit gemotiveerde mensen met een zeer 

flexibele instelling. Binnen het bedrijf heerst een duidelijke no-nonsense mentaliteit ("we krijgen alles voor 

elkaar"), terwijl de humor daarbij niet verloren gaat. Een mentaliteit die mij wel bevalt. 

Witron is een bedrijf waar in zeer korte tijd ontzettend veel ervaring kan warden opgedaan op het gebied 

van material handling systemen en warehouses. Zowel technische als organisatorische aspecten krijgen 

daarbij volop aandacht. Met Internationale en Distributielogistiek als afstudeerrichting bleek Witron 

daardoor een uitstekend bedrijf om af te studeren. 

Een aantal mensen wil ik hierbij nog speciaal bedanken: 

De heer Geenen, 

De heer Hegge, 

Martijn Herder, 

De heer Swinkels, 

En niet te vergeten: 

Rob Schmit, 

mijn eerste TUE-begeleider, die op elk moment bereid was tot advies en 
verhelderende geprekken, en mij de gehele periode zeer goed wist te motiveren, 

mijn tweede TUE-begeleider, die met zijn theoretische en praktische kennis 
waardevolle inbreng heeft gehad in de uitwerking van de datastructuur, 

mijn bedrijfsbegeleider, die regelmatig bereid was tot stevige, en daardoor 
verhelderende discussies. 

de directeur van Witron Engineering, die mij op kritieke momenten op het goede 
spoor bracht. 

die op de een of andere manier een erg heldere kijk op de zaken heeft en dat goed 
wist over te brengen. Jammer alleen dat hij mijn tabellen met interviewresultaten 
voor kruiswoordpuzzels aanzag, 

Joop Vis, die mij altijd van en naar huis bracht, en samen met mij een studie naar horzels 
en linzen heeft verricht, 

Antal Vamos, van wie je altijd vrolijk werd, terwijl jeer vaak eigenlijk geen reden toe had. Hij 
was oak altijd bereid iets voor je te regelen (lees: ritselen), 

Annelies, Miriam, Carina, Cyrianne en Esme, die heel wat vastgelopen papier van mij uit printers, faxen en 
kopieerapparaten hebben gehaald, 

Esme, 

Martien Kengen, 

waar ik meer dan eens heb mogen ovemachten als ik weer eens de laatste trein 
gemist had, en die altijd bereid was mij te helpen, 

die mij een aantal keer net voor ik de laatste trein zou gaan missen zijn fiets 
geleend heeft, 

Paul Heijkers, die mij heeft ingewijd in de wereld van heeuw en snagel, 

Theo Tops, die mij op het laatst op de been hield met uitstekende, doch koude koffie, en mij 
onderwijl de geheimen van de marketing en acquisitie bijbracht. 

En natuurlijk iedereen die ik hier niet expliciet genoemd heb, maar wiens hulp ik de afgelopen periode zeker 
nodig heb gehad: zij weten dit zelf, 

Venray, 15 augustus 1995. 

Bart. 



Management summary 

Management summarv 

/11trod11ctio11 

Markets arc constantly changing. Today ·s markets arc characterised by a persistent increase in the 
demand of product variety . Product life cycles arc shortening .. ..\s a result. today·s , ... arehouscs arc 

facing a permanent increase in handling and distribution of the product flow . Producers and distributors 
have found a solution of this problem in integration of their - often decentralised - logistic activities . 
Automation and concentration of logistic processes arc logical reactions to this tendency . 

To control the increasingly complex and often automated processes, a thoroughly designed infommtion 

system is essential. An important issue in controlling the pcrfom1ance appears to be the analysis and 
diagnosis of faults and errors . 

The current generation of material handling systems. designed and realised by Witron, consists generally 
of three control levels. as figured below: 

;1. HOST I -- -- Client transaction computer. 

PRODIS I 
;2- WCS . .. .. .... ... .. ................... ...... Warehouse Control System. This computer system is responsible for all 
...._-~~~ TEVIS I (automatic) system operation and accompanying information handling. 

i,3_. P_L_c_·s_,..1 .. .. Programmable Logic Controllers . Each PLC is responsible for the operation of a 
I specific module. 

I I • Components ... . · ... Components of a module. e.g. sensors. motors. pushers. et cetera. 

Error information is provided by an integrated information system consisting of the standard sofuyare 
modules TEVIS and PRODIS . According to this concept, TEVIS provides error information on PLC 
level. while PRODIS takes care of the error handling on WCS level. 

The output produced by these error information modules is designed and written by engineers and. 
therefore, on a rather high technical level. Furthermore. the implementation of these modules is for the 

greater part tailored to the needs of specific clients . This hinders a s,vift and easy implementation. 

The objective and design of this study 

The dual objective of this study is : 

( 1) a high quality error information !>)'Stem jar a material handling system designed and 

realist!d by Wirron. based on required error infor111aria11 of technical users and 

r ]) " .,w,ri and easy implementation of this injormanon s_1·srem. 
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Management summary 

TI1is objective is translated in a number of practical questions : 

I . Design a datastruc:ture }or a relatwnal datahase. hased on req11ired error informarion 
hy rec:hmcal users. 

2. Which :,pec~tic data has ro he registered hy the injormation :,ystem to satisjy the clients · 
needs in aror diagnosis and analysis? 

3. Which queries m11st the injormation :,ystem be able to perform and which variety of error 
messages and error reports mmt the :,ystem be able /0 generate? 

.J. How sho11ld the data he presented to the 11sers. and wich additional functions are 
desired by the 11sers. 

5. Which input is obligate for the information :,ystem to generate the required information? 

6. Is a fast and easy survey vfinjormation req11irements possible with a (new) client? 

The research is carried out on a number of cases . A sample of cases is built such that it represents all 
important logistic activities'. Important logistic activities are frequent and core activities in material 

handling systems or warehouses realised by Witron. Important activities appear to be: 

• Input of goods. 
The receipt of goods, check on quality and quantity, put away for storage. 

• Conveyance of goods . 

Internal transportation of goods between the subsequent logistic activities. 

• Storage of goods . 
The - passive - activity that starts from the moment the product arrives at its location in the 
warehouse or buffer to the moment that the product is taken out for distribution. 

• Output of goods . 
Selection, picking, collection and stacking & packing of the goods . 

Preminilary in\'estigation proves that generally three categories of technical users exist, : 

1. Management. 
Management is responsible for the performance of the whole system. 

2. System engineers . 

These engineers usually look after a correct and error-free operation on the long term and are 
responsible for the maintenance of the system. 

3. System operators. 
System operators operate the system. Furthennore they solve simple errors and failures. 

1 \\' i1lll1u1 Jc!,;fadin g th.: rc-s.:arch the sampl,: is • for pra~lical reasons - mainly 1ak.:n from the population of systems realised in th.: Netherlands. 
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Management summary 

Pn:m1nilary 111n:sllgauon ti.irth1.:rmorc prO\ cs that an 111forma11011 system for error analysis and diagnosis 

should prov1d1.: the appropriate information to b1.: capable co : 

I . quick system recovery in case of errors. 

2. error prcvcnllon. 

3. justify and report system performance to management of clients (ofWitron) and to customers of 

these clients . 

4 . keep record of error history . 

l11ere appears to be a relationship between the user category and the specific purposes of the 

information system. These relations arc presented by the following table: 

User category 

Specific purpose Management System engineers System operators 

Quick system recovery in case of errors ✓ ✓ 

Error prevention ✓ 

Justification and report of system performance ✓ ✓ 

Keep record of error history ✓ ✓ 

Explanation 1--------1 not important for this category 

✓ important for this category ~----------

To collect the required information for this study, six cases han: been selected from the population .. 

Next, users on three different hierarchical levels . Next. technical users were selected from these cases 

and have been interviewed, such that each category and purpose is represented. 

Results 

l11e interviewees aggreed unanimously on the essential datafields an error message should contain: 

ERROR 
DATE 

ERROR 
TIME 

EP.ROR TYPE 
CODE 

ERROR 
CODE 

ERRO?. 
DES CRIPTI ON 

COMPONENT 
CODE 

LOCATION 
CODE 

Error information requirements are divided in ·basic error data· (minimal information required to solve 

errors). · additional error data· , · data transport units· and · data input transport units· . The following 

tables demonstrate the information requirements of technical users. based on the interviews. For each 

table the same legend is applied. 

, ;, d.iu.11 1011 report B.C Jansen iii © august 1995 Witron Engineering BV 



Management summary 

Legend for tables: 

- minimal required information 

D possible required information 

P Proces operators (performing error diagnosis; confronted with error messages) 

S System engineers (responsible for error analyses) 

M Management (demanding error reports) 

Basic error data 

error moment start date & start time 

dale solved & lime solved 

duration 
··············••···································································································· 
error code 

................................................general .descrition ................................ . 

error type .................................. code ...................................................... . 

................................................... description ............................................ . 
error location .......................... . by component code ............................ . 

................................................... by component description .................. . 

................................................... by.component coordinates in system 
by Qraphical specification 

Additional error data 

standard solution specific error one alternative ............................. .,. .................................................................................... . 
(description by Witron) a few alternatives 

cause/ solution of spec. error college opinion (experience) 

engineer name. telephone, company ..................................................................................................................... 
last commands given to the system 

component status 

Data transport units 

transport unit 

order 

article 

code 

number 

code 

description .................................................................................................................... 
quantity 

supplier name. adres, phone .................................................................................................................... 
unit type code 

description 

type of article packing code 

description 

Graduation report B.C. Jansen iv 

Cases 1 and 2: 
(partly) 

Industry 

Cases 1 and 2: 
(partly) 

Industry 
p I s IM 

Cases 1, 5 & 8 

Case 3 to 6: 
Dlstribution

centra 

P S M 

Case3 to&: 

Distribution-
centra 

p s M 

Cases 2, 3 &4 

All cases 

P S M 

vervolg z.o.z. 

All cases 

p s M 

All cases 
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Data input transport units 

moment of input 

way of input 

reject 

First co11cl11sio11s 

date & time 

manual or automatic 

reiect description 

number of reJects 

Cases 1. 5 & 6 

Management summary 

Cases 2. J & 4 All cases 

• The present error information system answers the information requirements of proces operators. 

• As for the data. the information system answers demands of system engineers and management. but 
tools to perform adequate error analysis are - as standard support - insufficient .. 

• Determination of error information requirements of users is not to difficult. There is a matter of some 
similarity in these requirements. 

• l11e interviewees of the cases 1 & 2 (the - partly - industries) see benefits in keeping up a experience
database. based on the error salvation experience of colleges (of other shifts) . In contrast the 
interviewees of the other case (the distribution centra) do not. 

• There is no explicit need for a service/maintenance control system for the material handling system. 
al thou gt interviewees of almost all cases see benefits in connect maintenance information and error 
information. Most of the users rather install an overall system for maintenance control - for the 
whole company. 

• An universal applicable datastructure for an error information system is possible achieveble, and 
thus designed (see next pages). 

• This datastructure is divided in modules, so depending on the situation. superfluous modules kan be 
skipped without disturbing the functioning of the error infom1ation system. 

Recomme11datio11s 

• When implementing the datastructure on a real situation for the first ti.me, the next phases should be 
followed .. .\ thorough evaluation of the functioning of the ne,\' datastructure concludes each phase. 

1. Implement the new relational database as a shell on top of the present information system. 

2. Copy the hardware of the present system and install the new relational database on this hardware 
copy, parallel to the present system. 

3. Copy the new relational database to the original hard,\'are. remove the copy. 

• Set up of a component library - or even a object library is recommended. Once set up, 
implementation with new clients drastically simplifies .. .\n object can be coupled to a CAD-system. 
error and system control software, system documentation and courses for system operation. 

• Coupling of the error information system to an expert system . 

• l11e present error information systems of Witron seem superior in their market. An investigation on 
this subject would be obligate. 

l,1a,1ua!1on reoon B.C . Jansen V © august 1995 Witron Engineering BV 



Designed datastr11ct11re for a ralatio11al database for error i11formatio11 
I "TA FILE (:( ,f-ff-STATIJS DATA fll.E ERROR- DATA 

....... ....... 

to CD 

component-status 

Explenation symbols: 
on-line connection with 'external' datafile 

1~ data input with terminal 

? query . 
~9 periodical uitput (backup) 

Graduation report B.C. Jansen 

spare-parts 

engineer 

component-error TU-type 

service-type 

CJ static entity-type (independent of system status) 

c::J dynamic entity-type (dependent on system status) 

vi 

uc:r1-. rn £ 11 t-!JID. . 

....... ....... 

import TU-data 

article 

supplier 

1 . warning 

BACr:u E- - fI LE 

- - - · - • - · - · - · - · - - - - · - - - - · - · - 7 

reject-cause 

translation-language 

© august 1995 W1tron Engineering BV 



Entity (11pes and tJ,eir attributes 

[lATAFI LE ERROR-DATA 
DhT E TIME IMPORT-COMPONENT-CODE PROCESS-CODE TU-CODE COMPONENT-ERROR-CODE ERROR-MESSAGE 

DATAFILE TU-DATA 
TU-CODE TU-TYPE-CODE ORDER-NUMBER ORDERLINE QUANTITY IMPORT-ARTICLE-CODE ARTICLE-DESCRIPTION SUPPLIER-CODE REJECT-CODE 

DATAFILE COMPONENT-STATUS 
DATE TIME IMPORT-COMPONENT-CODE STATUS-CODE 

irnnort-error-data lmnort-TU-data imPort-comnonent-status 
dsi~ d~ gate 
Ii~ ~ ~ 
impoct-cornpo□e□H,ode ~ impoct-compoae□l:!.ode 
process-cocle TU-type-code component-status-code 
TU-code order-□urn~r 
~o□e□t-error-cocle omerli□ e 

quantity 
import-article-code 
article-description 
supplier-code 
reject-code 

comoonent lavout comoonent-tvoe 
irnpoct-cornpoae□l:!.ode cornpo□e □t:!.ode cornpo□e□t-lYJ2e-code 
g!mpo□e□t-code successor-code description-code 
cornpoae□t-rna~ec:!.ode service-frequency 
component-type-code link-possibility 
component-level 
comoonent-nru::ilion 

Graduation report B.C. Jansen 

bom-relatlonshios 
cornpo□e□t-t~pe-code 
CQIIlPQ□e□t-~-rna~ec:!.ode 
seQueace-□Yr□tler 

vii 

translatlon-lanauaae 
descriptioa-code 
laaguage:!.ode 
description 
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error 
i;rate 
lifJl!: 
import-component-code 
~nu[lQ[:CQge 
~::CQ® 
engineer-code 
~ill~ 

article 
im112ct-artic~e 
article-code 
supplier-code 
article-description 

service 
seCYice-start:Qate 
seCYice-stact-time 
seCYice-~-code 
component::C2!1!: 
component-masler-code 
component-we-code 
service-total-time 
engineer-code 
description ~ 
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com nt~rror 
component-type-code 
component-error-code 
error -type-code 
description-code 

sunnlier 
supplier-code 
supplier-name 
supplier-ad res 
supplier-telephone 

service-tvoe 
seCYice-ty~-code 
description-code 

error 
error -type-code 
description-code 

TU-hlDll 

JU-oo,e-code 
description-code 

enaineer 
engineer-code 
engineer-company 
engineer-phone 

component-type-code 
component-status-code 
description-code 

TU-innut-relect 
I.U.:code 
reject-code 
date 
lime 
remark• 

snare.narts 
component-type-code 
items-on-stock 
minimum-stock 
cost-price 
description-code 

viii 

relect~use 
reject-code 
description-code 

replacement 
component-code 
times-replaced 
description ~ 
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1. lnlroductie 

1. lntroductie 

Aanlciding voor onderzoek is doorgaans cen op te lessen probleem. Zo ook bij dit onderzoek. Alvorcns 

het probleem te introduceren, zal een korte beschrijving worden gegeven van de opdrachtgever. De 

opdrachtgever is in dit onderzoek tevens de probleemhebber, en is het bedrijfWitron Engineering B.V. 

te Venray. In paragraaf 1.1 zal een korte beschrijving worden gegeven van dit bedrijf, waama in de 

paragrafen 1.2 en 1.3 beknopt een produkt- en een procesbeschrijving volgt. lnparagraafl .-1 zal het 

probleem worden ge1ntroduceerd dat aanleiding was voor dit onderzoek. 

1.1 Bedriifsbeschri.lVlnu Wltron 

Witron is een ingenieursbureau dat is gespecialiseerd op het gebied van logistiek en bijbehorende 

infonnatietechnologie. In de loop der jaren is er specialistische kennis vergaard en ontwikkeld op het 

gebied van het ontwerpen en realiseren van geautomatiseerde logistieke en material handling systemen. 

Hierbij heeft Witron zich met name sterk gemaakt ten aanzien van de besturing van dergelijke systemen. 

Als gespecialiseerd ingenieursbureau op dit gebied is Witron een van de grootste van Europa. 

Slageverslag B.C. Jansen © augustus 1995 Witron Engineering BV 



1. lntroductie 

In 1971 is Witron Logistik + Informatik GmbH als cenmanszaak opgericht door dhr. W. Winkler. In de 

beginperiode was het bedrijf actief op de industriele markt voor clektronica. De oorspronkelijke naam 
was dan ook Witron Industrie-Elektronik GmbH, waarbij Witron is afgeleid van 'Winkler Elektronik ·. 

Sinds I januari 1993 opereert het bedrijf onder de huidige naam Witron Logistik + Inforrnatik. Witron 
Logistik + lnformatik is in de loop der jaren uitgegroeid tot een middelgrote ondcmeming met meer dan 
650 mcdewcrkers. Behalve de hoofdvestiging in Parkstein heeft hct bedrijf vestigingen in Dortmund, 
Wurzburg en Munchen. Witron Logistik + lnformatik opereert voomamelijk op de Duitse markt, maar 
neemt in principe wereldwijd opdrachten aan. Het bedrijf heeft inmiddcls projecten gerealiscerd in 
vrijwel alle Europese landen, de Verenigde Staten, Brazilie, Taiwan, Turkije, Finland en Zweden. 

Met het oog op de mogelijke markt in de Benelux en Engeland is in 1990 de ondememing 
Witron Engineering BV (Venray, Nederland) opgestart. Hoewel Witron Engineering juridisch en fiscaal 
geheel zelfstandig is, kan het worden beschouwd als een onderdeel van Witron Logistik + lnformatik. 

Ook Witron Engineering neemt in principe wereldwijd opdrachten aan. 

Directie Witron 
Logistik + lnformatik GmbH 

Bedrijfsonderdelen Witron Logislik + lnformatik Witron 

I Integrated Logistics 

[:]E]E)c:][=lE)~I Detroit 

Witron 
Engineering BV 

Venray 

Wibond 
informatie
systemen 

Verklaring afkortingen: 

LS1 Logistieke systemen, fabriek 1 (Parkstein) 

LS2 Logistieke systemen, fabriek 2 (Parkstein) 

IS2 lnformatiesystemen, fabriek 2 (Parkstein) 

IS3 lnformatiesystemen, vestiging WUrzburg 

SW2 Service en onderhoud, fabriek 2 (Parkstein) 

LP2 Logistieke planning, fabriek 2 

UB2 Bedrijfsadviesbureau, fabriek 2 (Parkstein) 

Secretariaat 

Project
management 

Directie 

PZen 
administrtie 

Acquisitie 

.figuur 1.1 Organisatiestructuur Witron Logistik + lnformarik GmbH en Witron Engineering BV 
(gearceerd). 

1.2 ProduktbeschriMnu Wltron 

De kemactiviteit van Witron kan het best als volgt worden omschreven: 

Het ontwerpen en volledig rea/iseren van material handling systemen en warehouses. 

Het kan daarbij gaan om volledig nieuw te bouwen logistieke systemen (de zogenaamde 
·Greenfie/Jprojecten'), maar ook om (kleine) saneringsprojecten. Voor een belangrijk deel betreft het 

automatische (hoogbouw-) magazijnen en orderverzamelsystemen met de bijbehorende conveyor- en 
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1. lntroductie 

informatietechniek. Naast de kernactiviteiten vinden er oak activiteiten plaats op aanverwante gebieden 
als consultancy (advisering), onderhoud, scho/ing en training. 

Witron is actief in de meest uiteenlopende branches. De belangrijkste sectoren - ook al omdat Witron 
hier al veel ervaring heeft opgedaan - zijn weergegeven in figuur 1.2. 

Electronica 

----iChemie 

.figuur 1.2 Verschi/lende branches waarin Witron actief is. 

Witron kan bij het aannemen van een opdracht als main- en als subcontractor optreden. In geval van 

maincontracting is sprake van een turnkey project. Het turnkey /everen houdt in dat Witron het gehele 

projectmanagement voor haar rekening neemt en daarbij als onafhankelijk intermediair optreedt tussen 
haar opdrachtgever en de diverse leveranciers. Behalve levering van het gehele logistieke systeem draagt 
Witron dan ook zorg voor alle toeleveranties (mechanica, stellingen, gebouwen, etc.). Bij 

subcontracting omvat de levering de besturing van een material handling systeem of warehouse. Het 
betreft dan de benodigde computer hard- en software. 

1.3 ProcasbaschrlJvlng Wltron 

Het gehele proces vanaf eerste kennismaking met een klant tot en met training van personeel en 
onderhoud van het systeem verloopt in grate lijnen als volgt (zie figuur 1.3): 

De afdeling acquisitie onderhoudt contacten met bestaande relaties en legt contacten met potentiele 
klanten, die aan het begin staan van of al bezig zijn met een logistiek project. Aan de hand van 
informatie over deze projecten bekijkt zij welke inbreng Witron daarbij kan hebben. Betreft het een 

interessant project dan zal een conceptoplossing worden aangeboden. In een aantal gesprekken met de 
potentiele klant warden daartoe de benodigde gegevens verzameld. 

Er zijn meestal meerdere gegadigden om een dergelijk project te realiseren en de klant zal daarom na 

vergelijking van de verschillende conceptoplossingen enkele leveranciers selecteren die vervolgens 
mogen aanbieden. Deze leveranciers gaan vervolgens verder in gesprek met de klant om hun concept uit 
te werken. 
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Acquisitie 

Realisatietraject 

: ,. Offertestadium ., : 

1. lntroductie 

Service 

---~ Service en 
onderhoud 

jiguur 1.3 Traject dat wordt door/open bij het realiseren van opdrachten. 

Vanaf dit moment is bet project in een offertestadium. Vanuit Witron wordt aan bet project een 
projectleider toegewezen. De project/eider fungeert als contactpersoon voor bet project en is 

verantwoordelijk voor de voortgang ervan. De projectleider zal in dit offertestadium regelmatig contact 
hebben met Witron Logistik + Informatik vanwege de specialistische kennis die bier aanwezig is . Is de 
uitwerking van de conceptoplossing tot een offert zeer complex en gedetailleerd, dan is het in deze 
branche gebruikelijk de gemaakte kosten in rekening te brengen. Indien Witron wordt geselecteerd als 
consultant of leverancier van bet systeem, dan treedt bet realisatietraject in werking en zal er een 
projectteam warden gevormd. Dit team bestaat doorgaans uit de reeds toegewezen projectleider, een of 
meerdere personen uit de organisatie van de klant en een of meerdere ingenieurs van Witron Engineering 
ofWitron Logistik + Informatik. 

Het projectteam stelt een functionele specificatie op van een systeem dat bet beste voldoet aan de eisen 
en wensen van de klant. Dezefimctionele specificatie komt tot stand in nauw overleg met de klant en is 
een zeer gedetailleerde en allesomvattend beschrijving van bet te bouwen systeem. Behalve bet eigen 

ontwerp, warden hierin ook de systemen en componenten van toeleveranciers nauwkeurig 
gespecificeerd. Aan de hand van deze specificatie kunnen vaste prijsoffertes warden aangevraagd bij 

bouwfirma's en toeleveranciers. Het uiteindelijke resultaat is een functionele specificatie inclusief 
technische (bouw-) tekeningen, toeleveranciers, prijzen, een gedetailleerde tijdplanning, etcetera. Gaat de 
klant hiermee akkoord dan wordt de rest van bet realisatietraject uitgevoerd. 
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1. lntroductie 

1A Probleemaanduldlnu 

In deze paragraaf zal een eerste omschrijving warden gegeven van het probleem. Het probleem is grof 

aangcduid en kan in dcze bcginfase van het onderzoek nag slechts grofweg warden onderkend [Van der 
Zwaan, 1990]. De nu volgende problecmaanduiding is resultaat van enkele orienterende gesprekken met 

de opdrachtgever. 

Witron ontwerpt en realiseerd material handling systemen en warehouses. Meestal gaat het daarbij om 
automatische systemen. Een essentieel onderdeel van een automatisch systeem is de besturing. Het 
infonnatiesysteem maakt bier deel van uit, en is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de 
infonnatie voor de de automatische besturing van het systeem en de informatie voor de gebruikers van 

het systeem. Een dee! van dit infonnatiesysteem verzorgt de informatie ten behoeve van foutdetectie en 

storingsdiagnose. 

Momenteel vormen de twee software-pakketten TEVIS en PROD IS tezamen een gemtegreerd 
infonnatiesysteem voor foutdetectie en storingsdiagnose binnen de technische installatie. De paketten 

zijn door Witron Logistik + Infonnatik zelf ontwikkeld en vormen een impliciete standaard voor nieuw 
te bouwen systemen. De uitvoer van deze pakketten is echter tamelijk specialistisch en technisch 
("geschreven door en voor technici") en daardoor niet gebruikersvriendelijk genoeg. Bovendien is de 

interface van dit systeem naar de gebruiker tot nu toe maatwerk. 

Witron Engineering wil nu toe naar een standaard die in nieuwe en eventueel in reeds opgeleverde 
projecten kan warden toegepast. Als basis hiervoor dient vanuit de gebruiker een eisen- en wensenpak

ket te warden opgesteld. lnfonnatie die voor de gebruiker interessant is kan behalve op storingen ook 

betrekking hebben op de algehele performance en het periodiek onderhoud van het systeem. 
Witron Logistik + lnfonnatik heeft op basis van ervaringen inmiddels een standaard interface 

ontworpen, maar hierbij is niet expliciet rekening gehouden met de eisen en wensen van (bestaande) 

klanten. 
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2. Probleemformulering 

2. Probleemtormulering 
Een probleemstelling dient zo te zijn gefonnuleerd dat deze ant\\oord geeft op de volgendc twee 
belangrijke vragen: "waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd en wat moet met het onderzoek worden 

bereikt" (doe/ste/ling), en "welke kennis is nodig of wat moet \\Orden onderzocht om het gestelde docl te 
bereiken" (vraagste/ling). De probleemfonnulering zal daarom warden gesplitst in de doelstelling en ccn 
of meerdere vraagstelling( en) van het onderzoek [Verschuren, 199 l] . 

De doelstelling vonnt de basis van de vraagstelling en zal in paragraaf 2.1 warden gefonnuleerd. In 
paragraaf 2. 2 worden een aantal vraagstellingen gefonnuleerd, die min of meer direct zijn af te leiden 

uit de doelstelling. Deze vraagstellingen hebben in deze beginfase van het onderzoek nog geen definitief 
karakter doch dienen als basis voor verder onderzoek Een grondige probleemanalyse moet vervolgens 
leiden tot de definitieve vraagstellingen. In paragraaf 2. 3 wordt een aanzet gegeven tot de 

probleemanalyse. De definitieve vraagstellingen zijn terug te vinden paragraa/5.2 (biz. 25) . 

2.1 Doelstelllnu van bet ondenoek 

De doelstelling is tot stand gekomen op basis van bedrijfsbezoeken, verschillende orienterende 

gesprekken met klanten van Witron en bestudering van bedrijfsliteratuur met betrekking tot het 

onderwerp van dit onderzoek. Resultaat van discussie en overleg met de opdrachtgever is een heldere en 
ondubbelzinnige doelstelling. De stelling is tweeledig en is als volgt gefonnuleerd: 

OJ Hoge kwa/iteit van de informatievoorziening met be trekking tot storingsdiagnose en 
-analyse binnen een door Witron te realiseren material handling systeem, waarbij de eisen 
en wensen van technische gebmikers als uitgangspzmt warden genomen en 

12J een eenvoudige en sne/le implementatie van deze informmievoorziening door Witron bij 

klanten. 

Voor eenjuiste interpretatie van deze doelstelling worden in de volgende paragrafen een aantal 
begrippen uit deze doelstelling nader toegelicht. 

2. 1.1 Hoge kwaliteit van de informatievoorziening 

In bovenstaande doelstelling wordt gesproken over een hoge kwaliteit van de infonnatievoorziening. Een 

infonnatievoorziening draagt zorg voor de informatie binnen een organisatie of systeem middels een 
infonnatiesysteem. De kwaliteit van een informatievoorziening hangt derhalve van de kwaliteit van het 
infonnatiesysteem ook af van de kwaliteit van de informatie. Belangrijk is een duidelijke omschrijving 

van het bcgrip infonnatie. Infonnatie zal worden gedefinieerd als ·'een geordende verzameling 
belangrijkc gegevens" [Groen, 199 l]. Wat belangrijk is varieert per gebruiker en is afhankelijk van het 
doel dat gebruiker van die infonnatie voor ogen staat. Bij kwalireit van de informatie gaat het om zaken 
als vollcdigheid, juistheid en tijdigheid. Bij kwaliteir van her info rmatiesyteem gaat het voomamelijk om 
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2. Probleemformulering 

bruikbaarheid (betrouwbaarheid, cfficientie en gebruikersvriendelijkheid), onderhoudbaarheid 

(inzichtelijkheid en wijzigbaarheid) en overdraagbaarheid (apparatuur-, applicatie- en organisatie

onafhankelijkheid). Doorslaggevend bij het vaststellen van de kwaliteit van de infonnatievoorziening is 

natuurlijk altijd het oordeel van de gebruiker(s) van de informatie en het infonnatiesysteem. Eisen en 

wensen van de gebruikers dienen daarom als uitgangspunt te warden genomen bij het ontwikkelen van 

een infonnatievoorziening; slechts dan kan sprake zijn van een hoge kwaliteit van de 

infonnatievoorziening. 

Ter afsluiting nog de opmerking dat door louter individuele storingen te beoordelen suboptimalisatie kan 

ontstaan. Het is derhalve belangrijk altijd ook de algehele performance van het systeem te beschouwen. 

2.1.2 Technische gebruikers 

Technische gebn,ikers van een material handling systeem zijn medewerkers die direct verantwoordelijk 

zijn voor het goed functioneren van het systeem. Zij streven daarbij naar de beoogde perfonnance, onder 

andere door het minimaliseren van storingen. Het betreft hier gebruikers van alle niveaus. De gebruikers 

van hogere niveaus zullen op basis van de beschikbare informatie regelmatig storingsanalyses willen 

uitvoeren. V oorwaarde voor goede storingsdiagnose en -analyses is dat de juiste informatie hiervoor 

aanwezig is. Op operationeel niveau vindt continue storingsdetectie plaats en daarom zal op dat niveau 

een en ander automatisch moeten geschieden. 

2.1.3 Door Witron te realiseren systeem 

Het gaat om gebruikers van een door Witron te realiseren systeem. Daannee wordt bedoeld dat Witron 

(Engineering en/of Logistik + Infonnatik) het systeem bedenkt, ontwerpt en realiseert. Dit impliceert dat 

het gaat om nieuwe (nog te realiseren) systemen. Het is echter niet ondenkbaar dat het concept - indien 

mogelijk en wenselijk - ook zal warden toegepast in bestaande systemen. 

2.2 Voorloplge vraagstelllnuen van bet onderzoek 

Uit de doelstelling kunnen - na orienterende gesprekken met klanten en de opdrachtgever - direct een 

aantal vraagstellingen warden afgeleid. Bij elke vraagstelling zal warden venneld waar het antwoord op 

de vraagstelling is te vinden. Dit wordt aan gegeven met het symbool er , gevolgd door de betreffende 

locatie. 

In de definitie van de kwaliteit van een infonnatievoorziening wordt gesproken over de volledigheid van 

infonnatie. Gezien ook de definitie van infonnatie, waarin infonnatie gedefinieerd wordt als "voor een 

gebruiker belangrijke gegevens", is het noodzakelijk te weten welke gegevens gebruikers nodig hebben 

om storingsdiagnose en -analyse uit te kunnen voeren. De eerste vraagstelling luidt dan ook: 
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1. Welke gegevens zijn volgens gebruikers van een door Wi1ron gerealiseerd systeem nodig 
om op een correcte wijze -~·toringsdiagnose en -analyse 11i1 le kunnen voeren? 

r:r Hoofdstuk 6 

r:r Bijlage IV 

Het aspect juistheid van informatie en de aspecten betrouwbaarhcid, cfficientic en ondcrhoudbaarhcid 
van ccn informatiesysteem leidcn tot de vraag hoe de bovengcnocmdc gcgcvens dienen tc wordcn 

gemodelleerd. Een tweede vraagstelling is : 

2. Op welke manier dienen de gegevens te warden gestructureerd, zodat de juiste 
informatie wordt geleverd en een efficient en betrouwbaar informatie:iysteem ontstaat? 

rr Paragraaf 5.1 (biz. 22) 

Omdat een informatiesysteem tenslotte gebruikersvriendelijk en inzichtelijk dient te zijn volgt hieruit de 

derde vraagstelling: 

3. Hoe moeten de verschil/ende gegevens warden gepresenteerd. en welke extra 
functiona/iteit dient een informatiesysteem voor storingsdiagnose en -analyse te bezitten 
om een gebntikersvriendelijk en inzichtelijk sys teem le garanderen 'i 

rr Hoofdstuk 6 

rr Bijlage Ivf en g 

Op basis van orienterende gesprekken met klanten en bedrijfsbezoeken bleek dater veelal een aantal 

categorieen van gebruikers bestaan met betrekking tot de informatiebehoeften. Ook bleek er 
overeenstemming te bestaan met betrekking tot de functies of taken van een dergelijk informatiesysteem. 
De vierde en vijfde voorlopige vraagstellingen luiden dan ook: 

4. Welke categorieen van technische gebruikers van een material handling systeem zijn er 

te onderscheiden met betrekking tot de informatiebehoejten? 

r:r Paragraaf 5.1 (biz. 23) 

5. Wat zijn de functies of taken van een informatiesysteem voor storingsdiagnose en 
-analyse volgens technische gebntikers? 

rr Paragraaf5.l (biz. 23) 

V oordat de definitieve vraagstellingen kunnen worden geformuleerd dient een en ander eerst 
onderworpen te worden aan een nadere analyse . In de volgende paragraaf zal daartoe een aanzet worden 

gegeven. 
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2.3 Probleemanalvse 

De probleemanalyse heeft tot doe! de definitieve vraagstellingen van het onderzoek helder en duidelijk 

boven water te krijgen. Omdat de definitieve vraagstellingen de basis vormen voor het hoofdonderzoek 
zal de probleemanalyse gedegen worden uitgevoerd. 

Om de probleemanalyse gestructureerd te laten verlopen zal deze worden gesplitst in een aantal delen: 

I . Analyse van de algemene structuur van (door Witron gerealiseerde) material handling systemen en 

warehouses. 

2. Onderzoek van wetenschappelijke literatuur op het gebied van storingsdiagnose en -analyse. 

3. Onderzoek van bedrijfsliteratuur op het gebied van storingsdiagnose en -analyse en 
informatiesystemen van (automatische) materal handling systemen. 

4. Een vooronderzoek, uitgevoerd bij verschillende klanten van Witron. 

Een aantal onderdelen kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd. Achtereenvolgens zullen in de volgende 
paragrafen bovenstaande punten worden toegelicht. 

2.3. J Analyse van de a/gemene structuur van material handling systemen 

Allereerst is begonnen met een analyse van de algemene structuur van (automatisch) material handling 
systemen. Deze analyse is uitgevoerd in hoofdstuk 3. Het blijkt belangrijk daarbij een onderscheid te 

maken tussen de structuur van het fysieke systeem en de structuur van het besturingssysteem, omdat 
deze verschillen. 

Deze analyse vormt een belangrijke basis voor gesprekken met gebruikers. Twee min of meer 
tegenstrijdige aspecten zijn hierbij van belang. Enerzijds is het gewoonweg noodzakelijk om de structuur 

van de gerealiseerde systemen te kennen om gebruikers te kunnen begrijpen. Bovendien zijn antwoorden 
van gebruikers beter te vertalen naar een algemene situatie. Anderzijds echter denken en praten 
gebruikers vaak in termen van het bestaande systeem. Heel sterk moet er voor worden opgepast zelf te 
vervallen in dit 'klant-denken' . Het onderzoek wordt dan ongewilt begrensd tot de beperkingen van het 

systeem, terwijl het juist de bedoeling is de echte informatiebehoeften te achterhalen, onafhankelijk van 
het huidige systeem. 

Bron van informatie vormde hierbij bedrijfsliteratuur van Witron (zie paragraaf2.3.3). Analyses van 

gerealiseerde systemen bij verschillende klanten zijn uitgevoerd om deze informatie te toetsen (zie 
paragraaf 2. 3 .4). 

2.3.2 Onderzoek van wetenschappelijke literatuur op het gebied van storingsdiagnose en -analyse. 

Parallel aan deze studie is een literatuurstudie uitgevoerd naar de theoretische grondslagen en 
achtergrondcn van storingsdiagnose en -analyse. Behalve een goed inzicht in de fundamenten van 
storingsdiagnose en -analyse heeft dit tot doe! een overzicht te krijgen van de vele begrippen op dit 

Stageverslag B.C. Jansen 9 © augustus 1995 Witron Engineering BV 



2. Probleemformulering 

gebied. In hoofdstuk 4 zal getracbt worden dit overzicbt tc creeren. Ook zullen - om verwarring te 

voorkomen - een aantal begrippen eenduidig worden gedefinieerd. 

2.3.3 Onderzoek van bedrijfsliteratuur op het gebied van storingsdiagnose en -analyse 

In documentatie over gerealiseerde systemen en vakbladen is vaak veel te vinden over praktische zaken 
met betrekking tot informatiesystemen. Bovendien is bier informatie te vinden over actuele standaarden, 

normen en mogelijkheden op dit gebied. 

2.3.4 Vooronderzoek, uitgevoerd bij verschillende klanten van Witron. 

Een van de belangrijkste onderdelen van de probleemanalyse is een vooronderzoek dat bij verschillende 

klanten is uitgevoerd. Dit vooronderzoek is bij een aantal willekeurige klanten uitgevoerd en bestaat uit 

drie delen: 

l. Bestudering van bet fysieke systeem, de structuur, de besturing en de organisatie van en rondom bet 

systeem. Doel hiervan om de informatie afkomstig van bedrijfsliteratuur te toetsen (zie 

paragraaf 2.3.1). Resultaten van deze studie zijn samengevat in hoofdstuk 3. 

2. Gesprekken met gebruikers van dit systeem. 

Gesprekken met verschillende soorten gebruikers van bet systeem. Dit verduidelijkt aan aantal 

praktiscbe zaken met betrekking tot de bediening van een dergelijk systeem, de kracbt en de 

beperkingen van bet systeem, de gebruikersvriendelijkheid en de problemen die zicb kunnen voordoen 
bij bet opslossen van storingen. Resultaten van deze gesprekken zijn verwerkt in paragraaf 5.1 

3. Data-analyse op systeemgegevens. 

Van een aantal systeem zijn bestanden opgevraagd met storingsgegevens over bet systeem voor een 

bepaalde periode. Analyse van deze gegevens geeft voor een bepaalde klant een duidelijk beeld over 
de aard van de systeemstoringen, de regelmaat van deze storingen en de manier waarop deze 

storingen momenteel worden gepresenteerd aan de gebruikers van bet systeem. Deze gegevens zijn in 
verband met de vertrouwelijkheid niet opgenomen in bet verslag, docb bebben aanzienlijk bijgedragen 

tot bet inzicbt in informatiestromen die bij een dergelijk gespecialiseerd informatiesysteem voor 

storingen voorkomen. 

Stageverslag B.C. Jansen 10 © augustus 1995 Witron Engineering BV 



3. Algemene structuur van material handling systemen 

3. Aluemene structuur van material handling svstemen 
Dit hoofdstuk is resultaat van een analyse van de structuur van verschillende (automatische) material 
handling systemen. Zowel het fysieke systeem als de besturing is modulair opgebouwd. De verklaring 
hiervoor wordt gegeven in paragraaf 3. I . Het blijkt dat deze systemen modulair zijn opgebouwd en dat 
de hierarchie van besturing van deze systemen volgens een bepaald - modulair - concept is opgezet. Het 

blijkt belangrijk daarbij een onderscheid te maken tussen de structuur van het fysieke systeem en de 

structuur van het besturingssysteem, omdat deze verschillen. 

3.1 De modulalre opbouw 

3. 1. 1 Justificatie 

Zoals uit de bedrijfsbeschrijving van Witron blijkt, ontwerpt en realiseert Witron logistieke en material 
handling systemen voor de meest uiteenlopende branches. Bovendien beperkt de markt zich niet tot 

Nederland, maar overschrijdt zelfs Europese grenzen. 

Bij het vergelijken van verschillende projecten van Witron blijkt een standaardoplossing al snel niet 

mogelijk, maar belangrijker nog, niet wenselijk. De logistieke situatie verschilt per klant namelijk te zeer 
om tot een bevredigende standaardoplossing te komen. Redenen hiervoor zijn: 

• Verschillen in logistieke grondvorm, transporteenheden, houdbaarheid van de produkten en 
omloopsnelheid per branche. De /ogistieke grondvorm wordt door [Hoekstra en Romme, 1985] 
gedefinieerd als een model dat de fysieke goederenstroom weergeeft in een bepaalde organisatie. De 

belangrijkste elementen van een logistieke grondvorm zijn: de primaire processen, de locatie van de 
voorraadpunten en de goederenbewegingen tussen de processen en voorraadpunten. 

• Door de grote geografische spreiding van de verschillende klanten zijn er verschillen in culturen, 
waarden en normen. Dit heeft gevolgen voor de eisen- en wensen die aan logistieke oplossingen 

warden gesteld. 

• Projecten verschillen van aard. Zo zijn te onderscheiden (zie paragraaf 1.2) de zogenaamde 
Greenfieldprojecten, saneringsprojecten en consultancy-projecten. Bij consultancy en 

saneringsprojecten moet mogelijkerwijs rekening worden gehouden met een bestaande situatie of 

bestaand systeem, waardoor een standaardoplossing niet zondermeer kan warden toegepast. 

• Een project wordt om verschillende redenen soms gefaseerd uitgevoerd. Zowel organisatorische 
aspecten als kostenoverwegingen kunnen hier een rol spelen. 

Een standaardoplossing voor een logistiek probleem is in dit geval dus zinloos. Bij het vergelijken van 
verschillende gerealiseerde projecten van Witron zijn desondanks toch overeenkomsten te onderkennen. 
De logistieke systemen zoals die door Witron warden ontworpen zijn modu/air zijn opgebouwd. Hier 

zijn verschillende argumenten voor aan te voeren: 
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• Door de huidige trend van integratie van logistickc proccsscn zijn logistieke systemen zeer 
omvangrijk en complex gewordcn. Opdelcn van het logistickc systccm in (zelfstandige) dclen maakt 
het systeem overzichtelijker. 

• Door het splitsen van het systeem in delen warden projectcn beter beheersbaar in tijd, arbeid 
(ontwerp van het programma, bouw van het systeem), kosten, etc. 

• Systemen zijn in de toekomst eenvoudig uit te breiden en aan te passen. 

• Door de modulaire opbouw zijn de systemen beter te beheersen en te besturen tijdens het gebruik: 

met betrekking tot de besturing: de besturing is overzichtelijker en het systeem is daardoor 
eenvoudiger te bedienen; goederenstromen zijn eenvoudiger te sturen en te wijzigen omdat allcen 
de stromen tussen de modules hoeven te warden beschouwd. De besturing binnen module gebeurt 
geheel door de PLC-besturing (module-besturing). 

met betrekking tot de storingsdiagnose: fouten zijn eenvoudiger te traceren en oorzaken 
gemakkelijker te beredeneren. 

met betrekking tot onderhoud: bij onderhoud kunnen redundante modules tijdelijk de taak 
ovememen van modules die stil liggen vanwege onderhoud. Zodoende kan onderhoud worden 
gepleegd onder handhaving van (een deel van) de produktie. 

door de modulaire opbouw worden de risico's bij storingen tot een minimum beperkt, omdat bij 

een storing slechts een dee! van het systeem uitvalt . 

Door deze modulaire opbouw wordt bovendien voorkomen dat bij het ontwerpen en realiseren van een 

nieuw systeem het wiel meerdere malen wordt uitgevonden. Ondanks de specifieke logistieke situaties 

zoals die voorkomen bij de verschillende klanten van Witron zijn op deze manier altijd wel vergelijkbare 

delen te onderkennen. 

3.1.2 Positionering besturingssysteem en informatiesysteem in een automastisch material handling 
systeem 

De besturing van een material handling systeem vindt doorgaans op meerdere niveaus plaats. Als alleen 

wordt gekeken naar de beheersing van het material handling systeem binnen de systeemgrenzen (het deel 

dat door Witron wordt gerealiseerd) dan is de volgende indeling kenmerkend: 

Material handling systeem of warehouse I 
Fysieke systeem 11.., ________ s_e_s_tu.ri.ng--------•' 

Besturing van het 
fysieke systeem 

Afhandeling admini
stratieve processen 

figuur 3.1 Positionering van het besturingssysteem en het informatiesysteem binnen een 
automatisch material handling systeem. 
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Het informatiesysteem is onderdeel van het totale besturingssysteem (zie figuur 3.1). Zowel het fysieke 

systecm als het besturings- en informatiesysteem zijn modulair opgebouwd. De indeling in modules 

hoeft voor het fysieke systeem en het besturingssysteem niet gelijk te zijn. Een besturingsmodule kan 

worden ontworpen om meerdere fysieke modules te besturen. 

3.2 Hat besturlnussvsteem 

De besturing van een door Witron ontworpen material handling systeem of warehouse is zodanig 

gesplitst dat elke module wordt bestuurd door een PLC (Programmable Logic Controller). Elke PLC 

bevat clan ook programmatuur voor de besturing van die betreffende module. 

Elke PLC-besturing is voorzien van TEVIS (Terminal VisualiserungsSystem). De TEVIS-terminal geeft 

de gebruiker een overzicht van de status van de verschillende elementen van de betreffende module en 

maakt het mogelijk in te grijpen op het besturingsproces van die module (zie figuur 3.2). Voorbeelden 

van elementen zijn apart aan te sturen rollerbanen, heftafels, etc. Een element bestaat zelf ook weer uit 

onderdelen, zoals kettingen, motoren, sensoren, etc. De term component zal worden gereserveerd voor 

elk dee) van het systeem dat kan worden onderscheiden. Een component kan een module zijn, een 

element, een onderdeel, maar ook bijvoorbeeld het gehele warehouse. 

De PLC-besturingen van de verschillende modules wisselen onderling geen gegevens uit maar worden 

zelf weer bestuurd door het Warehouse Control System (WCS) : het logistieke besturingssysteem. Het 

WCS bestaat uit een Warehouse Control Computer (WCC) waarop de besturingsprogrammatuur draait. 

Onderdeel van dit overkoepelende besturingssysteem is een informatiesysteem. Met behulp van een 

gebmikersinterface is het gehele proces te overzien en eventueel manueel te besturen. 

[Alt, 1995] [Bluijssen, 1992] [Daly, 1995] [Verleg, 1992] [Wijnberg, 1991]. 

PRODIS (Protokoll-, Diagnose und Informationsfil'stem) is het storingsdiagnosesysteem dat onderdeel 

uitmaakt van de WCS gebruikersinterface. PRO DIS krijgt zijn gegevens voomamelijk van TEVIS, de 

besturingscomputer van de klant (Host) en door invoer van de gebruiker (door middel van toetsenbord 

of scanner). PROD IS registreert en meldt alle benodigde performancegegevens en gegevens met 

betrekking tot voorkomende storingen en problemen aan de (technische) gebruiker. 

Stageverslag B.C. Jansen 13 ~ augustus 1995 Witron Engineering BV 



3. Algemene structuur van material handling systemen 

Niveau 1: Besturingssysteem klant 

(Meestal reeds aanwezig) 

t iveau 4: Fysiek nievau I 

Functie(s) : voorraadplanning en registratie, 
routeplanning en rittenvrijgave. 

Sensoren, Motoren, scanners, etc . 

.figuur 3. 2 Gebruikelijke besturingsniveaus bij de besturing van een material handling systeem of 
warehouse. De besturing van niveaus 2 en 3 (gearceerd) is door Witron zelf ontwikkeld. 

3.3 Net lnformauesvsteem 

I 

Het informatiesysteem is onderdeel van het besturingssysteem. Het informatiesysteem zorgt ervoor dat 

de informatiestromen in goede banen worden geleid. Het gaat daarbij om een aantal kemactiviteiten (zie 

figuur 3.1): 

• Afhandelen besturingsinformatie. 
Dit betreft alle informatie die nodig is om het fysieke systeem te besturen. Commando's van hogere 

besturingsniveaus en meldingen van lagere besturingsniveaus moeten worden geinterpreteerd en 

verwerkt. Deze informatiestromen komen zowel op PLC-niveau als op WCS-niveau voor. 

• Afhandelen adrninistratieve processen, 

Hier gaat het om een andere belangrijke taak van het besturingssysteem: het bijhouden van de 

adrninistratie van het systeem. Het betreft dan locatiebeheer van de produkten in het magazijn, het 

onthouden en updaten van positiegegevens van de transporteenheden in het systeem, het bewaren van 

samenstelling van de transporteenheden (soort en aantal artikelen bijvoorbeeld) en het bijhouden van 

de status van verschillende componenten. Deze informatiestromen worden voomamelijk op WCS
niveau afgehandeld. Ook het genereren en verwerken van storingsinformatie behoort tot 

bovengenoemde adrninistratieve processen. Deze informatiestromen komen ook weer op zowel PLC

als op WCS-niveau voor: de informatie met betrekking tot storingen die op WCS-niveau wordt 

verwerkt is voor een groot deel afkomstig van de besturingen op het lagere niveau, de PLC-techniek. 

• Verzorging interfaces. 
Met interface wordt in deze context niet de fysieke interface bedoeld (hardware), maar de 

informatiekoppeling (software). Behalve interfaces tussen de verschillende besturingsniveaus en 

tusscn de verschillende modules dient ook de interface met de gebruiker te worden onderhouden. 
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3.3. J Het gegevensmanagement 

Bij de besturing van een material handling systeem of warehouse komt meer kijken dan alleen de 

besturingsprogrammatuur. Naast de software benodigd voor het beheersen van de besturingsproccsscn 
en informatiestromen bevat het WCS ook software voor het beheren van bestanden (het RMS : Record 
Management System) en software voor het gestructureerd opslaan en beheren van de grote hoeveelhedcn 
operationele systeemgegevens (het OMS: Database Management System). 

3.3.2 De interfaces tussen de verschil/ende niveaus 

De interface tussen de verschillende PLC 's en het WCS is een verbinding die door Witron 
Logistik + Informatik wordt gerealiseerd. Deze verbinding wordt meestal tot stand gebracht via een 

(reeds aanwezig) intern netwerk. . De gegevensprotocollen zijn tamelijk standaard, omdat zowel de WCS 
software als de PLC-programmatuur door Witron Logistik + Informatik zijn ontwikkeld. 

De interface tussen het WCS en de Host wordt voor elke klant opnieuw ontwikkeld, omdat het 
besturingssysteem van de klant zowel hardwarematig als softwarematig erg klantspecifiek is. 
Specialisten van Witron Logistik + Informatik realiseren deze verbinding zodra de benodigde bekabeling 

is gelegd en het WCS en de PLC besturingen naar venvachting zonder problemen zullen draaien. Dit om 

een en ander direct te kunnen testen. 

3.3.3 De interface tussen het WCS en de gebruiker 

De interface tussen het WCS en de gebruiker is voor een dee! standaard, maar voor het grootste dee! 

maatwerk. Geen systeem is hetzelfde en elk systeem is in beginsel dan ook maatwerk. Immers, een 
systeem verschilt per: 

• functie (verschillende logistieke functies kennen verschillende oplossingen) en per 

• klant ( elke klant heeft zijn eigen eisen en wensen ten aanzien van de mogelijkheden van het logistieke 

systeem). 

De interface tussen het WCS en de gebruiker wordt gerealiseerd met behulp terminals. Met behulp van 
deze terminals zijn een groot aantal schermen op te roepen. Deze schermen voorzien de gebruiker van de 
nodige informatie over het systeem, terwijl de gebruiker tevens de mogelijkheid heeft om met behulp van 
deze interface het systeem te besturen. De schermen zijn rechtstreeks aan te roepen of menu-gestuurd 
volgens een boomstructuur. Zowel de structuur als de inhoud van de interface is afhankelijk van de 

situatie en de eisen en wensen van de klant. 
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4. Storinusdiaunose en -analvse 
Vele marktcn hebben zich de laatste jarcn ontwikkeld van cen vcrkopersmarkt naar een kopersmarkt. 

Deze trend kcnmerkt zich door een vraag naar een grotcrc varietcit aan en kwaliteit van produkten. Het 
gevolg van deze verandering in marktcisen is een kortcrc levenscyclus van produktcn. 

In paragraaf 4.1 za1 op bovenstaande ontwikkeling wordcn ingchaakt en zullen consequenties van deze 

ontwikkelingen worden besproken. Een relatie zal worden gelegd met storingsdiagnose en -analyse. In 
paragraaf .:/.2 wordt relevante theorie op het gebied van troubleshooting worden behandeld, waar 
storingsdiagnose en -analyse dee! van uitmaakt. Ook zal voor het begrip cen aantal termen op dit gebied 
worden gedefinieerd. Ter afsluiting wordt in paragraaf-1. 3 het begrip onderhoud behandeld. 

4.1 Recente ontwikkellnuen In de loglsUek 

Nieuwe produkten moeten niet alleen sneller worden ontwikkeld, maar ook vlug in fabricage worden 
genomen en via de distributiekanalen op de markt worden gebracht. Door deze grotere vraag naar 
variatie worden voorraden (gereed) produkt zo klein mogelijk gehouden om incourantie te voorkomen. 

Door deze ontwikkelingen worden steeds hogere eisen aan de fysieke distributie gesteld. Integratie en 
automatisering van logistieke processen zijn een logisch gevolg van de complexer wordende 

goederenstromen. Door de sterke opkomst van informatiesystemen blijven de logistieke processen 
beheersbaar. Storingsdiagnose en -analyse wordt steeds belangrijker voor beheersing van de 

goederenstromen. 

Over het algemeen wordt gestreefd naar minimale menselijke interactie, enerzijds om een hogere 
efficiency te waarborgen, anderzijds om menselijke fouten zoveel mogelijk uit te sluiten. De 

fundamentele beperking die hieraan kleeft is dat in die gevallen dat het systeem de fout of storing zelf 
niet kan oplossen, de mens toch de uiteindelijke probleemoplosser blijft. Doordat minder storingen door 
de proces-operators worden opgelost, hebben zij ook minder ervaring met het systeem. Bovendien zal 
bet systeem eenvoudige storingen vaak zelf op kunnen lossen, zodat de storingen die overblijven voor de 

proces-operators vaak van complexere aard zijn. Wil zo 'n systeem beter functioneren dan zal de 

tijdswinst die wordt geboekt doordat het systeem de eenvoudige storingen zelf oplost groter moeten zijn 
dan de extra tijd die operators als gevolg van hun geringere ervaring nodig hebben om storingen op te 
lossen. Uit bovenstaande waarschuwing blijkt wel dat bij automatisering van systemen een goede 
informatievoorziening onontbeerlijk is. 

Voordat uitspraken omtrent foutdetectie en storingsdiagnose zullen worden gedaan zaJ in de volgende 

paragrafen eerst enige theorie met betrekking tot het verhelpen van storingen worden besproken. 
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4.2 Troubleshoounu 

Om vcrwarring te voorkomen zullen we allereerst een aantal begrippen eenduidig definieren. Volgens 

[Van Dam, 1986] kan een systeemtoestand die afwijkt van het normale functioneren het gevolg zijn van 

een fout (defect) of van een storing. Deze begrippen worden als volgt omschreven: 

storing 

foul (defect) 

"een overgang naar een toestand, waarin een systeem niet meer in 

staat is de vereiste functie te vervullen". 

"een afwijking van de normale systeemtoestand, waarbij hct 
normale functioneren niet wordt aangetast". 

V oor de eenvoud zullen storingen en fouten in het vervolg vaak gecombineerd worden aangeduid met de 

term storingen, tenzij voor het begrip een aparte aanduiding noodzakelijk is. Zo zal het met betrekking 

tot de titel van deze paragraaf duidelijk zijn dat ook fouten kunnen worden gedetecteerd en gecorrigeerd, 

ondanks dat zij "het normale functioneren van het systeem niet aantasten". 

Indien een systeem (of gedeelte daarvan) niet meer in staat is de vereiste functie te vervullen, leidt dat al 

dan niet tot stilstand (van dat dee!) . Aansluitend zullen de daarmee samenhangende termen ' uptime' , 

'downtime' en ' bewaakt systeem' worden gedefinieerd. 

uptime 

downtime 

bewaakt systeem 

"de periode waarin een systeem functioneert dan we! kan 
functioneren". 

"het tijdsverloop waarin een bewaakt systeem gedurende stilstand 

wordt onderhouden". Dit is inclusief de tijd om een storing te 

detecteren en te lokaliseren. 

Een systeem wordt bewaakt genoemd "indien sprake is van 

menselijk ingrijpen". 

Van storingsdiagnose bestaan veel verschillende definities. Vrijwel altijd wordt storingsdiagnose gezien 
als onderdeel van "troubleshooting". 

Ook door [Van Soest, 1993] wordt storingsdiagnose (" fault diagnosis") gezien als onderdeel van 

troubleshooting. Hij omschrijft troubleshooting als "an action to restore part of the functionality of the 

device, when it has apparently broken down". Storingsdiagnose wordt door hem omschreven als 

"finding out what has gone wrong". 

Door L.F. Pau in [Rasmussen en Rouse, 1981] wordt storingsdiagnose omschreven als "the act or 

process of identifying a failure mode E upon an evaluation of its signs and symptoms (include. 

performance monitoring measurements)". 

[J.A. Brinkman, 1990] omschrijft storingsdiagnose als "determining the cause of a disturbance 

occurring in a system under supervision from a set of observable symptoms". 

[B. Faupel, 1992] tenslotte definieert het begrip technische diagnose als "die Gesamtheit von 
Technieken, Methoden und Tatigkeiten, die zur Maschineniiberwachung, der Fehleranalyse, der 

Fehlerfriihcrkennung von Machinen, Anlagen und Prozessen sowie zur Fehlervermeidung zum Einsatz 

kommcn". 
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Een overzicht van hct begrip troubleshooting wordt gegcven in figuur 4.3. Aansluitend zullen een aantal 

begrippcn nader worden omschreven. 

troubleshooting ' ·detectie, diagnose en corrcctie van storingen" (zie figuur 4.3). Of 

het nu gaat om automatisch of mensclijk ingrijpen bij fouten en 

storingen, het betreft altijd deze drie taken . 

. . .. ... .. . . ~ 

I 
Controle • 

Localisalie • 
I .. ......... GJ 

Analyse 
... -········ . 

jiguur 4.3 De troubleshooting-eye/us: bij het op/ossen van een storing worden drie stappen 
door/open (geareeerd). Ten,gkoppe/ing van opgedane ervaring (het leerproees) maakt de 
eye/us eomp/eet. 

storingsdeteetie 

storingsdiagnose 

symptoom 

storingseorreetie 

"het identificeren van een niet nader gespecificeerde storing of fout, 

opgetreden in een gespecificeerd systeem met een bepaalde functie 

of functionerend volgens een bepaalde standaard" [Rasmussen en 

Rouse et al. , 1980]. 

"het vaststellen van mogelijke oorzaken van een storing in een 

bewaakt systeem, uitgaande van geconstateerde symptomen" . 

"een waarneembaar gevolg van een storing". 

" ingrijpen na de functie-uitval van een (deel-) systeem, bedoeld om 

het (dee!-) systeem weer in de juiste toestand te brengen". 

Onjuiste (automatische of menselijke) interventie kan in elk van deze stappen ontstaan. Om het 

interventieproces zo goed mogelijk te ondersteunen moet de gebruiker van een systeem in elk van 

bovenstaande stappen worden voorzien van juiste en actuele inforrnatie. 

Een aantal troubleshooting-technieken kunnen nog als onderdeel van troubleshooting worden beschouwd 

[Rasmussen en Rouse et al. , 1980]: 

eontro/e 
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"het signaleren van veranderingen in de conditie van een systeem 

dan we! in metingen aan dat systeem, als indicatie voor mogelijk 

nodige correcties". Controle is uiteraard nodig om fouten te kunnen 
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loca/isalie 

storingsanalyse 

4.3 Ondarhoud 

4. Storingsdiagnose en -analyse 

dctccteren . Na bet detecteren van een fout of storing zal in de mecste 

gcvallen de locatie van de storing moeten worden vastgesteld. 

"'het bepalen van de componenten, materialen, processen of 

dcelsystcmen waar cen storing heeft plaatsgevonden en de positic 

daarvan in het systeem". 

"het achterhalen van alle mogelijke infonnatie (meetwaarden, nict

destructieve observaties) over de toestand van een systeem v66r het 
optreden van de storing tot en met het moment van de storing, 

inclusief methoden om deze infonnatie te correleren". 

Storingen of fouten in een systeem kwmen worden verholpen en soms worden voorkomen door 

onderhoud. Een aantal tennen in verband met onderhoud zullen worden omschreven. 

onderhoud "alle activiteiten, die tot doel bebben de duurzame 
produktiemiddelen waarover wordt beschikt in de toestand te bouden 

of weer in die toestand te brengen die voor de vervulling van de 
functie nodig wordt geacbt" [Van Dam, 1986). 

Bij onderboud moet niet alleen aan de functievervulling van het systeem worden gedacbt, maar tevens 

.ian de opvoering van de levensduur en de veiligbeid tijdens bedrijf. Hieruit volgen twee verschillende 

vonnen van onderhoud (zie figuur 4.1). 

Storingsmoment 

I Preventief onderhoud • I Correctief onderhoud • 

---------+---------t►lijd 

.figzmr 4. 1 Schemafische weergave van preventief vs. correctief onderhoud. 

preventiefonderhoud 

correctief onderhoud 

(Bron : Van dam [1986}) 

"menselijk ingrijpen v66r de functie-uitval, bedoeld om bet systeem 

in de juiste toestand te bouden". 

"menselijk ingrijpen na de functie-uitval, bedoeld om bet systeem 

weer in de juiste toestand te brengen". 

Het is logisch dat preventief onderhoud storingen die het gevolg zijn van bijvoorbeeld constructie
bedieningsfouten niet kan voorkomen. Een fout die veel gemaakt wordt is te denken dat preventief 
onderhoud ten allc tijden willekeurige storingen in een systeem zou kwmen voorkomen. In deze gedachte 
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schuilt hct gcvaar van ·'ovcnnaintcnance". hct plegen van extra onderhoud wat de gebruikcr vaak 
onterccht hct gcvocl geeft van extra bedrijfszckerhcid. Hct vcrloop van wi/lekeurig optredende 

storingen kan doorgaans worden beschrevcn of benadcrd door cen ncgatief-exponcnticle verdcling 

zondcr geheugen. Deze verdeling kcnmerkt zich door cen constantc storingsgraad. De storingsgraad kan 
dan als volgt warden gedefinieerd: 

storingsgraad "de kans dat cen cenhcid in de periodc (t, t+dt] faalt, ondcr 

voorwaarde dat de eenheid ten tijde t nog goed functioncerde"' . 

Ingeval van willekeurige storingen is het beter uit te gaan van deze storingsgraad. Een constante 
storingsgraad betekent dat de uitvalkans van cen systeem (of onderdeel) op een bepaald tijdstip niet 

athangt van het arbeidsverleden van dat systeem of onderdeel. Dit betekent dat men zich door middel 
van preventief onderhoud niet kan indekken tegen dit soort ·'random failures". Beter kan in dat geval het 

moment van falen warden afgewacht. Anders is dit natuurlijk indien niet sprake is van een constante 
storingsgraad, maar van een stijgende storingsgraad. Samen met zaken die liggen op het vlak van 

veiligheid of wettelijke voorschriften, kan een stijgende storingsgraad een beweegreden zijn om tot 

preventief onderhoud over te gaan. 

Het is dus belangrijk om van een systeem of onderdelen daarvan het verloop van de storingsgraad te 
kennen. Enkele voorbeelden van het verloop van de storingsgraad zijn weergegeven in figuur 4.2 . Alleen 
in geval c is het na het door een stippellijn aangegeven tijdstip de moeite waard om preventief ondcrhoud 

te plegen. 

f(I f(t f(t Verklaring: 

\, ~ \ 
I f(t) De storingsgraad. 

a. \. ~ -/ 

0 bedrijfsuren 0 bedrijfsuren 0 bedrijfsuren 

fig1111r -1.2 Enkele voorbeelden van het verloop van de stortngsgraad van een systeem(-onderdeel). 
(Bron: Van dam .1986) 

In hoeverre de aanname van een constante storingsgraad gewettigd is moet blijken uit grondig en 
voortdurend onderzoek van faalgegevens . In het algemeen kan ,Ye! warden gesteld dat bij een complex 

systeem met een grate verscheidenheid aan componenten en subsystemen, elk met zijn eigen 
faalfrequentie, leeftijd en vervangingsritme, een middelingseffect ontstaat waardoor deze systemen als 
totaal een constante storingsgraad blijken te bezitten (mits het complexe systeem niet redundant is). Oak 

kan de negatief-exponentiele verdeling warden aangenomen bij systemen waarover weinig storings
gegevens voorhanden zijn of waarbij de berekeningen te inge\'.-·ikkeld warden. De negatief-exponentiele 
verdeling is verreweg de meest gebruikte faal- en reparatiedistributie uit de bedrijfs- (zekerheids-) 

techniek. 
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Om hct verloop van de storingsgraad tc bcpalen zijn faalgegcvens nodig. Als minimum infonnatie aan 

onderhoudsgegevcns nocmt [Van dam, 1986] : storingsvorm, correctieve actie, verbruikte onderdelen, 

mogelijke oorzaak, storingstijdstip, bcdrijfsurcnstand, storingsgcvolgen. 

Correctief onderhoud heeft de voorkeur boven prcvcntief onderhoud [Van dam, 1986): indien de 

storingsgraad significant niet met de tijd toeneemt, bij storingen met een zeer kleine kans van optredcn, 

indicn de gevolgen van een storing zeer bepcrkt zijn, indien redundantie aanwezig is of (sub-) systemcn 

meervoudig zijn uitgevoerd. 
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5. Definitieve vraaustellinuen en opzet van bet 
onderzoek 

Dit hoofdstuk begint met een vervolg van de problcemanalyse zoasl daar in paragraaf 2.3 een aanzct toe 
is gegcven. Het laatste dee van deze probleemanalysc is uitgevoerd in de vonn van cen vooronderzock. 
Op basis van de tot dan toe uitgevoerde analyse kunnen een aantal voorlopige vraagstellingen reeds 

worden beantwoord, terwijl tevens een aantal nieuwe vraagstellingen kunnen worden gefonnuleerd. De 
beschrijving en de resultaten hiervan worden behandeld in paragraaf 5.1. De definitieve vraagstellingen 

worden in paragraaf 5. 2 overzichtelijk gepresenteerd. Met deze definitieve vraagstellingen a.ls 
uitgangspunt kan een opzet worden gemaakt voor het hoofdonderzoek. Dit gebeurt in paragraaf 5. 3. 

5.1 Voorondarzoak 

Parallel aan voorgaande analyse van de algemene structuur van material handling systemen en 

warehouses (hoofdstuk 3) en een onderzoek van wetenschappelijke literatuur op het gebied van 

storingsdiagnose en -analyse (hoofdstuk 4) is een vooronderzoek uitgevoerd bij verschillende klanten 
van Witron. Uit dit vooronderzoek, de analyse en het literatuuronderzoek volgen een aantal nieuwe 

vraagstellingen, maar tegelijkertijd kunnen een aantal vraagstellingen worden beantwoord. 

Door onderzoek van (bedrijfs-) literatuur kon vraagstelling 2 (zie biz. 8) reeds worden beantwoord. 

Antwoord op voorlopige vraagstelling 2: "Op welke manier dienen gegevens te worden gestructureerd, 

zodat de juiste infonnatie wordt geleverd en een efficient en betrouwbaar infonnatiesysteem ontstaat?" 

Volgens [Bemelmans, 1988] zijn er momenteel drie methoden om gegevens te structureren: 

• hierarchische structuur, 

• netwerkstructuur, 

• relationele structuur. 

De relationele structuur blijkt het beste van toepassing op een dergelijk infonnatiesysteem voor 

storingen. Voordelen van het relationele model zijn ondenneer: geen redundantie van gegevens, weinig 
problemen bij uitval van een van de delen, eenvoudig relatie tussen verschillende objecten te leggen en te 
wijzigen. Een ander niet onbelangrijk voordeel dat het relationele model biedt is dat dit model veel wordt 
toegepast, waardoor veel kennis hieromtrend voorhanden is en veel applicaties zijn ontwikkeld die 
werken volgens dit principe (zie voor voor een uitgebreidere verantwoording van dit model bijlage Va). 

Uit het antwoord op deze vraagstelling volgt eigenlijk direct een nieuwe vraagstelling. Deze (nieuwe) 

vraagstellingen worden hier al we! genoemd, maar nog niet genummerd. Samen met de nog niet 

beantwoorde voorlopige vraagstellingen zullen zij de definitieve vraagstellingen voor het onderzoek 
vonncn. Eco nieuwe vraagstelling is: 
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• Ontwerp een datastructuur voor een relationele database. op basis van de door 
technische gebntikers gewenste gegevens voor sloringsdiagnose en -analyse. 

De vooronderzoeken zijn uitgevoerd bij vijf klanten van Witron. Op basis van gesprekken met de 

managers van de verschillende bedrijven konden ook de vraagstellingen 4 en 5 (zie biz. 8) worden 

beantwoord. 

Antwoord op voorlopige vraagstelling 4: "Welke categorieen van technische gebruikers van een 

material handling systeem zijn er te onderscheiden met betrekking tot de informatiebehoeften?" 

De volgende drie categorieen van gebruikers van het Witron-systeem komen globaal bij alle bezochte 

bedrijven voor: 

l. Management. 
Het (hoger technisch) management is verantwoordelijk voor de algehele performance van het 

systeem. Ook dient zij naar klanten toe de performance van het systeem aan te kunnen tonen. 

2. Systeem-engineers. 
Systeem-engineers dragen zorg voor de juiste werking van het systeem op de lange terrnijn. Zij 

zorgen voor periodiek onderhoud van het systeem en zijn naar het (hoger) management toe 

verantwoordelijk voor de (langetermijn) performance van het systeem. 

3. Proces-operators. 
Proces-operators zorgen ervoor dat het systeem operationeel blijft en grijpen in bij storingen. Indien 

zij zelf de storing met de beschikbare informatie niet kunnen oplossen waarschuwen zij een 

systeemengineer. 

Antwoord op voorlopige vraagstelling 5: "Wat zijn de functies of taken van een informatiesysteem voor 

storingsdiagnose en -analyse volgens technische gebruikers?" 

De volgende functies werden herhaaldelijk genoemd door de verschillende categorieen van technische 

gebruikers: 

• Snel kunnen oplossen van storingen 

• Voorkomen van storingen. 

• Rapportage / verantwoording: 

- Verantwoording naar de klanten/afnemers . 

- Verantwoording naar hoger management. 

• Logboek 

] 
Optimalisatie van het systeem: 

een lerend systeem. 

Als we deze - door de gebruikers aangegeven - functies naast de therorie uit hoofdstuk 4 leggen, dan 
kunnen we stellen dat "snel kunnen oplossen van storingen"overeenkomt met "storingsdetectie, 

-diagnose en -correctie", terwijl "het voorkomen van storingen" overeenkomt met "storingsanalyse en 

-preventie" . 

De verschillende functies van een informatiesysteem voor storingsdiagnose blijken niet helemaal las te 

staan van de verschillende gebruikerscategorien van een dergelijk systeem. Er blijkt een verband te 
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bestaan in die zin dat bepaalde functics belangrijk zijn voor bcpaaldc gebruikers . Bepaalde vragcn van 
hct onderzoek zijn dan ook van toepassing op bepaaldc catcgoriccn gebruikcrs (zie tabel 5.3). 

tabel 5.1 Welke fimcties van een informafie5ys1eem voor storingsdiagnose zijn belangrijk voor 

welke categorieen van technische gebruikers ? 

Gebruikerscategorieen 

Functies (hoger) Management Systeemengineers Proces-operators 

Snel kunnen oplossen van storingen ✓ ✓ 

Voorkomen van storingen ✓ 

Rapportage I verantwoording ✓ ✓ 

logboek ✓ ✓ 

Verklaring: 

1--------1 N;,t "" t-ss;,g 
✓ . Wei van toepassing 

De eerste (voorlopige vraagstelling) bestond uit de vraag welke gegevens technische gebruikers van cen 
material handling systeem nodig hebben voor storingsdiagnose en -analyse. Uit inforrnele gesprekken 

met gebruikers waarin deze vraag naar voren kwam blijkt dat gebruikers in veel gevallen de vraag 
beantwoorden in de vorrn van vraagste/lingen of queries aan het systeem. Vee! gebruikers zeggen niet 

" Ik heb nodig: numrners van transporteenheden die storing hebben gegeven in een bepaalde periode, 
bijbehorende storingencodes, en de frequentie. " (gegevens), maar "Ik wil graag weten welke 

transporteenheden de afgelopen periode de meeste storingen hebben veroorzaakt." (een query aan het 
systeem). Een volgende nieuwe vraagstelling is derhalve: 

• Welke vragen moeten volgens de technische gebruikers door het informatiesysteem 
kunnen warden beantwoord 

Na het vergelijken van een aantal material handling systemen blijkt dat de verschillende systemen 
verschillende output genereren voor e>..1erne toepassingen of analyses, al naar gelang de wensen van de 

klant. Een nieuwe vraagstelling is derhalve: 

• Welke input heeft het informatiesysteem voor storingsdiagnose- en analyse nodig om de 

gewenste informatie te kunnen genereren? 

Uit bovenstaande vergelijking van verscheidene material handling systemen en uit data-analyses 

uitgevoerd op output-gegevens van een aantal systemen wordt duidelijk dat inforrnatiebehoeften 
uiteenlopen per gebruiker. Toch lijken er overeenkomsten te bestaan. In combinatie met het tweede dee! 
van de doelstelling (zie biz. 6) wordt de laatste niemYe vraagstelling: 

• Is een sne/le inventarisatie van de informatiebehoeften met betrekking tot storingen 

mogelijk bij een (nieuwe) klant? 

Stageverslag B.C. Jansen 24 © augustus 1995 Witron Engineering BV 



5. Definitieve vraagstellingen en opzet van het onderzoek 

5.2 DallniUeva vraagstalllnaen van hat ondanoak 

lnmiddels is er meer duidelijkheid ontstaan over de definitieve vraagstellingen ontstaan. In deze 

paragraaf zullen achtereenvolgens de definitieve vraagstellingen op een rij warden gezet. Deze 
vraagstellingen vormen de basis voor het hoofdonderzoek. Bij elke vraagstelling z.al warden vermeld 
waar het antwoord is te vinden. 

De definitieve vraagstellingen kunnen als volgt warden geformuleerd: 

1. Ontwerp een datastructuur voor een re/atione/e database, op basis van de door 
technische gebn,ikers gewenste gegevens voor storingsdiagnose en -analyse. 

rr Hoofdstuk 6 

rr Bijlage Vet/mg 

2. Welke gegevens zijn volgens gebrnikers van een door Witron gerealiseerd systeem nodig 
om op een correcte wijze storingsdiagnose en -analyse uit te kunnen voeren? 

rr Hoofdstuk 6 

rr Bijlage III en IV 

3. Welke vragen moeten volgens de technische gebrnikers door het informatiesysteem 
kunnen worden beantwoord 

rr Bijlage IVf 

-I. Hoe moeten de verschi/lende gegevens worden gepresenteerd, en welke extra 
functionaliteit dient een informatiesysteem voor storingsdiagnose en -analyse te bezitten 
om een gebrnikersvriendelijk en inzichtelijk systeem te garanderen? 

rr Bijlage IVg 

5. Welke input heeft het informatiesysteem voor storingsdiagnose- en analyse nodig om de 
gewenste informatie te /amnen genereren? 

rr Hoofdstuk 6 

rr Bijlage Vf 

6. Is een snelle inventarisatie van de informatiebehoeften met betrekking tot storingen 
moge/ijk bij een (nieuwe) k/ant? 
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5.3 Opzet van bet onderzoek 

5.3. 1 Structuur van het onderzoek 

Nu de dcfinitieve vraagstellingen bekend zijn kan met de opzet van het hoofdonderzoek warden 

begonnen. 

De datastructuur van het informatiesysteem (vraagstelling I) komt tot stand op basis van een aantal 

criteria c.q. bepalingcn: 

• De gewenste gegevens door de gebruikers (vraagstelling 2) . 
Deze dienen als basis voor de inhoudelijke kant van de relationcle database: welke objecten / 

gegevens moet de database bevatten. 

• De vragen die het systeem moet kunnen beantwoorden (vraagstelling 3). 
Hieruit volgt de relatie tussen de verschillende gegevens, en daarmee bepaald deze uitkomst deels 
(samen met de ontwerpregels, zie laatste punt) de structuur van de database. Tevens levert deze 

vraagstelling indirect antwoorden voor vraagstelling 2. 

• Wensen m.b.t. de presentatie van de gegevens en e>..'tra functies van het systeem (vraagstelling 4) . 
Dit heeft ten dele invloed op de structuur van de database. Met extra functies warden zaken bedoeld 
als (speciale) zoekfuncties, kleurgebruik, mogelijkheid om informatie in meerdere talen te 

presenteren, etc. 

• De input die nodig is om de gewenste informatie te kunnen genereren (vraagstelling 5). 
In de datastructuur dient hiermee rekening te warden gehouden. Behalve voorzieningen voor de 
uitvoer van gegevens (vraagstellingen 2, 3, en 4) moeten er oak voorzieningen warden getroffen om 

de nodige informatie in te voeren. 

• Ontwerpregels voor relationele database-structuren. 
Behalven eisen en wensen van gebruikers zijn er (strenge) regels waaraan een relationele database 
moet voldoen om goed te functionere. Deze bepalen voor een (groot) dee! de structuur van de 
database en zelfs (voor een kleiner dee!) de inhoud hiervan. 

Welke consequenties en uitwerkingen bovenstaande criteria hebben op het datastructuur model zal 
blijken in hoofdstuk 6. Hier zal daar niet verder op warden ingegaan. 

Voordat aan vraagstelling I kan warden voldaan is het nodig dat eerst de vraagstellingen I t/m 5 warden 
beantwoord, omdat de antwoorden hiervan dienen als basis voor het model. 

Antwoorden op de vraagstellingen 2 t/m 4 dienen door de gebruikers te ,vorden gegeven. In 
paragraaf 5 .4. I wordt een methode vastgesteld om de antwoorden op deze vraagstellingen te 

achterhalen. 

Om vraagstelling 5 te kunnen beantwoorden dienen uiteraard eerst de vraagstellingen 2 t/m 4 te warden 
beantwoord. Pas wanneer bekend is welke gegevens de gebruikers wensen en welke vragen zij het 

systeem willen stellen kan een uitspraak warden gedaan over de input die nodig is voor een 
informaticsysteem voor storingsdiagnose en -analyse. 
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Vraagstelling 6 wordt beantwoord nadat de anhvoorden van de vraagstellingen 2 t/m 5 bekend zijn. Uit 

een analyse van deze antwoorden en uit gesprekken met verschillende klanten moet blijken of een snelle 
inventarisatie mogelijk is. Deze analyse gebeurt in hoofdstuk 6. 

5A Methode van ondarzoek 

5.4.J Methode van gegevensverzameling 

Gekozen is voor het interview als methode van gegevensverzameling. Een belangrijke reden hiervoor is 

dat de logistieke situatie bij elke klant zo verschillend is dat een zekere vrijheid in het stellen van vragcn 

moet warden gereserveerd. Oat is mogelijk bij het interview als methode van gegevensverzameling. 

Bijkomend voordeel is de mogelijkheid van doorvragen die het interview als methode van 
gegevensverzameling geeft. 

Gesloten vragen zijn in dit geval moeilijk op te stellen omdat deze aan de ene kant zo algemeen moetcn 

zijn opgesteld dat ze gebruikt kunnen warden voor alle klanten (logistieke situaties) en aan de andere 

kant wel zo zijn omschreven dat ze het voorstellingsvermogen van de ondervraagden niet te boven gaan. 
Open vragen hebben in dit geval de voorkeur. 

Bij gebruik van het interview ontstaat evenwel toch een probleem. Met het onderzoek wordt getracht 

tamelijk gedetailleerde informatie te verzamelen. Dit is in de korte tijdsduur waarin een interview 

afgenomen dient te warden nauwelijks te verwezenlijken. Aansluitend ontstaat dan de vraag hoe 

gedetailleerd de onderzoeksvragen moeten warden gesteld. Twee extremen zijn: 

• Rechtstreeks vragen welke informatie de gebruiker wenst te halen uit het diagnosesysteem. Nadeel 

hiervan is dat de gebruiker meestal niet netjes op een rij heeft staan welke informatie uit het 

diagnosesysteem nodig is. Bovendien betreft het vaak gebruikers die al een tijd met het systeem 

werken en zich min of meer hebben 'aangepast' aan de mogelijkheden die bet huidige systeem hen 
biedt. 

• Afwerken van een checklist met alle gegevens die een willekeurige gebruiker mogelijkerwijs nodig 

zou kunnen hebben. Dit heeft twee nadelen. Het belangrijkste nadeel is het ontbreken van eigen 

inbreng van de ondervraagde. Een tweede nadeel is dat ondervraagden in zo'n situatie opeens heel 

veel nodig denken te hebben (in het kader van 'beter te veel informatie dan te weinig: 'voor de 

zekerheid' ). 

Beide manieren van ondervragen hebben in deze extreme vorm nadelen. Daarom is gekozen voor een 

combinatie van beide methoden. Aan de hand van de vragen die zijn opgesteld voor het interview wordt 

tevens een checklist opgesteld. Bij het afnemen van het interview wordt nu eerst aan de geihterviewde de 

gelegenheid gegeven zelf een volledige opsomming van de gewenste informatie te geven. Tel.kens na 

beantwoording van een vraag door de geihterviewde, wordt de checklist gebruikt om te kijken of er nog 

zaken zijn waar de geihterviewde niet aan heeft gedacht. Hierdoor wordt de eigen inbreng van de 

ondervraagde persoon behouden, terwijl tegelijkertijd de volledigheid gewaarborgd wordt. 

De vragen van het interview zijn op basis van de gewenste functies van een diagnosesysteem (zie 

biz. 23) ingedeeld in een aantal rubrieken. 
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5.4.2 Se/ectie van de onderzoeksobjecten 

Witron heeft in de loop der jaren een groot aantal projecten gerealiseerd. Klanten waren daarbij 
afkomstig uit de meest uiteenlopende sectoren. Hierbij zijn verschillende logistieke systemen ontworpen 

en geplaatst. Om nu de vraagstellingen verantwoord te kunnen beantwoorden dienen de geselecteerde 
onderzoeksobjecten een representatieve afspiegeling te zijn van de totale klantenpopulatie. Dit betekent 

dat de belangrijkste logistieke concepten in de steekproef van klanten vertegenwoordigd moeten zijn. Het 

gebied van de logistiek waarop Witron het meest actief is, is aangegeven in figuur 5 .1 . De belangrijkste 
begrippen uit figuur zullen nu eerst worden verklaard en afgebakend. 

Goederenstroombesturing 

Material management Fysieke distributie 

lnkoop-/aanvoertogistiek 

Leverancier transport 

: Produktielogistiek , ... ... 
Produktieplanning 

produktieproces 

Voorraad eindprodukt lci~~~~rt> Distributiecentrum 

r Intern r transport 

lnslag tussenopslag 

@ @ ® 

I_ . ... . ... 
Intern r transport r 

uitslag lnslag 

@ @ ® 
Material handling 

Intern '2b' f 
transport 'el I 
ops lag uitslag 

® @ 

figuur 5.1 Deelgebieden van de goederenstroombesturing. De gebieden waarin Witron het meest 
actief is, zijn gearceerd weergegeven (N.B. De nummering in deze figuur komt overeen 
met de nummering van de fancties gebntikt in label 5. 3). 

goederenstroombesturing 

distributielogistiek 

material management 

Stageverslag B.C. Jansen 

"De planning, organisatie, uitvoering en beheersing van de 

goederenstroom vanaf inkoop via produktie en distributie tot de 
afnemer, met als doe! tegemoet te komen aan de eisen van de markt 
tegen rninimale kosten". Dit wordt ook we! logistiek management 

goederenstroombesturing genoemd [Polylogistiek Zakboekje, 
1993] . Het logistiek management kan worden gesplitst in een onder

deel material management en een onderdeel distributielogistiek. 

"Dat dee! van de logistiek dat zich bezighoudt met de goederen- en 
gegevensstromen die beginnen aan het einde van het produktieproces 

en eindigen bij de consument". 

"Het geheel van activiteiten dat wordt ontplooid om de grond

stoffen- en halffabricatenstromen en de daarmee gepaard gaande 
gegevensstromen zo efficient mogelijk naar en door het produk

tieproces te voeren ( .. . )" [Van Goor et al, 1992]. 
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material handling 

inslag 

opslag 

uitslag 

5. Definitieve vraagstellingen en opzet van het onderzoek 

' 'Het intern transporteren, bewegen of fysiek van plaats doen 

veranderen van grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten" [Van 

Goor et al, 1992] " inclusief de daarmee gepaard gaande 

gegevensstromen". Material handling bestaat in hoofdzaak uit inslag 

(handling-in), intern transport, opslag, en uitslag (handling-out). 

"Het ontvangen van goederen, controleren en in stellingen plaatsen" 
[Van Goor et al, 1993]. 

"Opslag van goederen in een magazijn" [Van Goor et al, 1993]. 

"Het orderverzamelen en verpakken van orders" [Van Goor et al, 
1993]. 

De belangrijkste functies - die in elk geval in de steekproef vertegenwoordigd moeten zijn - zijn 
geselecteerd aan de hand van figuur 5.1 (zie tabel 5.2). De nummering in de tabel komt overeen met de 

nummering in de figuur. 

tabel 5.2 De logistiekefuncties die in de steekproefvertegenwoordigd moeten zijn. 

Op het gebied van de produktie/ogistiek: Op het gebied van de distributielogistiek: 

la. inslag. lb. inslag. 

2a. intern transport. 2b. intern transport. 

3a. opslag (het beheren en beheersen van 3b. opslag (beheren en beheersen van voorraden 
tussenvoorraden, locatiebeheer). eindprodukt, locatiebeheer) . 

4b. uitslag. 4b. uitslag (orderverzamelen). 

Als onderzoekstype is gekozen voor de meervoudige gevalstudie . Dit onderzoekstype is uitermate 

geschikt voor het vergelijken van gelijksoortige gevallen, die strategisch gekozen zijn op theoretische 

gronden [Van der Zwaan, 1990]. 

Om tot een goede selectie van onderzoeksobjecten te komen is een groot dee! van de klantenpopulatie 
bekeken (zie bijlage I). Uit deze voorstudie blijkt dat het klantenbestand van Witron Engineering een 

goede afspiegeling is van het totale klantenbestand van Witron. Om redenen van praktische aard is de 
steekproef vervolgens zoveel mogelijk uit het klantenbestand van Witron Engineering genomen. In 
overleg met de opdrachtgever is gekomen tot de volgende steekproef van klanten (zie tabel 5.3). In de 

tabel is te zien dat alle belangrijke logistieke functies in deze selectie vertegenwoordigd zijn. 
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5. Definitieve vraagstellingen en opzet van het onderzoek 

tabel 5.3 Steekproefvan k/anten gebruikt voor het onderzoek (NB. De nummering van de fimclies 

komt overeen met de nummers gebntikt injiguur 5. J) . 

Case Code Locatie 

Case 1 VM Breda 

Case 2 uw Raarnsdonksveer 

Case 3 YMD SchiphoVArnsterdarn 

Case 4 KG Heteren 

Case 5 HL Eindhoven 

Case6 DZ Willebroek (Belgie) 

5.4.3 Pilotstudie 

Branche Realisatie Systeem 

Levensrniddelen WE functies 1 a, 2a, 1 b, 2b, 3b, 4b 

Papier en karton WE functies 2a, 3a, 4a 

Autornobiel WL&I functies 1 b, 2b, 3b, 4b 

Drogisterij WE functies 2b, 4b 

Levensrniddelen WE functies 1 b, 2b, 3b, 4b 

Levensmiddelen WE functies (1 b), 2b 

Verklaring 

WE Witron Engineering 

WL&I Witron Logistik & lnforrnatik 

Code Onherkenbare afkorting van de bedrijfsnaam 

Functienurnrnering Zie figuur 5.1 

Om het interview zo goe mogelijk te laten aansluiten bij de verschillende categorieen gebruikers verdient 

het aanbeveling eerst een pilotonderzoek uit te voeren. Aan de hand hiervan kan dan vervolgens het 
onderzoek worden aangepast voordat het wordt toegepast op de overige onderzoeksobjecten. 

Een pilot-studie kan in <lit geval op twee manieren worden uitgevoerd: 

1. Bij een organisatie worden achtereenvolgens uit elke categorie een of meerdere personen 
ondervraagd. Op basis hiervan worden de vragen eventueel bijgesteld. Vervolgens wordt het 

onderzoek uitgevoerd bij de overige organisaties . 
2 . Bij verschillende organisaties worden achtereenvolgens een of meerdere personen van het (hoger) 

management ondervraagd. Op basis hiervan worden de vragen eventueel bijgesteld. Vervolgens 
wordt het onderzoek bij de overige organisaties uitgevoerd voor de andere categorieen gebruikers. 

Het was de intentie de pilot-studie uit te voeren volgens werkwijze I, maar uiteindelijk is toch gekozen 
voor werkwijze 2. Bij werkwijze 2 kan beter gebruik worden gemaakt van de kennis die in de organisatie 

aanwezig is . Personen van het (hoger) management weten meestal beter dan een buitenstaander 
geschikte personen uit de overige categorieen te selecteren voor het onderzoek. 
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6, Resultaten van het onderzoek 

&. Resu11a1en van bet onderzoek 
In het voorgaande hoofdstuk is een selectie van de te onderzoeken systemen (de onderzoeksobjecten of 

cases) en de selectie van de gebruikers van deze systemen verantwoord. Voor zover mogelijk zijn uit 
elke categorie van gebruikers interviews afgenomen. Niet alle vragen zijn van toepassing op elkc 

gebruikerscategorie. Per categorie is een selectie gemaakt van vragen die van toepassing zijn. Het 
volledige interview is opgenomen in bijlage II. De gedetailleerde resultaten per case warden 

gepresenteerd in bijlage III. Een overzicht van de interviewresultaten is afgedrukt als bijlage IV. Voor 
uitleg van database-termen en -begrippen zie bijlage V. 

Op basis van de interviewresultaten is een entiteittypendiagram ontwikkeld voor een relationele database 
voor een storingssysteem (zie vraagstelling I, paragraaf 5.2) . Dit diagram zal in dit hoofdstuk warden 
behandeld. Allereerst zal in paragraaf 6.1 een overzicht warden gegeven van bet volledige entiteittypen

diagram. Dit overzicht zal dienen als inleiding op de volgende paragraaf. In paragraaf 6. 2 zal voor een 
goed begrip het entiteittypendiagram stap voor stap warden behandeld. In paragraaf 6. 3 wordt bet 

geheel samengevoegd tot een volledig entiteittypendiagram. Als afsluiting warden in paragraaf 6. 4 de 
resultaten van de interviews naast elkaar gelegd. 

6.1 OVaRlcht 

Om vraagstelling l ("Ontwerp een datastructuur voor een relationele database ... ", zie biz. 25) te kunnen 

beantwoorden zijn drie zaken van belang: 

l. Vraagstelling 2: Welke gegevens moeten warden geregistreerd? 
Het antwoord op deze vraag legt (voor een dee!) de entiteittypen en de attributen vast. 

2. Vraagstelling 3: Hoe willen de gebruikers de gegevens opvragen? 
Met andere woorden: hoe moeten de gegevens warden gecombineerd? Samen met punt 3 bepaalt dit 
de relaties tussen de verschillende entiteittypen. 

3. De ontwerp-regels voor een relationele database. 
Samen met punt 2 legt dit mede de relaties tussen de verschillende entiteittypen vast. Zie voor een 

overzicht van de ontwerp-regels en mogelijke relaties bijlage Ve end. 

Bij punt 2 kan nog het volgende warden opgemerkt. Hoe de verschillende gegevens dienen te warden 
gecombineerd blijkt uit de vragen die bet informatiesysteem volgens technische gebruikers moet kunnen 
beantwoorden. Een dergelijke vraagstelling zal warden aangeduid met de term query. Een query is "een 
vraagstelling van een gebruiker aan bet systeem, die bet systeem moet kunnen beantwoorden en waarbij 
bet resultaat mogelijk afkomstig is van verschillende gegevensbronnen". Queries verschillen sterk per 
case en per gebruikerscategorie. Voor een overzicht van queries zie bijlage ill g . 

De datastructuur zal warden gepresenteerd in de vorm van een entiteittypendiagram. Dit is een veel 

gebruikte notatiemethode om entiteittypen en relaties daartussen weer te geven (zie voor een 

samenvatting van de notatiemethode bijlage V). 
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6. Resultaten van he! onderzoek 

In de volgende paragrafen zal stap voor stap het entiteittypendiagram warden besproken, waarbij een 

relatie wordt gelegd met de resultaten van de interviews (zie bovenstaande drie punten) . In paragraaf 6 .3 

wordt het volledige diagram gepresenteerd. Om bij deze stapsgewijze bespreking het overzicht niet k\:vijt 

te raken wordt nu eerst een ruwe indcling gegeven van het diagram. De entiteittypen zijn hierin logisch 

gegroepeerd (zie figuur 6.1). 

Error-handling 
import-error-data 

error-log-report 

component-error 

error-type 

Systeemstatus 
import-component-status 

component-status 

Systeemstructuur 
component 

lay-out 

component-type 

born-relationships 

Onderhoud 
service 

service-type 

engineer 

spareparts 

.figuur 6.1 Overzicht entiteittypendiagram. 

Transporteenheden 
import-TU-data 

TU-type 

article 

supplier 

TU-input-reject 

reiect-cause 

replacement 

Verklaring: 

Elk blok is een groep van bij 
elkaar horende etiteittype. 
De etiteittypen zijn vetge-
druid {ook in de tekst) . 

De namen van de blokken / 

groepen zijn groot afge-
drukt. 

Taaltabel 
language 

Backup / history 
backup 

6.2 Opbouw van hat enUtelttvpendlauram op basis van de lntervlewresultaten 

Thans zal de opbouw van het entiteittypendiagram warden besproken. Daarbij zal gebruik warden 

gemaakt van de interviewresultaten (bijlage IV). Om het overzicht te bewaren warden entiteittypen, 
attributen van entiteittypen en VELDEN VAN DATAFILES op deze manier afgedrukt. 

Het is de bedoeling dat bij het ontwikkelen van het model de eisen en wensen van technische gebruikers 

als uitgangspunt warden genomen. Het model is dan ook onnvikkeld aan de hand van de resultaten van 

het onderzoek. Zie voor een volledige weergave van het entiteitendiagram bijlage Ve. 

Behalve directe gegevens over de storing (bijvoorbeeld de code van de component met een storing), 

kunnen bij de melding ook indirecte gegevens warden betrokken (zoals het nummer van de pallet die 

zich op een rollenbaan in storing bevindt). 

Aangenomen wordt dat de voor het model benodigde gegevens in de juiste vorm aanwezig zijn. Deze 

aanname benaderd de werkelijkheid, omdat de huidige programmatuur verschillende gegevens actueel 

wegschrijft naar een tekstbestand, dat op elk willekeurig moment is op te vragen en in te lezen. 

Aangenomen wordt dat drie tekstbestanden bestaan die door het systeem continu warden geactualiseerd: 
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6. Resultaten van het onderzoek 

6.2.J Error-handling gegevens 

Met error-handling gegevens warden basisgegevens bedoeld: gegevens die minirnaal nodig zijn om 

storingen op te kunnen !assen. 

Niet alleen tussen de verschillende cases, maar tevens tussen de verschillende gebruikerscategorieen 

bestaat grate overeenkomst hieraver. Uit de gewenste storingsgegevens (zie bijlage IVa en b) blijkt grate 

overeenstemming te bestaan onder de gebruikers over hoe een storingsmelding eruit zou moeten zien. 

De volgende gegevens dienen minimaal in een storingsmelding aanwezig te zijn, of in ieder geval snel 

zijn te bereiken om storingen snel te op te !assen (zie tabel 6.1): 

tabel 6.1 Overzicht van gegevens die minimaa/ nodig zijn om een storing op te kunnen /ossen. 

Minimum storlngsgegevens: 

tijdgegevens storing 

storing 

soort storing 

locatie storing 

datum en tijd start 

datum en tijd einde 

tijdsduur 

code 

algemene omschrijving 

code 

omschrijving 

functioneel: component code 

functioneel: component omschr. 

geografisch: coordinaten 

geografisch: grafisch 

I Aantal cases: I 
6 

0 

6 

6 

6 

6 

0 

6 

5 

0 

5 

Verklaring: 

Aantal cases Het aantal cases waarbij 
gebruikers het betreffen
de gegeven belangrijk 
vinden. 

Afgezien van enkele details zijn vrijwel alle ondervraagden het eraver eens dat een storingsmelding 

minimaal de volgende informatie moet bevatten (zie figuur 6.2): 

DATUM 
STORING 

STARTTIJD SOORT STORING STORING STORING COMPONENT 
STORING CODE CODE OMSCHRIJVING CODE 

jiguur 6.2 De storingsmelding zoals die eruit zou moeten zien volgens systeemgebruikers. 

LOCATIE 
CODE 

De datum van de storing is nodig om achterafterug te kunnen zoeken wanneer welke storingen zijn 

opgetreden ("logboek"). 

Voor een unieke identificatie in het logboek is naast de datum van de storing tevens de starttijd van de 

storing vereist. De starttijd is bovendien nodig om te zien hoelang een storing reeds duurt. 
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Een veld met daarin de aanduiding van de soort storing werd door alle ondervraagden verlangd. De 

classificaties van storingen bleken per klant verschillend. Vee! geopperde indelingen zijn: 

• classificatie in besturingsfouten (software) en mechanische storingen (hardware), 

• classificatie in storingen die tot stilstand leiden en waarschuwingen die zichzelf resetten, 

• classificatie naar soort component (sensor-storingen, motor-storingen, etc.). 

Door middel van een eenvoudige vertaling kan in feite elke willekeurige indeling worden gerealiseerd. 

Deze vertaling zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden door aan elke storingscode ( die per storing van een 

element afgegeven wordt door de PLC-besturing) een soortcode toe te voegen. 

De storingscode werd niet door alle gebruikers aangegeven als zijnde belangrijk. Als de storingsom

schrijving van de storing duidelijk is, kan de storingscode meestal achterwege blijven. Over het 

algemeen blijken gebruikers met een technische achtergrond voorkeur te hebben voor een storingscode in 

plaats van een storingsomschrijving. Wei wordt er belang gehecht aan een logische codering, zodat aan 

de code (globaal) de aard van de storing is te herleiden. 

Met een storingsomschrijving wordt bedoeld een korte aanduiding van de aard van de storing. 

Bijvoorbeeld "belichtingsfout" (sensor), "tijdoverschrijding" (rollerbaan) of "maximum snelheid 

overschreden" (kraan). 

De componentcode is een aanduiding van de vermoedelijke component met storing. Elke belangrijke 

component in het systeem dient daartoe uniek te worden ge1dentificeerd. Over deze identi.ficatie van 

componenten zijn gebruikers van het systeem het unaniem eens . De componenten moeten worden 

voorzien van een duidelijke en logische code, waarin het type component en (globaal) de positie van de 

component is af te lezen. Een probleem is dat storingsgegevens vaak afkomstig zijn van verschillende 

systemen en/of niveaus (WCS-, PLC-niveau). Desnoods worden alle locatie-aanduidingen die niet 

overeenkomen met de afspraak eerst vertaald volgens een bepaalde normcodering voor ze worden 

weergegeven. Het is erg gewenst dezelfde codering ook toe te passen op "systeemvreemde" elementen en 

voor systeemonderdelen die te gedetailleerd zijn om door het systeem te worden vermeld maar die 

daarentegen wel voorkomen op technische tekeningen (bedrading, connectoren, etc.). Met 

systeemvreemde elementen worden delen van het systeem bedoeld die niet tot het Witron-systeem 

behoren. Dit komt voor indien machines/ systemen van een klant worden verbonden door een material 

handling systeem. Deze elementen kunnen dan toch - als black box - worden opgenomen in het code 

systeem en dus in het informatiesysteem. 

Er zijn verschillende manieren om de locatie van een component weer te geven. Met de locatiecode 

wordt bedoeld de overkoepelende component of sectie waar de betreffende component deel van uit 

maakt: de functionele locatie. Men moet daarbij de mogelijkheid hebben een functioneel niveau hoger te 

kijken. Naast deze aanduiding van de locatie kan de locatie ook worden aangegeven door: 

• de geograjische locatie van de component aan te geven met coordinaten, 

• de geografische locatie van de component aan te geven op een grafisch overzicht. 

De meeste gebruikers willen naast een aanduiding van de functionele locatie van de storing tevens de 

storing zichtbaar kunnen maken op een grafisch overzicht (zie bijlage IVa). In- en uitzoomen moet 

daarbij mogelijk zijn (zie bijlage IVg). Eventueel moet van een component in storing zijn voorganger en 
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zijn opvolger kunnen warden opgevraagd. Deze opties kunnen door het aanslaan van een toets 

bereikbaar warden gemaakt. 

Uit de interviews blijkt dat behalve informatie die wordt gepresenteerd in een storingsmelding behoefte 

is aan de volgende extra informatie (zie tabel 6.2) . 

tabe/ 6.2 Overzicht van gegevens die minimaa/ nodig zijn om een storing op te kunnen /ossen. 

Extra infonnatle 

standaardoplossing storing 

(omschrijving door Witron) 

oorzaak I oplossing storing 

engineer 

laatst gegeven opdracht(en) 

status componenten 

6en oplossing 

enkele altematieven 

omschrijving door engineer 

naam, telefoonnummer, bedrijf 

Het moet mogelijk zijn om: 

I Aantal cases: I 
3 

1 

3 

3 

1 

2 

Verklaring: 

Aantal cases Het aantal cases waarbij 
gebruikers het betreffen
de gegeven belangrijk 
vinden. 

• ervaringsgegevens (tips van collega's) op te vragen; deze mogelijkheid wordt gewenst door 

geinterviewden van drie cases (zie tabel 6.2). 

• een nadere locatie-aanduiding (omschrijving of plattegrond) op te vragen (zie tabel 6.1). 

• filters aan en uit te schakelen (bijvoorbeeld al dan niet weergeven van vervolgstoringen, storingen die 

al clan niet tot stilstand leiden, storingen van bepaalde componenten, etc .. zie bijlage IVg). 

De interviewgegevens moeten thans worden vertaald naar een etiteittypendiagram. Een storingsmelding 

is in feite een vraagstelling aan het systeem: een query. De gegevens die nodig zijn voor het 

beantwoorden van die query zijn daarbij afkomstig uit de tabellen van de database. De tabellen warden 

in het etiteittypendiagram voorgesteld door etiteittypen. 

In het model zullen twee soorten entiteiten warden onderscheiden: statische en dynamiscbe. De 

gearceerde blokken zijn dynamische entiteittypen, de niet-gearceerde blokken zijn statische entiteittypen. 

Onder een statisch entiteittype wordt verstaan "een entiteittype dat niet afhankelijk is van de toestand 

van het systeem en die niet automatisch verandert". Statische entiteiten veranderen - mits bet systeem 

niet wijzigt - inhoudelijk niet zolang het object dat het entiteittype presenteert niet verandert. In 
tegenstelling tot een statisch entiteittype is een dynamisch entiteittype "een entiteittype dat athankelijk is 

van de toestand van (een dee! van) het systeem en die automatisch verandert zodra dat deel van het 

systeem verandert waarop het entiteittype betrekking heeft". Een dynamiscb entiteittype bevat altijd een 

datum en tijd attribuut. Dit impliceert dat als de toestand van bet object waarop het entiteittype 

betrekking heeft verandert, een nieuw record aan de tabel wordt toegevoegd. 

Op basis van bovenstaande interviewresultaten is voor de athandeling van de belangrijkste 

storingsgegevens de volgende structuur van entiteittypen ontworpen (zie figuur 6.3): 
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D'ITA F11.E rn:<:R-croA 

component-error 

error-type 

component-type component 

6. Resultaten van het onderzoek 

systeembesturing 

database 

jiguur 6.3 Stroctuur van entiteittypen nodig voor de 'error-handling·. 

Voor de registratie van voorgekomen storingen is bet entiteittype error-log-report gedefinieerd. Dit 

entiteittype is bedoeld als een soort logboek voor storingen. Belangrijke gegevens over een specifieke 
storingsmelding worden hierin vastgelegd. Een specifieke storingsmelding is een storing waarvan bet 

tijdstip waarop de storing beeft plaatsgevonden bekend is en waarover nadere gegevens bekend zijn 
(zoals de component waarop de storing betrekking beeft) . 

Voor de storingsgegevens is bet entiteittype error-log-report afhankelijk van door bet systeem 

gegenereerde storingsdata. Het systeem creeert databestanden (tekstbestanden) met storingsgegevens. 
Deze storingsgegevens worden (automatiscb) gei:mporteerd in de tabel ' import-error-data'. Het 

databestand beeft de naam "DATAFILE ERROR-DATA" en bestaat uit de volgende velden: DATE, TIME, 

IMPORT-COMPONENT-CODE,PROCESS-CODE, TU-CODE,COMPONENT-ERROR-CODE, RESET-DATE,RESET

TIME en ERROR-MESSAGE. Voor een probleemloze invoer van de storingsgegevens is bet entiteittype 

import-error-data qua attributen identiek gekozen aan de velden van bet databestand. Het veld 
PROCESS-CODE uit de ' DATAFILE ERROR-DATA' bevat een unieke code van de PLC-besturing die de 
storing meldt. Het veld ERROR-MESSAGE is niet als attribuut opgenomen, omdat de storingsomschrijving
en vanaf nu afkomstig zijn van bet entiteittype component-error. 

Om een storingsmelding te genereren zoals in figuur 6.1 wordt een aantal velden uit de melding 

recbtstreeks als attributen in bet entiteittype error-log-report opgenomen. Dit zijn de velden 
DATUM STORING (attribuut date), STARTTIJD STORING (attribuut time), STORING CODE (attribuut 
component-error-code) en COMPONENT CODE (attribuut import-component-code). 

De PLC-besturing genereert bij een storing van een component een storingscode die boort bij een 
bepaald type component. Het attribuut component-error-code van bet entiteittype error-log-report 

wordt in geval van een storing geladen met deze error-code, en vemijst naar bet entiteittype 
component-error, waar per component-type een algemene omschrijving van alle mogelijke storingen 
van die component worden bewaard (d.m.v. een attribuut description-code) . Omdat de betekenis van de 
'component-error-code' alleen duidelijk is in combinatie met bet type component waarop deze van 
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toepassing is, stuurt het systeem met de error-code tevens de code mee van de specifieke component 

waarop de storing van toepassing is. Deze code (van het systeem) wordt bewaard in het attribuut 

import-component-code, en verwijst naar een component in de tabel ' component' . Met bebulp van het 

entiteittype component zijn vervolgens nadere gegevens over deze component op te zoeken, ondenneer 

de ' type-code ' van de storende component. Met behulp van de ' type-code' en de ' component-error-code' 

is vervolgens in het entiteittype component-error de algemene omschrijving van de storing op te 

zoeken. Deze omschrijving wordt bij een storing afgedrukt als het veld STORING OMSCHRI JVING (zie 

figuur 6.2) . 

Indien de algemene omschrijving van een storing in een speciaal geval niet voldoende duidelijkheid geeft, 

kan alsnog een eigen omschrijving aan die specifieke storing worden gegeven2
. Dit is mogelijk doordat in 

het entiteittype error-log-report het attribuut description-solution is toegevoegd. Op~oepen van deze 

omschrijving moet door middel van een toetsaanslag mogelijk zijn. 

Nadat een bepaalde storing is opgelost moet bet betreffende systeemdeel opnieuw worden vrijgegeven 

door middel van een reset. In bet entiteittype error-log-report zijn daarvoor de attributen reset-date en 

reset-time opgenomen. Deze gegevens worden gebruikt voor statistiscbe analyses. Het attribuut 

engineer-code verwijst naar het entiteittype engineer, waar informatie over de betrokken persoon is te 

vinden. 

De relatie tussen de etiteittypen error-log-report en component-error is 1 :n, omdat in een specifieke 

storingsmelding slecbts sprake kan zijn van een storing, terwijl een bepaalde storing van een component 

vaker kan voorkomen. De relatie tussen het entiteittype component-type en component-error is ook 

1 :n. Een bepaald type component kent meerdere storingstoestanden, terwijl een bepaalde storings

toestand uniek is voor een bepaald component-type. 

Behalve een (algemene) omschrijving van het type component wordt in het entiteittype component

type de eventueel aanbevolen onderhoudsfrequentie geregistreerd d.m.v. bet attribuut service

frequency. 

Door koppeling van een entiteittype error-type aan het entiteittype component-error kan bij elke 

component-error een (klantafhankelijke) omschrijving van de soort storing worden gegeven. De relatie 

met component-error is 1: 1 omdat aan elke component-error precies een ( of geen) code en/of 
omscbrijving wordt toegekend. De code van de soort storing wordt bij een bepaalde storing weergegeven 

in het veld SOORT STORING CODE (zie figuur 6.2). 

De LOCATIE CODE (zie figuur 6.2) is de code van de 'overkoepelende' sectie waar de betreffende 

component deel van uitmaakt en kan worden opgezocht in het attribuut component-master-code uit het 

entiteittype component. 

6.2.2 Systeemstructuur gegevens 

Bij de systeemstructuur zijn twee zaken van belang: 

• De vertikale systeemstructuur ofwel de systeemhierarchie. 
De hierarchie van het systeem kan een grate rol spelen bij het oplossen van storingen en bij bet 

1 het symbool ~ di ... -nt om aan te geven dat hier een eigen omschrijving kan worden ingevoerd, bijvoorbeeld met behulp van een terminal. 
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uitvocrcn van onderhoud. Ingcval van cen storing kan door ·explosie · van het zich in een storing 
bevindende component worden bckcken in hoeverre de storing ·naar beneden toe door.verkt '. Voor 

wat betreft het onderhoud kan worden opgemerkt dat onderhoud vaak per sectie wordt uitgevoerd, en 
op deze manier kan eenvoudig wordcn bekeken welkc onderdclen bij die sectie horen. 

• De horizontale systeemstructuur of de lay-out van het systeem. 
Bij de lay-out van het systeem gaat het om de fysieke verbindingen tusscn de componenten. Als op 
deze manier de mogelijke goederenstromen zijn vastgelegd is het mogelijk na te gaan in hoeverre een 

storing van een bepaalde component invloed heeft op daaropvolgende componenten, met andere 
woorden in hoeverre een bepaalde storing doorwerkt in het systeem. 

Bij het vastleggen van de hierarchische structuur van het systeem is het van belang van welke 

overkoepelende besturing of sectie het betreffende component dee! uitmaakt. Dit dee! is zo opgezet dat 
het mogelijke aantal hierarchische niveaus in principe onbeperkt is . De methode die daarvoor wordt 

gebruikt is even eenvoudig als doeltreffend en is ontleend aan [Bertrand et al., 1990]. In de tabel 
behorend bij het entiteittype component wordt van elke component vastgelegd: 

• de componentcode, 

• de componentcode van de overkoepelende sectie waar het betreffende component dee] van uitmaakt 
d.m.v. het attribuut master-component-code. Deze 'master-component' is zelf ook een 'component ' 

van het systeem. Hierdoor ontstaat een relatie van het entiteittype met zichzelf. Immers, de 
'component-master-code' staat zelf ook weer als 'component-code' in de componenten-tabel. Op 

deze manier ligt de hierarchische positie van elke component vast in een tabel. 

In het entiteittypendiagram wordt dit aangegeven als (zie figuur 6.4) . Zie voor een voorbeeld met 

tabellen bijlage Vg. 

component 

figuur 6. 4 Vastleggen van de vertikale structuur (hierarchische structuur) van het systeem. 

De relatie tussen een component en zijn 'master' is l :n, omdat een bepaalde component onderdeel is van 
precies een overkoepelende sectie (master-component). Een master-component daarentegen bestaat uit 

meerdere componenten. 

Omdat de codering van componenten door het systeem soms niet voldoet aan de normcodering is in het 
entiteittype component behalve zowel het attribuut import-component-code als het attribuut 

component-code opgenomen. Op deze manier kunnen systeemcoderingen die door een bestaand systeem 
worden gegenereerd (import-component-code) worden vertaald naar juiste coderingen (component
code). Dit kan van belang zijn bij bestaande systemen en voor systeemvreemde elementen. 

Bij het vastleggen van de lay-out van het systeem wordt van elke component aangegeven wat de 
daaropvolgende component(en) zijn. Daartoe wordt een extra entiteittype lay-out gedefinieerd waarin de 

relatie wordt vastgelegd tussen een component en zijn mogelijke opvolgers. Dit gebeurt door van het 
opnemen van de attributen component-code en component-successor-code. 
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Bidirectionele componenten worden twee maal in de tabel opgenomen (voor elke richting een maal). In 
het entiteittypendiagram ziet dit er als volgt uit (zie figuur 6.5). 

layout 

component 

.figuur 6.5 Vastleggen van de horizontale structuur (lay-out) van het systeem. 

De reden dat deze horizontale systeemstructuur niet in dezelfde tabel kan worden opgenomen als de 
vertikale systeemstructuur is dat elke component meer dan een opvolger kan hebben (een transportband 

kan zich bijvoorbeeld splitsen in meerdere richtingen). De relatie tussen het entiteittype layout en 

component is daarom l :n. Een component kan ook meerdere voorgangers hebben, maar bet is niet 

nodig deze apart op te nemen in de tabel. Als van elke component zijn opvolger bekend is, ligt immers 

de gehele fysieke structuur van het systeem vast. Dit wordt in de figuur aangegeven door een dubbele 

koppeling te tekenen. Het entiteittype layout bestaat uit de attributen component-code en successor

code. In veel gevallen staat deze 'successor-code' zelf ook weer in de tabel in de vorm van een 

'component-code'. Zie voor een voorbeeld van tabellen van beide entiteittypen bijlage Vg. 

Een dee! van deze constructie voor het vastleggen van de relaties tussen de specifieke componenten 

wordt ook toegepast voor het vastleggen van de relaties tussen component-typen. Er zijn twee 

belangrijke verschillen: 

• Een component-type heeft in tegenstelling tot een component geen opvolgers of voorgangers. 

Daardoor hoeven deze volgorde-relaties niet te worden vastgelegd (bij componenten werden deze 

relaties vastgelegd door de constructie van figuur 6.5). 

• Een component-type behoort (in tegenstelling tot een component) niet tot een zogenaamd master

component-type, maar kan onderdeel zijn van zeer veel, doch niet alle, soorten componenten. Deze 
informatie kan met de constructie van figuur 6.4 niet worden vastgelegd. In plaats daarvan wordt 
hiervoor de constructie van figuur 6.5 toegepast. 

Naast een entiteittype component-type is hiervoor het entiteittype born-relationships in bet !even 

geroepen. De afkorting ' born ' staat voor ' Bill-Of-Material ' en is ontleent aan [Hegge, 1995]. In bet 

entiteittypendiagram wordt dit als volgt weergegeven (zie figuur 6.6) 

born-relationships 

component-type 

.figzmr 6. 6 Vastleggen van de re/aties tussen de verschi//ende component-typen in het 
entiteittypendiagram. 

De tabel met component-typen bevat alle mogelijke typen componenten (attribuut component-type
code), hun omschrijving (description-code) en de aanbevolen onderhoudsfrequentie (service-

Stageverslag B.C. Jansen 39 © augustus 1995 Witron Engineering BV 



6. Resultaten van het onderzoek 

frequency) . Dcze beide tabellen 'component-type· en 'born-relationships· kunnen (bij nieuwe systemen) 

d.ienen als basis voor de specifieke componcnten. In de loop der tijd kan cen bibliotheek van typen 

componcnten (standaard-elementen) warden opgebouwd. 

Combinatie van bovenstaande constructies levert in het cntiteittypendiagram het volgendc plaatje op (zic 

figuur 6. 7) . 

born-relationships 

component-type 

figuur 6. 7 Enhteittypen en hun onderlinge relahes ontworpen voor het vast/eggen van de 
systeemstmctuur. 

6.2.3 Taa/tabel 

De mogelijkheid om bij de presentatie van storingsinformatie (op een scherm) de taal te kunnen kiezen 

komt - indirect - als wens van de klanten van Witron. Gebruikers warden soms geconfronteerd met 

verschillende talen in schermen, meldingen en modules. Ook voor Witron kan deze taalkeuze

mogelijkheid voordelen hebben. Witron Logistik + Informatik (Duitsland) programmeert en installeert 

de besturing van nieuwe systemen. 

Omdat de besturing modulair is opgezet en de modules in principe inzetbaar zijn voor verschillende 

klanten, worden deze modules en ook storingsmeldingen in eerste instantie in de Duitse taal geschreven. 

Bij een klant met een andere nationaliteit moeten de benodigde modules en meldingen worden vertaald. 

Dit kost veel tijd. Om een structurele oplossing voor dit probleem te vinden is in het 
entiteittypend.iagram een entiteittype translation-language gedefinieerd. 

De opzet van de taaltabel (entiteittype translation-language) is zodanig dat het aantal talen in principe 

onbeperkt is, evenals het aantal omschrijvingen in de verschillende talen. De taaltabel bevat 

omschrijvingen van componenten, component-typen, storingen, soorten transporteenheden en mogelijke 
oorzaken van afwijzing aan het I-punt. Als in een bepaald entiteittype sprake is van een omschrijving 

wordt deze omschrijving in veel gevallen opgenomen als een verwijzing naar het entiteittype 
translation-language. De verwijzing wordt gerealiseerd in de vorm van een code (description-code). 

translation-language 

figuur 6. 8 Her enhteittype voor de taa/tabe/. 

In dit cntiteittype is tevens een taalcode opgenomen (attribuut language-code) . De language-code is een 
parameter die ,...-ordt ingesteld op een bepaalde taal. Samen met de language-code verwijst de 
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description-code in de taaltabel naar de juiste omschrijving in de gewenste taal. De ornschrijving in de 

juiste taal wordt in het entiteittype voorgesteld door het attribuut description . Zie bijlage Vg voor een 

voorbeeld van een taaltabel. 

Met dit deel van bet entiteittypendiagram is informatie voorhanden voor een eenvoudige storings

diagnose. Voor een uitgebreide storingsdiagnose, storingsanalyse en storingsrapportage is meer 

informatie nodig. 

Uit de interviews blijkt dat storingsanalyse ten behoeve van storingsdiagnose wordt gebruikt in gevallen 

dat 

l. een storing niet binnen afzienbare tijd met de beschikbare informatie (bijvoorbeeld afkornstig van de 

meldingen) kan worden opgelost, of als 

2. een storing om onverklaarbare reden veelvuldig voorkomt. 

In beide gevallen is bet natuurlijk belangrijk de oorzaak van de storing te acbterhalen. Tocb ligt in bet 

eerste geval de nadruk op bet alsnog zo snel mogelijk oplossen van de storing, terwijl in de tweede 

situatie de nadruk ligt op bet acbterbalen van de werkelijke (soms onderliggende) oorzaak van de storing 

om zodoende bet proces te verbeteren. 

Rapportage kan worden onderscheiden in inteme rapportage en exteme rapportage. lnteme rapportage 

betreft de verantwoording over bet functioneren van het systeem naar boger management. Exteme 

rapportage betreft de verantwoording naar klanten of afnemers. 

In een aantal gevallen staat bet systeem ten dienste van een andere afdeling van dezelfde organisatie. In 
alle onderzocbte gevallen is aan die afdeling geen verantwoording scbuldig. In die gevallen waarbij wel 

verantwoording naar de klant moet worden afgelegd blijkt bet nooit gewenst recbtstreeks rapporten voor 

klanten te genereren met bebulp van bet systeem. Het (boger) management maakt liever zelf rapporten 

waarin (in beperkte mate) gebruik wordt gemaakt van systeemgegevens. Het genereren van rapporten 

voor (boger) management met betrekking tot bet functioneren van bet systeem is daarentegen vaker 

nodig. 

In de volgende paragrafen wordt bet diagram uitgebreid met modules met aanvullende informatie, om 

bet model geschikt te maken voor uitgebreidere storingsdiagnose, storingsanalyse en storingsrapportage. 

6.2.4 Systeemstatus gegevens 

Slecbts in een enkele case wordt door gebruikers de wens geuit de status van componenten te kunnen 

opvragen en vervolgens overzicbtelijk op bet scberm weer te geven (case 2, zie bijlage IVf). Het betreft 

bier ecbter de enige case met uitsluitend automatisering van de produktielogistiek; de overige cases zijn 

(deels) distributiecentra (N.B. : case I is een combinatie van produktievestiging en distributiecentrum). 

Het is niet ondenkbaar dat meerdere bedrijven waar automatisering van de produktielogistiek plaatsvindt 

deze zelfde wens bebben. Daarom zal deze wens tocb worden meegenomen in bet diagram. 

Om de status van componenten te kunnen weergeven zijn in bet entiteittypendiagram twee entiteittypen 

opgenomen: import-component-status en component-status (zie figuur 6.9). 
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systeembesturing 

database 

component-type 

jiguur 6.9 Registrafie van de component-status in het entiteittypendiagram. 

Het entiteittype import-component-status is nodig om gegevens te importeren uit een datafile met 

informatie over de status van componenten. Aangenomen wordt dat de DATAFILE 'coMPONENT-STATus ' 

de volgende velden bevat: DATE, TIME, IMPORT-COMPONENT-CODE en STATUS-CODE . Overeenkomstig 

bevat het entiteittype import-component-status de attributen date, time, import-component-code en 

component-status-code, zodat gegevens uit het databestand probleernloos kunnen worden geiinporteerd. 

Het cntiteittype component-status bevat per component-type de mogelijke toestanden met 

bijbehorende omschrijving (code). De relatie tussen component-type en component-status is l:n; 

een bepaald type component kent meerdere toestanden, terwijl een mogelijke toestand wordt toegekend 

aan slechts een type component. De koppeling van import-comp-status en component is gemaakt om 

bij een bepaalde component zijn status te kunnen opzoeken. 

Voor de duidelijkheid volgt hier nog de opmerking dat de tabel ' import-component-status ' de actue/e 
toestand van een bepaalde component bevat. De tabel 'component-status ' bevat de mogelijke toestanden 

van dat type component. 

6.2.5 Gegevens transporteenheden 

In een aantal gevallen is het handig te beschikken over gegevens over de transporteenheid en de daarop 

vervoerde artikelen. Soms kan het soort pallet of verpakking oorzaak zijn van een storing. Ook stapelen 

niet alle leveranciers bun produkten even netjes, waardoor pallets van de ene leverancier mogelijk meer 

storingen veroorzaken dan de pallets van een andere leverancier. Dit alles maakt het voor somrnige 

klanten interesssant gegevens hierover bij te houden. De gegevens uit tabel 6.3 en tabel 6.4 spelen hier 

een rol. 

De eerste vier gegevens uit tabel 6.3 blijken altijd nodig. Erg belangrijk blijken verder de code en de 

omschrijving van de transporteenheid, leveranciersgegevens en specificatie van de verpakking van het 

produkt. 

Op basis van deze informatie kan een entiteittype import TU-data3 met de volgende attributen worden 

gedefinieerd: TU-code, TU-type-code ( om verschillende soorten transporteenheden te kunnen 

onderscheiden), order-number (afkomstig van de HOST), import-article-code (artikelnumrner afkomstig 

van de HOST), article description, supplier-code (leverancier van het artikel) . 

3 TIJ is J.: alkoning van Transpon Unit. 
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label 6.3 Overzichl van gegevens m.b.t. de transporteenheid die gebruikers be/angrijk vinden. 

Gegevens transporteenheid (TE): 

transporteenheid code 

order 

artikel 

leverancier 

soort transporteenheid 

manier van invoeren 

soort verpakking artikel 

nummer 

code 
omschrijving 

aantal op een transporteenheid 

naam, adres en telefoonnummer 

code 
omschrijving 

handmatig of automatisch 

code 

omschrijving 

I Aantal cases: I 
6 

6 

6 

6 

2 
3 

4 

4 

1 

3 

3 

Verklaring: 

Aantal cases Het aantal cases waarbij 
gebruikers het betreffen
de gegeven belangrijk 
vinden. 

tabe/ 6.4 Overzicht van gegevens m.b.t. de goederenins/ag (bij het I-punt) die gebruikers 
be/angrijk vinden. 

Gegevens inslag goederen 

tijdstip van invoeren 

reject gegevens 

datum en tijd 

code afkeur 

omschrijving afkeur 

aantal maal afgewezen 

i Aantal cases: I 

Op basis van tabel 6.4 blijkt verder 'het tijdstip van inslag', ' de reden van een eventuele afwijzing aan 
het I-punt' en ' hoe vaak een transporteenheid is afgewezen' belangrijk. Hieruit volgen de attributen date 

en time (om later terug te kunnen zoeken wanneer de transporteenheid is ingevoerd) en de reject-code 

(eventuele reden van afwijzing bij bet I-punt). 

Om verschillende orderregels te kunnen onderscheiden en bet aantal artikelen op een transporteenheid te 
kunnen achterhalen worden de attributen orderline en quantity (aantal artikelen van de orderregel) 

toegevoegd. Aangenomen wordt weer dat de besturing van het systeem een datafile genereert met 

identieke velden, zodat de gegevens probleemloos kunnen worden geiinporteerd. 

Om eventueel verschillende transporteenheden (pallets, bakken, etc.) te kunnen onderscbeiden en 

omschrijven is het entiteittype TU-type gedefinieerd. Dit entiteittype heeft een I :n relatie met import

TU-data (zie figuur 6.10): een specifieke transporteenheid kan slechts een type zijn, terwijl zich 

meerdere typen transporteenheden in bet systeem kunnen bevinden. 

Het attribuut import-article-code van import-TU-data verwijst naar bet entiteittype article, waarin een 
omschrijvingscode van het betreffende artikel is opgeslagen (description-code) en een verwijzing naar 
de leverancier van bet artikel (supplier-code). In bet entiteittype supplier worden nadere gegevens over 
de leverancier opgeslagen, zoals de naam, het adres en het telefoonnurnmer. 

De relatie tussen import-TU-data en article is l :n, omdat een bepaalde orderregel slecbts een artikel 

kan bevatten. Een bepaald artikel kan uiteraard wel onderdeel zijn van meerdere orderregels. De relatie 
tussen article en supplier is ook 1:n, omdat een specifiek artikel (met een unieke artikelcode) door een 
leverancier wordt geleverd, terwijl elke leverancier naar alle waarschijnlijkheid meerdere artikelen levert. 
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Om de oorzaak van een eventucle afwijzing aan het I-punt van ccn transporteenheid later terug te 
kunncn zoeken is een entiteittype TU-input-reject gedefinicerd. Hierin worden de datum en tijd van 
afwijzing vastgelegd, de oorzaakcode (reject-code) en cventuecl een opmerking van de persoon die de 
transporteenheid heeft ingevoerd (remark) . Het attribuut reject-code verwijst naar het entiteittype 

reject-cause, waarin een nadere omschrijving van de oorzaak van een eventuele afwijzing kan wordcn 

gevonden. 

Tussen import-TU-data en TU-input-reject bestaat een I :n relatie. Een op een bepaald tijdstip 
ingevoerde transporteenheid wordt (op dat moment) maar een maal afgewezen. De reden van een 

afwijzing kan natuurlijk wel meervoudig zijn. Dit wordt verwerkt in het attribuut reject-code. Een 
bepaalde reden van afwijzing kan wel van toepassing zijn op meerdere transporteenheden. De relatie 
tussen TU-input-reject en reject-cause is I: I omdat een reden van afwijzing (reject-code) slechts een 
omschrijving heeft en vice versa. 

ln schema gezet ziet het bovenstaande er als volgt uit (zie figuur 6.10): 

CATA ITI.E 'Il)-ffi!A 

import :!LJ-data 

TU-type article 

supplier 

systeembesturing 

database 

,. :ru-input"!'eject . 
' ; . ::c. . ., .. 

reject-cause 

figuur 6. 10 Entiteittypen en hun onderlinge re/a ties, bepaald om gegevens over (het invoeren van) de 
transporteenheid te kunnen koppelen aan een storingsme/ding. 

6.2.6 Onderhoudsgegevens 

Over preventief onderhoud blijkt uit de interviews het volgende. Een oorzakelijk verband tussen 
storingen en_onderhoud is moeilijk aan te tonen. Om uitspraken te kunnen doen over preventief 
onderhoud aan het systeem moet met behulp van bovenstaande gegevens de storingsgraad worden 
bepaald (zie hoofdstuk 4). Dit is mogelijk doordat gegevens - gesorteerd naar oorzaak - over de stilstand 

van het systeem worden bijgehouden. Uit de interviews kwam naar voren dat het bijhouden van 
gegevens over (preventief) onderhoud door het Witron informatiesysteem niet direct gewenst is. 

Argumenten die gebruikers aanvoeren tegen onderhoudsbeheersing m.b.v. het Witron-informatiesysteem 

ZIJO: 

I . Het door Witron-systeem is vaak ' slechts ' onderdeel van het totale bedrijf en het is dan handiger het 
totalc bedrijfsonderhoud integraal te registreren en te plannen: 
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2. Groot onderhoud wordt vaak door derden (Witron) uitgevoerd onder een servicecontract, zodat de 
klant hier in principe geen omkijken naar heeft; 

3. Er bestaan gespecialiseerde softwarepakketten voor integrale onderhoudsbeheersing. 

Veel gebruikers konden desondanks toch aangeven welke gegevens voor een goed ondehoudsbe
heersingssysteem nodig zijn. Zij zien namelijk wel voordelen in een integraal onderhoudsbeheersing voor 
het gehele bedrijf. 

Argumenten van gebruikers die voor een Witron-onderhoudsbeheersingssysteem pleiten zijn: 

• Er zijn enkele belangrijke en voor de gebruiker interessante verbanden tussen 'storingen' en 
'onderhoud': 
- Behalve periodiek (preventief) onderhoud is er ook sprake van correctief onderhoud. Periodiek 

onderhoud wordt over het algemeen uitgevoerd door speciaal onderhoudspersoneel dat zich niet of 
nauwelijks bezighoudt met (operationele) storingen. Regelmatig is echter ook correctief 
onderhoud nodig om storingen te verhelpen (reparaties). Kleine reparaties warden in dat geval 
logischerwijs uitgevoerd door het storingspersoneel, dat dan toch alter plaatse is. 

- Onderhoud en storingen hebben een belangrijke overeenkornst en wel dat beide (kunnen) leiden tot 
stilstand van het systeem. En 'totale stilstand van het systeem in een bepaalde periode', gesplitst 
naar oorzaak ( onderhoud of storing) is informatie die erg gewenst is voor het hoger management. 

- Slecht onderhoud kan een oorzaak zijn van storingen. 
• Een onderhoudsbeheersingssysteem voor het Witron-systeem kan dienen als basis voor een koppeling 

met een integraal systeem voor onderhoudsbeheersing op bedrijfsniveau. 
• Ook indien het onderhoud door derden (Witron) wordt uitgevoerd is het handig om ter plekke te 

kunnen zien wat de laatste stand van zaken is (logboekfunctie). Bovendien kunnen gebruikers van het 
systeem naderhand terugzoeken wat precies aan onderhoud is uitgevoerd en wat precies is vervangen 
of aangepast. 

Besloten is om de onderhoudsfunctie als optie op te nemen in het diagram. Afhankelijk van de situatie 
kan dan warden besloten of dit onderdeel al dan niet gevuld wordt met gegevens. Gegevens die van 
belang zijn voor de onderhoudsfunctie zijn (zie tabel 6.5): 
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6. Resultaten van het onderzoek 

tabel 6.5 Overzicht van gegevens m. b. t. het systeemonderhoud die gebmikers belangrijk vinden. 

Onderhoudsgegevens: 

tijdgegevens onderhoud datum en tijd start 

datum en tijd einde 

tijdsduur 

soort onderhoud 

reserve-onderdelen 

tijdstip vervanging 

engineer code 

omschrijving door engineer 

code 

omschrijving 

minimum aantal op voorraad 

werkelijk aantal op voorraad 

stukprijs 

aantal maal compon. vervangen 

componentcode 

datum en tijd afboeking 

I Aantal cases: I 
5 

0 

5 

4 

3 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

Verklaring: 

Aantal cases Het aantal cases waarbij 
gebruikers het betreffen
de gegeven belangrijk 
vinden. 

De onderhoudsgegevens zullen voor de overzichtelijkheid worden gesplitst in enerzijds gegevens over 
gepland en uitgevoerd onderhoud en anderzijds gegevens over vervangen onderdelen. 

Voor de registratie van gepland en uitgevoerd onderhoud wordt op basis van de interviewresultaten (zie 
figuur 6.11) een entiteittype service gedefinieerd. Dit entiteittype bevat de volgende attributen: 

component-code (code van de component waarop onderhoud is uitgevoerd), service-start-date en 

service-start-time (de datum en tijd waarop het onderhoud wordt e.g. werd uitgevoerd), service-total
time (de totale onderhoudstijd), service-type-code (het type onderhoud: correctief vs . preventief), 

engineer-code (de engineer die het onderboud beeft uitgevoerd), description (eventueel een 

omschrijving/opmerking door deze engineer) . 

Omdat zowel correctief als preventief onderhoud worden ondergebracht in een entiteit service, is een 
attribuut nodig dat verwijst naar de aard van bet onderboud. Het attribuut service-type-code verwijst 

naar het entiteittype service-type, waarin een omschrijving wordt gegeven van bet soort onderhoud. 

Omdat meestal meerdere personen onderboud uitvoeren en/of storingen oplossen ( correctief onderhoud) 
verwijst het attribuut engineer-code naar bet entiteittype engineer (met nadere gegevens van de 
onderhoudsmonteur). Dit entiteittype bevat gegevens over de onderboudsbevoegde personen in verband 

met de bereikbaarbeid (telephone) en verantwoording (company) . Het kunnen personen zijn uit de eigen 
organisatie of medewerkers van Witron. 

Dit levert de volgende structuur tussen entiteittypen op (zie figuur 6.11): 

component-type component 

engineer service-type 

jiguur 6.11 Stmctuur van entiteittypen voor de gegevens over gepland en uitgevoerd onderhoud. 
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Tussen component en service is een koppeling gerealiseerd, evenals tussen component-type en 
service. Hiertoe is besloten omdat preventief onderhoud meestal wordt uitgevoerd voor een bepaald 
component-type (bijvoorbeeld groot onderhoud aan de kranen, het afstellen van alle sensoren), terwijl 

correctief onderhoud meestal van toepassing is op een bepaalde component (verhelpen van een storing). 

Ook tussen de entiteittypen component-type en service en tussen component en service bestaat een 
l :n relatie. Onderhoud op een bepaald tijdstip wordt uitgevoerd op een specifieke component 
(bijvoorbeeld een element of een hele sectie/groep) ofvoor een bepaald type component, terwijl die 

specifieke component of dat type component waarschijnlijk vaker wordt onderhouden. 

Naast informatie over gepland en uitgevoerd onderhoud zijn ook gegevens nod.ig over de te vervangen 
componenten. Hiervoor dient de volgende structuur (zie figuur 6.12): 

component-type component 

spare-parts 

jiguur 6.12 Structuur van entiteittypen voor de specificatie van onderhoud. 

Het entiteittype replacement bevat gegevens over het aantal maal dat een bepaalde component is 
vervangen (times-replaced) en - eventueel - een advies over het vervangen van een (lastig) onderdeel 
door de engineer (description). Het eerste kan een belangrijk gegeven zijn indien storingen op een 
bepaalde plaats in het systeem vaak voorkomen. 

De relatie tussen replacement en component is l : l; per component wordt slechts een teller 
bijgehouden met het totaal aantal keren dat de component is vervangen en per component kan een 
vervangingsadvies worden ingevoerd. 

Een aantal gegevens over reserve-onderdelen kunnen beter worden gekoppeld aan het entiteittype 
component-type in plaats van aan component. Witron stelt bij de oplevering van een nieuw systeem 
een lijst op met aanbevolen reserve-onderdelen. Dit kunnen storingsgevoelige en/of essentiele 
componenten betreffen. Het entiteittype spare-parts bevat gegevens over deze reserve-onderdelen zoals 

het aantal exemplaren dat nog op voorraad ligt van een bepaald type component (items-on-stock), het 
- door Witron - aanbevolen minimum aantal eenheden op voorraad (minimum-stock) en de kostprijs van 

een reserve-onderdeel (cost-price). De kostprijs van een reserve-onderdeel kan worden gebruikt om de 
totale kosten van onderhoud te berekenen. Tevens is hier het totaal aantal uren onderhoud voor nod.ig dat 

is uitgevoerd ( onderdeel van het entiteittype service). 

Ook tussen spareparts en component is de koppeling l : l; een reserve-onderdeel van een bepaald type 
kan immers worden ingezet voor alle componenten van hetzelfde type. Voor een bepaald type 
component hoeft derhalve hoogstens een type reserve-onderdeel te worden bewaard. Omgekeerd kan een 
bepaald type reserve-onderdeel alleen worden gebruikt als vervanging van een gelijksoortige component. 

Combinatie van beide entiteitstructuren levert het volgende diagram (zie figuur 6.13): 
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component 

spare-parts 

engineer service-type 

figuur 6.13 Structuur van entiteittypen voor de gegevens m.b.t. het vol/edige systeemonderhoud. 

6.2. 7 Logboek 

Periodiek zal bet infonnatiesysteem moeten worden opgescboond. De dynamiscbe tabellen worden 

langzamerhand gevuld met gegevens. Regelmatig moet daarom data uit de dynamiscbe tabellen 
- eventueel aangevuld met infonnatie uit statiscbe tabellen - worden weggeschreven naar een 

logboekbestand door middel van een query. Dit logboekbestand moet worden weggeschreven naar een 
BACKUP-FILE, zodat indien nodig later storingsgegevens kunnen worden teruggezocbt. De dynamiscbe 
tabellen (inclusiefbet logboekbestand) worden vervolgens geleegd. 

In bet entiteittypendiagram wordt bet logboekbestand vertegenwoordigd door bet entiteittype history. 
Welke attributen dit entiteittype bevat bangt af van de gegevens die de betreffende klant wit bewaren. 

6.2. 8 Extra functionaliteit 

Behalve registratie van de juiste gegevens wordt door gebruikers bet belang van een goede zoekfunctie 
naar voren gebracbt. Het moet mogelijk zijn een bepaalde periode te selecteren en daarbinnen een 
selectie te maken van fouten of storingen op grond van criteria die worden toegepast op een of meerdere 
velden. Deze criteria en velden verschillen per case. Een aantal gebruikers wilde de mogelijkheid bebben 
om te zoeken op deeltekst. Onvermijdelijk ontstaat daardoor ruis in bet resultaat, maar dat weegt niet op 

tegen de simpliciteit van deze zoekmogelijkheid en wordt daarom niet erg gevonden. 

8.3 lntauraua van de dalan: hat volladlga anutalttvpandlauram 

In de voorgaande paragrafen is telkens een deel van een datastructuur uitgewerkt. Als deze fragmenten 

worden samengevoegd ontstaat bet volledige entiteittypendiagram voor storingsdiagnose en -analyse. 
Het volledige diagram is afgedrukt op de volgende pagina. 
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&A lnvantarlsaua van de lnformaUabahoattan 

ln de voorgaande paragrafen is stap voor stap een entiteittypendiagram opgebouwd voor een 

inforrnatiesysteem voor storingsdiagnose en -analyse. Met behulp van dit diagram wordt het opzetten 
van een dergelijk inforrnatiesysteem aanmerkelijk vereenvoudigd. 

De enige vraastelling die nog niet is beantwoordt is vraagstelling 6 (zie 25): "Is een snelle inventarisatie 
van de informatiebehoeften met betrekking tot storingen mogelijk bij een (nieuwe) klant?". 

Om deze vraagstelling te beantwoorden moeten de inforrnatie-eisen van de cases 1 t/m 6 worden 

vergeleken (zie bijlage IV). In de volgende twee paragrafen zullen de interviewresultaten m.b.t. de 
storingsgegevens, de transporteenheidgegevens, de goedereninslaggegevens, en de onderhoudsgegevens 
voor de zes cases naast elkaar worden gelegd. Hier bij geldt voor alle tabellen de volgende notatie: 

• minimaal gewenste informalie 

\\./ ,.,- mogelijk gewenste informatie 

Zwart gearceerde vakjes duiden op gegevens die door alle cases worden gewenst die boven in de kolom 
zijn genoemd. Grijs gearceerde vakjes duiden op gegevens die door minimaal een case werden genoemd. 

6.4.1 Inventarisatie van de wensen m.b.t. gegevens storingsmeldingen 

Als de resultaten uit het onderzoek (zie bijlage IVa en b), voor de verschillende cases naast elkaar 

worden gelegd, ontstaat het volgende beeld (zie tabel 6.6) . De cases l en 2 worden in het onderzoek 
vertegenwoordigt door (deels) produktiecentra, de cases l t/m 4 zijn 'pure' distributiecentra. 

tabel 6.6 Gewenste gegevens in een storingsmelding. 

Cases 1 en 2 Cases 3t/m6 Cases 1 t/m 6 

Functie: MIA R IM I A IR I IMIAIRI 
Basisgegevens storingen: 

tljdgegevens. storing················ datum en. lijd start ....... ..... ................... . 

................................................... datum.en. tijd einde .............................. . 

................................................... tljdsduur ................................................ . 

storing ........................................ ?.~~ ....................................................... . 
................................................... al9emene .omschrijving························ 
soort storing ............................. code ...................................................... . 

................................................... omschrijving ......................................... . 
locatie. storing .......................... functioneel:. component. code ............ . 

................................................... functioneel:. component. omschr ........ . 

................................................ __ 9eografisch: COOrdinaten ................... . 
geografisch: grafisch 

vervolg z.o.z. 
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Functie: 

Extra storingsinformatie: 

standaardoplossing storing een oplossing 
···················································································································· 
(omschrijving door Witron) enkele alternatieven 

oorzaak I oplossing storing advies van collega 

engineer naam, telefoonnummer, bedrijf 

laatst gegeven opdracht(en) 

status componenten 

Cases 1 en 2 

M A R 

6. Resultaten van het onderzoek 

Cases 3 t/m6 

M A R 
Cases 1 t/m 6 

IMIA R 

- minimaal gewenste informatie 

: JJJ mogelijk gewenste informatie 

6.4.2 lnventarisatie van de wensen m.b.t. gegevens over transporteenheden en inslag van goederen 

Als de cases worden vergeleken voor wat betreft de eisen m.b.t. gegevens over transporteenheden (zie 

bijlage IVa en b), dan blijkt in het algemeen de volgende informatie gewenst (zie tabel 6.6) : 

tabel 6. 7 Gewenste gegevens m. b. t. transporteenheden. 

Functie: 

Gegevens trans00rteenheid (TE): 

transporteenheid 

order 

artikel 

leverancier 

code 

nummer 

code 

omschrijving 

aantal op een transporteenheid 

naam, adres en telefoonnummer 

soort transporteenheid code 

omschrijving 
·····•···············•·····························•·······•· ...................................................... . 
soort verpakking artikel code 

Gegevens inslag goederen: 

tijdstip van invoeren 

manier van invoeren 

afwijzing 

Stageverslag B.C . Jansen 

omschrijving 

Functie: 

datum en tijd 

handmatig of automatisch 

omschrijving afkeur 

aantal maal afgewezen 

51 

Cases 1, 6 en 6 

Cases 1, 6 en 6 

IMIAIRI 

Cases 2, 3 en 4 Cases 1 t/m 6 

iM A R 

Cases 2, 3 en 4 Cases 1 t/m 6 

IM I A I RI IMIAIRI 

• minimaal gewenste informatie 

:: mogelijk gewenste informatie 
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6. Resultaten van het onderzoek 

Duidelijk is in de bovenstaande tabellen te zien welke infonnatie door aJle klanten uit het onderzoek 

werd gewenst (zwarte vakjes) en welke infonnatie soms nodig is (grijze vakjes). 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

1. Conclusies en aanbevennuen 
In dit hoofdstuk zullen op basis van het uitgevoerde onderzoek een aantal conlusies worden getrokkcn. 
De conlusies zullen in paragraaf 7. 1 worden gepresenteerd. In paragraaf 7. 2 worden enkele 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de implementatie van de ontwikkeldc datastructuur en mogelijk 

vervolgonderzoek. 

1.1 Concluslas 

7. 1.1 Functies van een storingsinformatiesysteem 

De meeste gebruikers hebben overeenkomstige ideeen over de functies die een storingsinformatiesysteem 

zou moeten vervullen. Het blijkt dat deze tamelijk goed overeenkomen met de theorie op dit gebied: 

Volgens gebruikers moet een storingsinformatie
systeem ondersteuning bieden bij het vervullen van 

de volgende functies : 

• het snel kunnen oplossen van storingen, 

• het voorkomen van storingen, 

• rapportage / verantwoording van het systeem, 

• logboek. 

Volgens literatuuronderzoek moet een storingsin
formatiesysteem ondersteuning bieden bij het 
uitvoeren van de functies : 

• storingsdetectie, -diagnose, en -correctie, 

• storingsanalyse en -storingspreventie. 

Het logboek wordt in de theorie niet expliciet genoemd als onderdeel van een storingsinformatiesysteem. 
In de praktijk vervult het logboek een passieve - tweeledige - rot : 

1. Het biedt de mogelijkheid terug te kunnen zoeken in de storingenhistorie. 

2. Het is de basis voor storingsanalyse. 

7.1.2 Verschil/en in de informatiebehoefte tussen gebruikerscategoriei!n 

Technische gebruikers van een storingsinformatiesysteem blijken qua informatiebehoeften in drie 
categorieen te verdelen. De drie gebruikerscategorieen bevinden zich op drie duidelijk verschillende 

hierarchische niveaus van de organisatie. 
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• (hoger en tcchnisch) Management 

• Systeemengineers. 

• Procesoperators. 

De verschillende gebruikerscategorieen benutten verschillende functies van een 

storingsinformatiesysteem, eenvoudigweg omdat hun taken verschillen: 

• Procesoperators zijn verantwoordelijk voor het snel oplossen van storingen. 

Zij hebben behoefte aan " real-time" informatie over de actuele storingen. 

• Systeemengineers zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van storingen. 

7. Conclusies en aanbevelingen 

Zij hebben behoefte aan uitgebreide historische infonnatie en gereedschappen voor adequate 

storingsanalyse. 

• Management is verantwoordelijk voor de algehele performance van het systeem. 
Daarvoor heeft zij geaggregeerde, en soms vertrouwelijke infonnatie nodig. 

7. 1.3 Vol/edigheid van het huidige storingsinformatiesysteem 

Het huidige storingsinformatiesysteem voldoet aan de informatiebehoefte van procesoperators. 
Infonnatie die procesoperators noddig hebben voor het snel oplossen van storingen wordt reeds door het 
huidige storingsinformatiesysteem verstrekt. 

V oor wat betreft de volledigheid van informatie voldoet het huidige informatiesysteem aan de behoefte 

van systeemengineers en hoger management. De mogelijkheden echter om eenvoudig grondige analyses 
uit te voeren zijn als standaardoptie nog niet ver genoeg ontwikkeld. Er moet nog te veel maatwerk 
worden verricht om in de infonnatiebehoefte van systeemengineers en hoger management te voorzien. 

Omdat in dit onderzoek geen vergelijking is gemaakt met andere storingsinformatiesystemen die op de 
markt verkrijgbaar zijn verdient het aanbeveling hier een onderzoek naar te verrichten (zie 
aanbeveling 7. 2 .4) . 

7.1.4 Inventarisatie informatiebehoefte van gebruikers 

De infonnatiebehoefte van klanten met betrekking tot storingen blijkt goed te bepalen. In de 

infonnatiebehoeften van verschillende klanten blijken duidelijke overeenkomsten. Met name geldt dit 

voor de minimaal benodigde infonnatie om een storing op te kunnen lossen en voor de informatie over 

transporteenheden. 

De geinterviewde gebruikers van de cases l en 2 uit het onderzoek (de twee - deels - produktievestiging
en uit het onderzoek) zien voordelen in een bedrijfsinteme database met adviezen en tips van collega's 
(uit andere ploegen) voor het oplossen van storingen. Zij zien een duidelijke "return of investment" in de 

extra tijd die het opzetten van een dergelijke database vergt. De "pure" distributiecentra uit het 
onderzoek zagen geen voordeel in een dergelijke database. 

Stageverslag B.C. Jansen 54 © augustus 1995 Witron Engineering BV 



7. Conclusies en aanbevelingen 

Proccsopcrators hebben nog steeds bchoefte aan een locaticaanduiding van de storing op een grafisch 
overzicht van het systeem om storingen snel op te kunncn losscn. Deze behoefte bleek aanwezig bij 
procesoperators bij vijf van de zes cases. De case waarbij dezc behoefte niet bestond betrof een relatief 
klein en overzichtelijk systeem. 

Er is geen uitgesproken behoefte aan onderhoudsbeheersing binnen een Witron-systeem. Gebruikcrs zien 

we! voordelen in koppeling van onderhoudsgegevens aan gegevens over storingen, maar willen een 
integraal systeem voor de totale onderhoudsbeheersing binnen het bedrijf. Hiervoor bestaan gespeciali
seerde software-pakketten, waar in een aantal gevallen reeds gebruik van werd gemaakt. 

7. I. 5 Universee/ storingsinformatiesysteem 

Uit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om een datastructuur te ontwerpen voor een relationele 

database die als basis dient voor een storingsinformatiesysteem voor gebruikers van uiteenlopende 

material handling systemen en warehouses. Deze datastructuur is ontworpen in de vorm van een 
entiteittypendiagram, en wordt gepresenteerd in paragraaf 6. 3. 

Het entiteittypendiagram is modulair opgebouwd, wat het voordeel heeft dat delen van het informatie
systeem die niet gewenst of niet van toepassing zijn eenvoudig kunnen worden weggelaten, zonder de 
werking van het systeem te verstoren. 
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1.2 Aanbavallnuan 

7.2. 1 lmplementatie van de datastructuur 

De ontwikkelde datastructuur voor een relationele database kan in principe op twee manieren warden 
ge1mplementeerd in een werkelijk systeem: 

l . Als "schil" om een reeds aanwezig informatiesysteem voor storingen. 
De gegevens die nodig zijn voor dit overkoepelende informatiesysteem zijn deels afkomstig van het 
onderliggende informatiesysteem, en deels van exteme bestanden ofhandmatige invoer. Uiteindelijk 

verdient deze methode de voorkeur bij implementatie van de database in gerealiseerde systemen. 

2. Als kem van het informatiesysteem voor storingen. 
Gegevens voor deze nieuwe relationele database zijn daarbij rechtreeks afkomstig van de besturing 
van het systeem. Deze methode verdient de voorkeur bij implementatie van de database in nag te 

realiseren systemen. 

Als de datastructuur voor het eerst wordt toegepast op een praktijksituatie (een bestaand systeem bij een 
klant van Witron) verdient het de aanbeveling dit in de volgende drie stappen te doen, waarbij na elke 
stap de werking van het nieuwe informatiesysteem wordt getoetst. 

1. lmplementatie als schil om een conventioneel storingsinformatiessysteem. 
De implementatie is op deze manier betrekkelijk eenvoudig te realiseren omdat de datastructuur kan 

warden ge1mplementeerd in een standaardapplicatie voor relationele databases. Een aantal 
(automatische) koppelingen met het onderliggende informatiesysteem dient te warden geprogram

meerd. Een waarschuwing is hier op zijn plaats met betrekking tot de performance (responstijden) 
van het overkoepelende systeem. Op het niveau van systeemengineers en hoger management warden 
geen problemen verwacht, omdat men hier gebruik maaakt van historische informatie. Op het niveau 
van procesoperators is echter "real-time" informatie nodig en verdient dit extra aandacht. De 

automatische koppelingen en extra overhead zorgen onvermijdelijk voor extra responstijd, bovenop 
de normale responstijden van bet systeem. 

2. Programmering van de datastructuur op besturingsniveau, parallel aan het bestaande storings
informatiesysteem. 

Een relationele database volgens de ontwikkelde datastructuur dient als basis voor het 
storingsinforrnatiesysteem, en wordt parallel aan en onafhankelijk van het conventionele systeem 
gebouwd en geprogrammeerd op besturingsniveau. Gegevens voor dit nieuwe inforrnatiesysteem zijn 
voor zover het de besturing van het systeem niet bemvloed rechtreeks afkomstig van de besturing. 
Voor het overige dee! zijn gegevens afkomstig van het conventionele inforrnatiesysteem. 

3. Implementatie als kem van het storingsinformatiesysteem. 

Het conventionele informatiesysteem speelt in deze stap geen rol meer. Alie gegevens die benodigd 
zijn voor de nieuwe database zijn rechtstreeks afkomstig van de systeembesturing. 
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7.2.2 Objectorientatie 

Het verdicnt aanbeveling in de loop der tijd een bibliotheek van componenten op te bouwen. Het 

ontwikkclde model biedt hiertoe de mogclijkheid. Behalve de samenstelling en structuur van deze 

standaardcomponenten, kan aanvullende infonnatie warden opgeslagen, zoals koppelingsmogelijkheden 

met andere standaardcomponenten, mogelijke storingstoestanden van de component en aanbevolen 

onderhoudsfrequenties. Nieuwe systemen kunnen dan sneller en eenvoudiger warden opgebouwd uit 

standaardcomponenten uit deze bibliotheek. 

Een stap verder kan men in plaats van een bibliotheek van standaardcomponenten, een bibliotheek van 

standaardobjecten opbouwen, waarbij een object veel meer kan zijn dan een component. Werken met 

objectgeorienteerde informatiesystemen eist geautomatiseerde relaties met al die systemen waar mee 

moet warden samengewerkt [Heijkoop, 1993] . Mogelijkheden hieromtrent zijn: 

• Koppeling van deze componentenbibliotheek aan een CAD-systeem. 

Als de relaties tussen de componenten vastliggen, kan de lay-out van nieuw systeem automatisch 

warden gegenereerd. De van het CAD-systeem afkomstige lay-out kan vervolgens dienen als basis 

voor technische ( ontwerp-) tekeningen en - na realisatie - om een grafisch overzicht van bet systeem 

op een scherm weer te geven waarop actuele storingen zichtbaar warden gemaakt. 

• Koppeling van de componentenbibliotheek aan een situatie-afhankelijke programmagenerator. 

Softwaremodules voor de error-handling kunnen dan automatisch warden gegenereerd. Storingssoft

ware voor een component of module is behalve van de eigenschappen van de component tevens 

afhankelijk van zijn situatie. Met de situatie van een component wordt bedoeld de onderdelen waaruit 

hij is opgebouwd, voorafgaande componenten, opvolgende componenten, en de overkoepelende 

besturing of sectie waar hij deel van uitmaakt. Deze gegevens moeten warden gekoppeld aan de 

standaardcomponenten uit de bibliotheek, zodanig dat de programmagenerator afhankelijk van de 

situatie de passende software genereert. Nog een stap verder zou kunnen betekenen dat de 

besturingssoftware ook op deze manier wordt gegenereerd. 

• Koppeling van de componentenbibliotheek aan een schermgenerator voor het automatisch genereren 

van schermen op basis van de door de gebruikers gewenste informatie. 

• Automatisch genereren van systeemdocumentatie en trainingsprogramma' s voor gebruikers van een 

nieuw systeem. 

7.2.3 Koppeling aan een expertsysteem 

Het is mogelijk interessant om de ontwikkelde relationele database te koppelen aan een kennis- of 

expertsysteem. Of dit toegevoegde waarde oplevert voor bet storingsinformatiesysteem is op voorhand 

niet te voorspellen, een onderzoek op dit gebied zal dit moeten uitwijzen. [Schuwer, 1993] formuleert in 

zijn proefschrift een aantal slaag- en faalfactoren . Als afsluiting dient nag te warden opgemerkt dat er 

momenteel wel een aantal werkende expertsystemen bestaan, maar dat deze zich vrijwel zonder 

uitzondering nag in een testomgeving bevinden. Zie voor aanvullende literatuur op dit gebied [Witte et. 

al, 1988], [Brinkman, 1990], [Schaafstal, 1991] en [Schuwer, 1993] . 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.2.4 Vergelijking met andere storingsinformatiesystemen 

Tijdens het onderzoek rees het verrnoeden dat het Witron storingsinformatiesysteem voor material 
handling systemen en warehouses in de huidige vorrn reeds een van de betere systemen is dat op de 

markt beschikbaar is. Omdat een vergelijking tussen verschillende storingsinforrnatiesystemen op de 

markt geen doe! was van dit onderzoek, is dit niet onderzocht. Om het bovenstaande verrnoeden te 
bevestigen is het interessant hier in de nabije toekomst een onderzoek naar te verrichten. 
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Bijlage I: Door Witron gerealiseerde projecten 

Biilaue I Door Wilron uerealiseerde proiec1en 
In dczc bijlage wordt een overzicht gegeven van een groot aantal reeds uitgevoerde projecten door Witron. Daarbij wordt per project/case beknopt aangcgcvcn 
\\at hct project bchelst en wat de belangrijkste automatische logistieke activiteiten zijn binnen de projectomvang. 

Verklaring afkortingen z.o.z. Automatische logistieke activiteiten 

.__ __ ln_s_lag __ __.l I Opslag I I.___U_it_sl_ag _ __.l I IT Ov. I 
Bedrijfsgegevens Ontvangst Id.& contr. Plaatsen Orderverz. L&V 

Code I Plaats I Land I Branche I Realisatie cs l HRF IP T HSC SBAIHRF SBA I HRF I POIS 

BMW Dingolfing D WL&I 

BMW Hodenhagen D WL&I 

DSC Liechtenstein LS WL&I 

DZ Willebroek B Levensmlddelen WE 

FAG Ebern D Automobiel toelever. WL&I 

GSS Amberg D Automobiel loelever. WL&I 

HLS Elndhoven NL Levensmiddelen WE 

KV Heteren NL Droglslerij WE 

MAG Weinfelden s WL&I 

R&SM Memmingen D WL&I 

RB Salzgitter D WL&I 

SAG Regensburg D WL&I 

SEL Gunzenhausem D Electronica WL&I 

Vervolg label z o.z. 
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Bedrijfsgegevens 

Code I Plaats I Land I Branche 

SM Sugenheim D 

SWP Fellbach D 

TE Heilbronn D 

TFZA Hamburg D 

uw Raamsdonksveer NL Papier en karton 

VM Breda NL Levensmidelen 

YMD Schlphol NL Automobiel 

Verklaring: 

Code Afkorting bedrijfsnaam 

Realisatie Project realisatie 

Ontvangst Ontvangst van goederen 

Id.& contr. ldentificatie en controle op kwantiteit en kwaliteit 

Plaatsen In stellingen plaatsen 

Orderverz. Orderverzamelen 

L& V Labelen en verpakken 

I Realisatle 

WL&I 

WL&I 

WL&I 

WL&I 

WE 

WE 

WL&i 

IT Ov. Intern Transport Overig (buiten het reeds genoemde interne transport) 

WE Witron Engineering 

WL&I Witron Logistik+lnformalik 

Bijlagen stageverslag B.C. Jansen 

Bijlage I: Door Witron gerealiseerde projecten 

Automatische logistieke activiteiten 

.._ ___ ln_s_la_g __ __.l I Opslag I .._I __ ui_ts_la_g_~I I IT Ov. 

Ontvangst ld.&contr. 

cs I HRF IP IHSC 

DC Distributiecentrum 

PR Produktievestiging 

CS Conveyor-systeem 

Plaatsen 

SBAIHRF 

HRF Heflrucks aangestuurd m.b.v. Radio Frequency 

POVS Papierloos Orderverzamelsysteem 

IP ldentificatiepunt 

HSC Hand-scanner 

HB Hoogbouwmagazijn 

AKL Kleindelenmagazijn (Automatisch Kleinteilenlager) 

BUF Burrer 

SBA Stellingbedienlngs-apparaat 

1-2 

Orderverz. L&V 

SBAIHRFI IQIS 

B Belgie 

NL Nederland 

D Duitsland 

LS Liechtenstein 

Geselecteerde cases voor 

het onderzoek 
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Bijlage II. lnterv,ewschema 

Biilaue II lnterviewschema 

vragenHJst technlscha gebrulkers van materials handling svstaman 

De functies van een informatiesysteem t.b.v. foutdetectie en storingsdiagnose zijn : 
• Snel kunnen oplossen van storingen: ] Optimalisatie van bet systeem: 
• Voorkomen van storingen. een lerend systeem. 
• Verantwoording naar de klantenlafnemers. 
• Verantwoording naar boger management. 
• logboek 

De vragen zullen worden ingedeeld naar deze categorieen. voorafgegaan door enkele algemene vragen en 
afgesloten met overige eisen en wensen m.b.t. bet systeem. 

De (tecbnische) gebruikers van het systeem kunnen worden ingedeeld in drie categorieen, te weten: 
a. Management. 

Het (boger technisch) management is verantwoordelijk voor de algebele performance van het systeem. Ook 
dient zij naar klanten toe de performance van bet systeem aan te kunnen tonen. 

b. Systeem-engineers. 
Systeem-engineers dragen zorg voor de juiste werking van het systeem op de lange termijn. Zij zorgen voor 
periodiek onderboud van het systeem en zijn naar bet (hoger) management toe verantwoordelijk voor de 
(langetermijn) performance van het systeem. 

c. Proces-operators. 
Proces-operators zorgen ervoor dat het systeem operationeel blijft en grijpen in bij storingen. Indien zij zelf 
de storing met de beschikbare infonnatie niet kunnen oplossen waarscbuwen zij een systeemengineer. 

Het is zaak alle categorieen gebruikers bij het onderzoek te betrekken. Geschikte personen uit de te 
onderzoeken organisaties moeten worden geselecteerd. Bij elke '\Taag zal worden vermeld voor welke 
categorie(en) gebruikers zij geschikt is. Een gebruiker van een bepaalde categorie mag een uitspraak doen voor 
een andere categorie gebruikers. rnits deze uitspraak gegrond is. 

A.Algemeen 

[.1 ................ T Naarn .............................. r ................. ................................................. ······································································································ l 
i 2. i Functie ' i 

! 3 •.............. ) Firma .............................. f .. ...................................................................................................................................................................... .J 
! 4 . ............. ...1 Datum ............ ................ ! .................................................................................•....................................................................................... \ 
[ 5 . ................ ! Tijd .................................. ! ........ Van: ..................................... .......................... L. ...... Tot: ...................................................................... l 
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Bijlage II : lntervIewschema 

B. Snal kunnan oplossan van storlnuan 
lndien een storing optreedt ligt in bet ergste geval (een deel van) bet systeem stil . Het is dus belangrijk om ccn 
storing zo snel mogelijk op te lossen. Een van de belangrijkste functies van een foutdetectie en 
storingsdiagnosessysteem is clan ook bet (snel) kunnen oplossen van storingen. 
Om een storing snel op te kunnen lossen moet men of (veel) ervaring bebben of voldoende informatic O\'er de 
storing van bet systeem ter beschikking bebben. De vraag is alleen. welke informatie is bier voor nodig? Te 
veel informatie komt bet overzicbt niet ten goede. 

Voor elke vraag geldt: 
a) boger management. b) systeemengineers, e) procesengineers. 

f Geef van alle gegevens aan in welke vorm (layout) u deze wenst. Moet een en ander grafiseb worden ] 

L~~r.s~.s~~~? ···-······················· .............................................................................................................................. ..l 
i 1. be ! Welke gegeveos moet een storingsme/ding rninimaal bevatten om een storing snel op te kunnen : 
i i lossen? j ,........... ···············-····································································· .. ····································· ........................... : 
i 2. be i Is bet altijd duidelijk wat de locatie van de storing is? M.a.w. is de codering duidelijk? j 
! ! Heeft u voldoende overzicht op bet systeem? : 
! ! Zo nee: hoe kan dit beter? : 
,._....... .. ·····-··········· .. •·•••·•··•··························•·····················•······· .. ···················································•·t 
i 3. be i Is een oorzaak van een storing betzelfde als een locatie van een storing? j 

L.. ................. l Vindt .u dat bier onderscheid. in .moet wordengemaakt? ............................................................................................... .) 
i 4. be j ls de fout- c.q. storingsmelding over bet algemeen duidelijk? j 
j I Is de omschrijving van de fout of storing over bet algemeen duidelijk? ! 
i i Zo nee. wat kan er aan worden verbeterd? j 
[ 5. be T Als een storing niet of niet direct is op te lossen, wel.ke extra gegegevens zijn clan handig om bij de i 
: ! hand te bebben? : 
: 6. be ! Is bet voor bet oplossen van een storing handig over artikelgegevens van transporteenheden te : 

! .................... i beschikken? ............................................................................................................................................................ .! 
! 7. be : Vaak is er sprake van een boofdstoring gevolgd door enkele vervolgstoringen; \ 
! .................... ! vindt u bet handig dat al deze vervolgstoringen. worden. weergegeven? .................................................................. ! 
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Bijlage II. lnterv1ewscnema 

C. Voorkoman van storlnuan 
Storingen kunnen op verschillende manieren onlstaan. Enkele belangrijke bronnen van storingen zijn de 
volgende: 
• bel systeem: defect in mechanica. storing in de communicatie. 
• bcl produkt: afwijkendc afmetingen van een transporteenheid. slecbt gestapelde transporteenheid. 
• de gebruiker: noodstopbediening of mogelijk verkeerd gegeven opdracbt a.an bet sysleem. 

Vee! storingen kunnen voor een dee! warden voorkomen: 
• door ingangscontro/e van bet produkt (transporteenheid) bij bet I-punt, 
• door periodiek onderhoud van bet systeem. 
De vragen zullen worden ingedeeld naar deze twee principes. 

Voor elke vraag geldt: 
a) boger management, b) systeemengineers, c) procesengineers . 

................. -.............................................................. -.......................................................................... · ............... _ .. ______ . 
j Geefvan a.lie gegevens a.an in welke vorm (layout) u deze wenst. Moet een en ander grafiscb warden j 

~ weerge_geyen? .............................................................................................................................................................................................................. ! 
i 1. ab i Ziet u een verband tussen bet onderboud aan bet systeem en optredende storingen? i 
j j Ziel u voordelen in de mogelijkheid om na bet uitvoeren van onderhoud gegevens hierover l 
: : (bandrnatig) in te voeren in bet systeem? M.a.w. zou u bet handig vinden (periodiek) onderhoud a.an : 
j j bet systeem bij te bouden met een gei"ntegreerd informatiesysteem? ! 
j ! Welke gegevens moeten volgens u dan warden bijgebouden. l 
j j Hoeveel tijd per onderboudsgeval wilt u (uw personeel) hier in steken? j 

L. .................. l Kijk. no_gmaals naar vraa_g l .............................................................................................. ·---·····································l 
: 2. b : Is er volgens u een verband tussen rejects van transporteenbeden bij bet I-punt en storingen in bet j 
! j systeem? ! 
! .................... !Zou.bet handig.zijn. over.gegevens over.de.afkeur.aan .bet .I-punt.le beschikken? ......................... ) 
i J. be i Ziet u voordelen in de mogelijkheid om na bet oplossen van een storing ervarings-gegevens hierover i 
: j (handmatig) in te voeren in bet systeem? : 

! .................... ! Hoeveel. tijd per, storing. wilt .u .hier in. steken? .............................................. ·----- ·· .. ··································! 
i 4. ab i Vindt u bet belangrijk om acbteraf de lijst met opgetreden storingen nog eens na te zoeken? i 
: : Welke combinatie van gegevens (queries) zou u dan willen op,Tagen? ! 
: .................... ! Hoe.zou.u.dan.in.deze lijst.willen.zoeken_l_boe.zou .u.deze .lijst .sorteren ............................................................ ...! 
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D. verantwoordlng naar klanten/afnemers 
Elke aanbieder van produ.kten en/of diensten client in staat te zijn de kwaliteit van zijn produ.kt of dienst aan te 
tonen. zowel aan nieuwe als bestaande klanten. Om de kwaliteit en performance van een logistiek systccm aan 
te kunnen tonen zullen gedurende een bepaalde tijd gegevens moeten worden verzameld over de wcrking van 
het systeem. 

Voor elke vraag geldt: 
a) hoger management, b) systeemengineers, c) procesengineers. 

......... . ...................................................................................................................................................... . 
! Geefvan alle gegevens aan in welke vonn (layout) u deze wenst. Moet een en ander grafisch worden : 

: weerge_geven? ......................... --- ···--- ········································································································································..i 
: 1. a : Welke (combinatie van) systeemgegevens zou u periodiek willen beschikken om aan klanten aan te j 
! !bieden? l 1.--········ ... · .. ·· ................. ---·--- ·· .. ·················· .......................................................................................................................................... 1 

l Verantwoordlng naar houer management 
Elke gebruiker van een produ.kt of dienst zal infonnatie willen over de kwaliteit en/of performance van het 
systeem. Voldoet het systeem aan de verwachtingen? Zijn verbeteringen mogelijk? lnformatie hierover zal 
gedurende (langere) tijd moeten worden verzameld om hier een antwoord op te kunnen geven. 

Voor elke vraag geldt: 
a) hoger management, b) systeemengineers, c) procesengineers. 

......................... .. ................................................................................................................................................ . 
j Geefvan alle gegevens aan in welke vonn (layout) u deze wenst. Moet een en ander grafisch worden 

L~~.;rn~_g~y;~.? ··-········-·····----·················································································································································..l 
!,. 1. ab ! Welke (combinatie van) gegevens over het functioneren van het systeem zou u periodiek willen ! 

\ ontvangen? ! 
: .................... l Met.welke reg_elmaat wenst.u.deze.gegevens? ..................................................................................................................... ! 
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F.logboek 

Yeelal zal - om het overzicht te bewaren - niet op elk moment alle beschikbare informatie wordcn afgcdmkt. 
Indien de beschikbare informatie niet voldoendc is kan het handig zijn een chronologisch totaa/ovenicht te 
hebben van bepaalde gebeurtenissen in een periode. Met behulp Yan een logboek is (veel) later reconstructic 
van een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen mogelijk. Ook kan hierop een data-analyse worden uitgevoerd of 
kunnen deze gegevens grafisch worden weergegeven. 

V oor elke vraag geldt: 
a) hoger management, b) systeemengineers. c) procesengineers. 

f Geefvan alle gegevens aan in welke vorm (layout) u deze wenst. Moel een en ander grafiscb worden l 
l'veergegeyen? .............................................................................................................................................................................................................. i 
j 1. ab j Lijkt het u handig dat van bepaalde gegevens over langere tijd bestanden (een logboek) wordt j 
\ j bijgehouden? j 
L.. ................. l Zo ja. _van .welke _gegevens. moeten .bestanden. worden. bijgehouden? ....................................................................... .l 

G. overloe elsen en wensen 
Naast bovenstaande eisen en wensen aan het informatiesysteem zijn er nog een aantal aspecten die niet in een 
van bovenstaande categorieen zijn onder te brengen. Deze zullen hier ter sprake komen. 

Yoor elke vraag geldt: 
a) hoger management. b) systeemengineers. c) procesengineers. 

t Geef van alle gegevens aan in welke vorm (layout) u deze wenst. Moet een en ander grafisch worden j 

! weerge_geyen?····················································································································---········-·····························································! 
i 1. b i Lijkt het u handig de lijst met gegevens die door het systeem worden bijgehouden en/of weergegeven i 
: .................... i te kunnen wiJzigen? ........................................................................................................................................................................... ! 
[ 2 . ... b ......... l Lijkt .het .u .handig de _lq_vout van de .weergegevengegevens. te. kunnen wijzigen? ............................................. .l 
t 3 . ... b ......... l Lijkt. het .u .handig.de. meldingen .die het. systeem.gegenereerd. zel .aan te .kunnen .Passen? ........................... ,l 
i 4 . ... b ......... i Wilt.u.gegevens .on-line (direct).op kunnen vragen. of per periode (achteraf) ...................................................... i 
[ s .... abc .. ...l Vindt .u. het .gebruik. van. kleur in. de.presentatie vangegevens_verhelderend? ..................................................... .l 
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Bijlage Ill: De cases (Case 1 J 

Biilaue Ill De cases 
Achtereenvolgens zullen in deze bijlage per case de resultaten van de interviews warden geprcscntccrd . 

Op basis van vermoede verschillen is een indeling in gebruikerscategorieen is gemaakt. Aansluitcnd is 

voor elke vraag van het interview bekeken in hoeverre zij van toepassing was op een bepaalde categorie . 

Het is gebleken dat bepaalde vragen inderdaad voor bepaalde categorieen van toepassing zijn. lndien 

vragen voor meerdere categorieen van toepassing waren werden niet altijd verschillende antwoorden 

gegeven. In die gevallen waar de antwoorden overeenkwamen, zijn deze samengevoegd. Week een 

antwoord erg af dan is dit apart vermeld. Achtereenvolgens zullen de cases I t/m 6 warden behandeld. 

Per case wordt eerst een bedrijfsbeschrijving, een beschrijving van het systeem en een ovcrzicht van 

technische gebruikers van het systeem gegeven. Vervolgens warden de interviewresultaten weergegeven. 

Case 1: HoogbouwmagazHn ult de levensmlddelensector lBredaJ 

Betlri.ifsbeschrijving 

Deze case betreft een toonaangevende producent van suikerwerken in Europa. De hoofdvestiging 

bevindt zich in Breda. Bij het bedrijf werken circa 2300 medewerkers, verdeeld over meerdere 

vestigingen in de gehele wereld. De produkten warden verkocht in meer dan 70 landen binnen en buiten 

Europa. De vestiging in Breda is hoofdproduktieplaats van enkele van de belangrijkste produkten van 

het bedrijf. Behalve voor de distributie van de hier geproduceerde produkten is deze vestiging tevens 

verantwoordclijk voor de distributielogistiek van een aantal andere vestigingen. 

Een continu groeiende vraag naar de produkten van het bedrijf en een steeds complexer wordend 

logistiek traject gaven aanleiding tot de start van een omvangrijk magazijnproject. Doe! van het project 

was een hogere capaciteit en betrouwbaarheid in het logistieke traject. Hiertoe ontwikkelde Witron in 

samenwerking met de klant een verregaand ombouw- en saneringsconcept voor het hoogbouwmagazijn. 

Systeembeschrijving 

De goederenstromen bij deze producent zijn tamelijk complex. Als alleen de hoofdstromen in een 

schema warden gezet, ontstaat echter toch een goed overzicht (zie figuur III. I) . De belangrijkste 

goederenstromen lopen via de afdeling expeditie. Behalve van de eigen produktieplaats, warden ook 

gocderen van andere produktieplaatsen opgeslagen in het hoogbouwmagazijn. Vanuit dit 

hoogbouwmagazijn warden vervolgens de orders verzameld en klaargemaakt voor distributie. De opslag 

van verpakkingsmateriaal gebeurt in een apart - niet automatisch - magazijn. In dit magazijn ligt zowel 

het verpakkingsmateriaal voor de produktie-afdeling (verpakking van produktie-eenheden) als het 

vcrpakkingsmateriaal van de afdeling expeditie (vcrpakking van transporteenheden). 
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Vestiging Breda 

! Hoogbouwmagazijn 

Magazijn (opslag) Expeditie 

verpakkingsmateriaal .. --!----i-------, 
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I 

I 
Andere 

produktievestigingen 

jiguur //1.1 Goederenstromen bij Case 1. 

De gebruikers van het systeem 

Leveranciers 

verpakkingsmateriaal 

Klanten 

Bijlage 111 : De cases ( Case 1 J 

I 
Verklaring: 

Grenzen vestiging 

~ Goederenstroom 

Witron-systeem 

Het logistieke besturingssysteem kent de indeling in besturingsniveaus als weergegeven in paragraaf 5 .1 . 
De Technische Dienst (zie figuur III.2) is verantwoordelijk voor het onderhoud en het verhelpen van 

storingen aan het logistieke systeem en het machinepark van de produktie-afdeling. De storingsafdeling 
verhelpt storingen zodra deze voorkomen en probeert door storingsanalyse nieuwe storingen te 
voorkomen. Daartoe verricht zij de nodige herstelwerkzaamheden en reparaties. De storingsafdeling is 

de belangrijkste gebruiker van het diagnosesysteem van Witron. 

Van storingsgevoelige onderdelen bestaat een lijst. Onderdelen op deze lijst worden op voorraad 
gehouden, en krijgen een intern artikelnummer. Onderdelen die niet zelf op voorraad worden gehouden 
krijgen het artikelnummer van de leverancier. 

Periodiek (gepland) onderhoud en andere geplande werkzaamheden aan het logistieke systeem en het 
machinepark van de afdeling produktie gebeuren door de afdeling onderhoud. De storingsafdeling en de 
afdeling onderhoud warden ondersteund door het Technisch Bedrijfsbureau. Deze afdeling verzorgt de 
planning en adrninistratie van het onderhoud. Het onderhoud wordt uitgevoerd door drie ploegen van elk 
twee elektrotechnici en vier werktuigbouwkundigen. 

BiJlagen stageverslag B.C. Jansen 111-2 © augustus 1995 Witron Engineering BV 



Categorie 1 

Categorie 2 

Systeemengineers 

Categorie 3 

Procesoperators 

Bijlage Ill : De cases (Case 1 J 

Hoofd 
Verklaring: 

T echnische Dienst 
Grenzen tussen 

categorieen 

Hoofd 

Storingsafdeling 

Storingstechnici 

Technisch 
bedrijfsbureau 

Hoofd 

afdeling Onderhoud 

Onderhoudstechnici 

3 x6 personen 

jiguur 111.2 De Technische Dienst, met links de indeling in de eerder gedefinieerde 
gebruikerscategoril!n. 
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Case 1: Resultaten ult hat Interview 

Via het hoofd van de Technische Dienst is een afspraak gemaakt met het hoofd van de afdeling 
Onderhoud. lnmiddels heeft een interview plaatsgevonden met het hoofd van de afdeling Onderhoud. 
Met het hoofd van de technische dienst is afgesproken dat selectie van de te interviewen 
systeemengineers en systeemoperators via het hoofd van de afdeling Onderhoud kan gebeuren. 

Het hoofd van de afdeling Onderhoud heeft twee geschikte personen uit de categorie van procesoperator 
(storingstechnici) geselecteerd. Ook deze personen is een interview afgenomen. 

Snel op/ossen van storingen 

Alie gegevens die nodig zijn om een storing snel op te lossen zijn in principe aanwezig. Een 
storingsmelding moet minimaal de volgende velden bevatten: 

Veld: 

aanvang storing 

einde storing 

soort storing 

code van de storing 

locatie van de storing 

Specificatie: 

datum en tijd 

tijdsduur van de storing 

code; wel of geen stilstand 

herkenbare codering 

aanduiding door middel van een uniek en logisch componentnummer 

Behalve de gebruikelijke gegevens 'datum en tijd aanvang storing' , 'datum en tijd einde storing' of 
' tijdsduur van de storing' en ' locatie van de storing' (code) is een aanduiding gewenst die aangeeft om 
wat voor ' soort storing' het gaat. Bedoeld wordt een onderscheid tussen storingen die al dan niet 
stilstand (van een deel) van het systeem tot gevolg hebben en fouten die zichzelf resetten 
(waarschuwingen). 

De codering van de storingen is per niveau (PLC ofWCS) logisch opgebouwd. Echter, de PLC- en 
WCS-coderingen verschillen van elkaar. Omdat afhankelijk van de situatie een PLC- dan wel WCS
melding op het scherm verschijnt ontstaat een inconsequente en daardoor verwarrende codering. Soms 
moeten bovendien systeemonderdelen warden opgezocht waarvan de code niet door bet systeem kan 
worden opgevraagd, en waarvan de codering niet in overeenstemming is met de gebruikelijke codering. 

Vooroeeld. lndicn ccn st.onng onLmat als gcvolg van ccn losgeschocen strcxminad :zaJ da.e draad rnodm worden opgil20dll. Alie in- en uitgilande 
vocdinp en SIUUl'dradcn zijn doorg;iam geoodecrd. Ecn dcrgclijke 00de kan doa-gaazis niet worden opgevraagd en :zaJ rnodm worden 
opgcwdtt op de sysleat1ldcenin Dit kost vcel tijd, ook al omda1 de cocbing van de chdcn niet is afgesland op de oodcring van dc ovaige 
~ 

Handig om bij de hand te hebben als een storing plaatsvindt is een grafisch overzicht van het gehele 
systeem waarop on-line wordt weergegeven waar de storing heeft plaatsgevonden (de locatie). Het 
principe van de TEVIS-overzichten, rnaar dan (voor het gehele systeem) op PRODIS-niveau. Vooral 
indicn de locatiecodes niet systematisch zijn opgebouwd kan zo'n overzicht steun bieden. Omdat het 
systecm te groot is om in het geheel op het scherm te passen moet er de mogelijkheid bestaan om in te 
zoomcn (bijvoorbeeld een overzicht van het systeem en overzichten per module). 

Mogclijkc oorzaken van de storing met bijbehorende aanwijzingen om deze op te lossen zijn zeer 
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gewenst, zodat enkele altematieven kunnen warden vergeleken. Deze mogelijke oorza.ken en 
aanwijzingen hoeven niet perse on-line op het scherrn te verschijnen. Te denken valt aan een soort 
' storingenmap ' met mogelijke oorza.ken en oplossingen van storingen. 

Niet alle storingsmeldingen zijn even duidelijk. Vaak wordt niet de fout maar een direct gevolg van die 

fout gemeld. De oorspronkelijke fout is vaak we! bekend, maar wordt in een aantal gevallen vcrvangen 
door een andere ' indirecte' melding. Deze indirecte meldingen kunnen verwarring scheppen. Het is soms 

handiger om de oorspronkelijke fout te kennen. Een voorbeeld daarvan is het volgende. 

Voorbccld Volgcm gegewris van bet sysamn moc:t sensor l 1arlg' rollabaan 3 op ccn bepaald tij~ wom:n belichl. Dit gebcun nid. Na ccn bepaalde 
tijd geeft bet sysaecm de melding 'Ttjdovencmjding rollcrbaan 3" in plaaIS van "sensor I nict op tijd belicht". 

Soms verliezen meldingen bij aggregatie naar hogere niveaus belangrijke informatie. 

Voorbceld. Op ccn kraan zitlm drie 1J8ycodo,mcldcrs (voor de positioocring van de kraan). lndien ecri van dczc dric niet gocd funttioncen dan g«ft de 
bctrdfendc PLC bdla1Yc de fuulmclding en bet 1111T11T1Cr van de bdrcffendc kraan teVem bet nummcr van de graycode-mclder door. Het 
wmmcr van de graycodo-mddcr wordl cam nict ~'al naar bet WCS zoda1 als dczc melding aducraf" nog ecm word! teruggaochl de 
melding bauat uit "Clrayoode-mddcr kraan S defect". Het is dan niet duidelijk om wclkc grayoodc-mclder het gaat. 

Storingsomschrijvingen verschillen nogal eens in duidelijkheid. Meldingen van gelijksoortige storingen 
(bij verschillende componenten) verschillen soms. Dit is verwarrend. 

Soms is een storing zodanig complex dat deze niet direct is op te lossen aan de hand van de melding op 
het scherrn. Indien het een storing betreft die al eerder is opgetreden is het erg handig als de mogelijkheid 
bestaat op te zoeken hoe dezelfde of een vergelijkbare storing de vorige keer (door een collega) is 
opgelost. Tevens zou deze functionaliteit tijd besparen bij het inwerken van nieuw personeel. Hiertoe 
zou (in het systeem) een logboek van storingen bijgehouden moeten warden. Nadeel van zo 'n logboek is 
dat iedere keer als een (belangrijke) storing optreedt, dit logboek moet warden bijgewerkt. Oat kost tijd, 
en bovendien is een bepaalde discipline vereist. Volgens het hoofd van de afdeling onderhoud is dat geen 

probleem omdat deze tijd in een later stadium zeker wordt terugverdiend. 

In die gevallen van storingen waarbij transporteenheden zijn betrokken is het belangrijk over gegevens 

van die transporteenheid te beschikken zoals het nummer van de transporteenheid, soort 
transporteenheid, artikelen en hun verpakking. Ook kan het handig zijn om de voorgeschiedenis van de 
pallet te kunnen opzoeken: hoe is de pallet ingevoerd aan het I-punt en weggezet in het magazijn 
(handmatig of automatiscb) en welke problemen deden zich daarbij voor? Bepaalde verpakkingen geven 

problemen. 

Voorbceld. F.cn Slaingsmclding wndiijnl op bet l1l0ffll:l1l dat ccn kraan ccn pallet wil ophalen van ccn bepaaldc locatic: ' 'fijnpalitioncringlfout kraan S. 
locatic 378". De vraag is dan wat de oorzaak hiCl'Wll is. Na onderzock blijkt da1 de pallet op dczc locatic dcstijds handmalig is ingevocrd. Nu 
is de waarschijnli)°ke oorzaak bclca1d en hoeft niet vcrdcr t.: wordo:n gezocht. H<!t is handig als dczc gegcvcns on-tin,: kumen woolen 
opgewaagd. 

Het weergeven van vervolgstoringen is vaak onverrnijdelijk, omdat deze vervolgstoringen veel extra 
informatie over de hoofdstoring bevatten. Soms is het uitsluitend weergeven van de hoofdstoring niet 
voldoende voor een goede diagnose. De vervolgstoringen vertroebelen wel het overzicht. Een oplossing 
zou zijn vervolgstoringen te filteren, maar men moet we! de mogelijkheid hebben dit filter in- of uit te 
schakelen. Een andere mogelijkheid is het accentueren van hoofdstoringen. 

Voorkomen van storingen 

Een verband tussen onderhoud en storingen is moeilijk aan te tonen. al is het waarschijnlijk dat dit 
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verband bestaat. 

Momenteel zijn twee vonnen van onderhoud te onderscheiden: groot en klein onderhoud. Groot 
onderhoud word periodiek uitgevoerd door personeel van Witron (service en onderhoudscontract), 
terwijl klein onderhoud (vaak reparaties bij storingen) in eigen bedrijfwordt uitgevoerd. Het groot 
onderhoud gebeurt buiten de bedrijfsuren van het systeem en is daannee min ofmeer 'transparant' . 
Echter, ook al omdat dit onderhoud 'onzichtbaar' wordt uitgevoerd (de klant heeft er geen omkijken 
naar) wordt dit onderhoud bij de klant niet gespecificeerd geregistreerd. Het is in veel gevallen wenselijk 
achteraf na te kunnen zoeken welke aanpassingen precies zijn gedaan omdat dit bijvoorbeeld kan 
verklaren waarom sommige storingen niet meer (ofjuist wel) optreden. Met name geldt dit voor 
aanpassingen in de software. 

Onderhoudsgegevens van het door Witron gerealiseerde systeem integreren in het informatiesysteem van 
Witron is echter niet direct gewenst. Het door Witron gerealiseerde systeem is 'slechts' onderdeel van 

het totale bedrijf en het is clan handiger het totale bedrijfsonderhoud centraal te registreren en te plannen. 
Hiertoe is inmiddels een bestaand softwarepakket aangeschaft, dat speciaal is ontwikkeld voor integrale 
onderhoudsplanning en registratie. 

Tussen invoergegevens van transporteenheden en naderhand opgetreden storingen is het verband . 
duidelijker. In veel gevallen geven pallets die bij het I-punt in eerste instantie afgewC7.Cil werden als 
gevolg van slechte stapeling van de produkten later in het systeem opnieuw storingen. De verpakking 
van het produkt (de colli) speelt bier een belangrijke rol, evenals de soort pallet dat wordt gebruikt. 

Het is zeer gewenst van een bepaalde transporteenheid specifieke gegevens te beschikken over die 
transporteenheid, zowel voor specifieke storingen als voor de sta.tistieken. Belangrijke gegevens zijn in 
dit geval 'soort pallet', 'manier van invoeren' (handmatig of automatisch), 'verpakking van het 
produkt', 'aantal rnaal afgewezen bij invoer inclusief reden'. Ook kan met behulp van deze gegevens 
vaak worden achterhaald ofbepaalde storingen worden veroorzaakt door het transportgoed c.q. door het 
systeem. 

Zeer gewenst is ook de mogelijkheid om, op het moment dat een storing is opgelost die tot stilstand heeft 
geleid, in te kunnen geven wat het probleem was en hoe het is opgelost (ervaringsgegevens). Dit moet 
clan door de betreffende systeemoperator/-engineer worden ingevoerd. Naderhand moet clan de 
mogelijkheid bestaan in de zo ontstane database te kunnen zoeken. Dat het kunnen terugzoeken van 
ervaringsgegevens erg gewenst is blijkt wel uit het feit dat momenteel een zelfgemaakte database (een 
willekeurig softwarepakket) wordt bijgehouden die de volgende velden bevat: 

code (Storing, Melding, Qverig) : 

datum 

tijd 

storingscode 

klacht (van de monteur) 

oplossing (van de monteur) 

De belangrijkste zoekfunctie in een dergelijke database is de mogelijkheid om naar een deeltekst te 
kunnen zoeken in de storingenhistorie. De functionaliteit om op een bepaald veld te zoeken kan in dat 
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geval vcrvallcn. Op dczc manicr ontstaat altijd · ruis · in hct zockrcsultaat, maar dat blijkt niet echt 

onhandig. 

Verantwoortling naar k/antenlaf nemers 

Is bier niet echt van toepassing: het betreft voor een groot deel intcme leveringen (dat wil zeggcn naar 
produktiefilialcn). Voor het deel van de goederenstroom dat vanuit het magazijn naar de klant gaat gcldt 
dat voomarnelijk de kwaliteit van het produkt van belang is. 

Verantwoording naar hoger management 

Men is vooral gemtcresseerd in de totale stilstand van het systeem met de daarbij behorende oorzaak 
(storing, onderhoud) en hoe de verdeling van deze stilstand is. Ook interessant is hoeveel de 

storingsdienst bezig is met onderhoud. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van storingen, betreft dat 
storingen veroorzaakt door het transportgoed of storingen veroorzaakt door het systeem zelf? 

Voorbee/den van queries 

Achteraf is het zeer gewenst gegevens over storingen en aanvenvante zaken te kunnen terugzoeken. 
Vragen die dan gesteld worden zijn: 

• Welke locaties in het magazijn geven meer storingen dan gemiddeld? 

• Welke soort pallet geeft de meeste storingen? 

• Welke soort pallets geven welke I-punt rejects? 

• Geven bepaalde soorten verpakkingen (van de colli) veel storingen? 

• Welke onderdelen / componenten van het systeem vergen veel onderhoud? 

Wat is in een bepaalde periode de totale stilstand van het systeem, gesplitst en gesorteerd naar oorzaak 
(bijvoorbeeld storingen, onderhoud)? Hoe is de verdeling van de stilstand: betreft het veel korte perioden 

of enkele lange perioden. 

Logboek 

Het is handig dat een logboek wordt bijgehouden, en wel zodanig dat bovenstaande queries (vragen) er 

ook over een bepaalde periode mee beantwoord kunnen worden. 

Overige eisen en wensen 

De mogelijkheid om zelf de meldingen en lay-outs aan te kunnen passen is niet gewenst: de meldingen 
moeten bij de aflevering l 00% goed zijn. In combinatie met de mogelijkheid zelf ervaringsgegevens te 
kunnen verzamelen wordt deze mogelijkheid niet verlangd. Bij het opstarten van het systeem is het 

wenselijk als een en ander nog op verzoek kan worden gewijzigd. Nadat het systeem een tijdje 
operationcel draait verdient het aanbeveling eenmalig nog eens kritisch naar het informatiesysteem te 
kijken t:n t:vcntucel aanpassingen te doen aan de hand van de inmiddels opgedane ervaringen. 
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Storingsmeldingen mocten direct (on-line) op het schenn verschijncn. Overige queries kunnen achtcraf 

wordcn opgcvraagd. 

Het gebruik van klcuren op de schennen is niet noodzakclijk: tc veel klcuren kunnen zelfs verwarrcnd 

werken. De schennen mocten we! duidelijk zijn en geen overdaad nan infonnatie bevattcn. 
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Case 2: Materials handling svsteem voor de uollkanonindustrie 
IRaamsdonksveerJ 

Bedrijfshesc/irijving 

De case die hicr wordt beschrcven betrcft cen golfkartonproduccnt. Door de groei van de afgelopcn jarcn 
wcrd uitbrciding noodzakelijk en werd beslotcn tot de bouw van een nieuwe golfkartonfabriek in 
Raarnsdonksveer. In 1994 werkcn in de nieuwe fabriek circa 75 menscn, maar de vcrwachting is dat dit 

aantal in afzicnbare tijd zaJ verdubbelen. De fabriek heeft een capaciteit van 70.000.000 m2 golfkarton 
per jaar. Bij de produktie wordt voor 80% gebruik gemaakt van gerecycleerde papiersoorten. 

Onderdeel van de gehele nieuwbouw is de installatie van een uniek materials handling systeem, speciaal 

voor de golfkartonindustrie. Dit omvangrijke project is door Witron ontworpen en gereaJiscerd. Doel 
van dit project was een snelle en flexibele transport- en opslagverbindig tussen golfkartonmachine, 
tussenopslag en verwerkingsmachines voor stapels karton van zeer uiteenlopende maten. De ruime 
ervaring die Witron heeft op het gebied van de produktielogistiek leidde tot een ontwerp waarin de 
mechanische installatie volledig automatiscb bestuurd wordt en waarbij tijdige afvoer van de 
golfkartonmachine en tijdige verzorging van de verwerkingsmacbines gegarandeerd zijn. 

Systeembesc/irijving 

Het produktieproces is te splitsen in drie delen, te weten de golfkartonmachine, de verwerkingsmachines 

voor de stapels karton en - de verbinding tussen deze twee schakels - een automatiscbe transport- en 
opslagverbinding (zie figuur Ill.3). Deze verbinding bevat naast een transportfunctie tevens een 
bufferfunctie tussen de produktie van golfkarton (door de golfkartonmachine) en de verwerking hiervan 
tot produkten (door de zes verwerkingsmachines) . 

De opslag-/bufferfunctie van bet CA T-systeem bestaat uit 72 CA T-kanalen die van acbteren naar voren 

worden gevuld met kartonstapels: bet zogenaamde LIFO-opslagmecbanisme (Last In First Out). De 
besturing draagt daarbij zorg voor stapeloptimalisering tijden transport en opslagoptimalisering 
afhankelijk van het aantal orders, het aantal stapels en de formaatgegevens. 

De besturing van het Witron-systeem baseert zijn transport- en opslagbesturing op planning van de 
Agnati (de golfkartonmachine) en bet Beyers-systeem (machineplanning) . Het Beyers-planningsysteem 

beeft een on-line verbinding met aJle andere computersystemen binnen het bedrijf: met de 
golfkartonmachine, met de het Witron-buffersysteem, met de werkvoorbereiding, net de 
verwerkingsmachines en met de expeditie (zie figuur 111.4). Alie geboekte orders warden autornatisch in 

het Beyers-systeem overgebracht. De produktieplanning wordt gemaakt door slechts een planner. Op 
basis van de beschikbare informatie over geboekte orders, vrije capaciteit en (buffer-) voorraden maakt 
een planner een produktieplanning. In deze planning wordt de volgorde van de produktie vastgelegd. 
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, VestigingRaamsdonJ<sveer_ 

CA T-systeem 

Produklie van golfkarton Buffer I Buffer 
~ ;. 

i 
(Golfkartonmachine) 

I 
Verwerkingsmachine 1 I I ►1 - Buffer - I 

... j Verwerkingsmachine 2 I - I -- Buffer I 
I Verwerkingsmachine 3 • 

I Buffer • I - I Verwerkingsmachine 4 • . 
. Buffer I 

Buttari '. -·-·-·--- ---- ·-·-·-·- ·-·-· -- - I . 
I Verwerkingsmachlne 5 • 

Ver klaring: I 
Buffer I':' 

Grenzen vestiging - I . 
I Verwerkingsmachine 6 I 
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-·· 
Witron-systeem 
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figzmr Ill. 3 Goederenstromen bij Case 2. Her gearceerde dee/ berrejr her Witron CAT-5ysreem: de 
transport- en opsiagfimctie russen de fabricage en verwerking van her karron. 

...__Ex_ped_it.ie _ _.~ --

-~.,_o_rd.er•-e•n-try _ _.l 
1 

CA T-systeem 
(Witron) 

Verklaring: 
···· ·► lnformatiestroom 

figuur III. -I Jnformatiesrromen bij de produktie van Goifkarton bij Case 2. nodig om de verschillende 
planningen op e/kaar afte sremmen. 

De gebruikers van het systeem 

De technische gebruikers van het systeem kunnen wederom worden ingedeeld in drie categorieen (zie 
figuur 111.5, gearceerde deel) . De Technische Dienst is verannvoordelijk voor het onderhoud en het 
verhelpen van storingen aan het logistieke systeem en het machinepark van de produktie-afdeling. De 
storingsafdcling verhelpt storingen zodra deze voorkomen en probeert door storingsanalyse nieuwe 

storingcn tc voorkomen. Daartoe verricht zij de nodige herstelwerkzaamheden en reparaties . De 
storingsafdcling is de belangrijkste gebruiker van het diagnosesysteem van Witron. 
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Categorie 1 

Hoger management 

Categorie 2 

Systeemengineers 
Hoofd 

Technische Dienst 

Bijlage Ill : De cases (Case 2) 

Algemeen dlrecteur 

....._ __ P_r:_
00
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········ ··· ··· ····· ····- --- -+- - - ··-··-·- ······ ·· ······· ·· I···· ······ ·· ···· ··········•············· ···· ·-··· ····· ·· ······· · ·········· ·· 

Categorie 3 

Procesoperators 

Onderhouds

personeel 

Produktie

medewerkers 

Verklaring: 

Grenzen tussen niveaus 

Tecnische gebruikers 

van het Witron-systeem 

jiguur I/1.5 De Technische Dienst. met links de indeling in de eerder gedefinieerde 
gebn,ikerscategorien. 
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Case 2: Resultaten van bet Interview 

Met het hoofd van de afdeling Storing- en onderhoud is een afspraak gemaakt en inmiddels is een 

interview afgenomen. Ook met een procesoperator heeft een gesprek plaatsgevonden. 

Sne/ op/ossen van storingen 

De storingsmeldingen zoals die nu worden gegenereerd zijn goed. Hierbij we! de kanttekening dat men 
inmiddels gewend is aan het huidige systeem. Het heeft (logischerwijs) een tijd geduurd voordat 

storingen werden herkend aan hun oorzaken. lnmiddels zijn vrijwel alle storingen snel te traceren en op 

te lossen. 

Een storingsmelding moet minimaal de volgende velden bevatten: 

Veld: 

datum en tijd aanvang storing 

tljdsduur van de storing 

storingscode en omschrijving 

oorzaak van de storing: reject code 

standaard oplossing van de storing 

locatie van de storing 

Specificatie: 

herkenbare codering, omschrijving door Witron 

algemene omschrijving door Witron 

aanduiding door middel van een uniek en logisch componentnummer 

Behalve het tijdstip van de storing en een korte omschrijving van de storing, is een duidelijke aanduiding 
van de locatie van de storing gewenst. Om de locatie van de storing te achterhalen wordt momenteel 
vaak ingelogd onder TEVIS om vervolgens op deze schermen de locatie (-code) van de storing op te 
zoeken. Het zou erg handig zijn als de in TEVIS gebruikte (semi-) grafische weergave van het systeem 

inclusief de daar gebruikte codes rechtstreeks in PRO DIS te zien is. De locatie-aanduiding van TEVIS 
kan dan ook voor de PRODIS-meldingen worden gebruikt. Ook wordt het als onhandig ervaren dat niet 
alle meldingen van TEVIS overgenomen worden door PRODIS . Sommige meldingen op laag (PLC-) 
niveau worden niet doorgegeven naar PRODIS, terwijl bij een systeem voor de produktielogistiek 
gegevens op dit niveau vaak informatief zijn. 

Zeer gewenst is de mogelijkheid om invoer (commando· s, manuele bediening van het systeem - ook op 
PLC-niveau) terug te kunnen zien. Dit heeft twee voordelen. O ) Veel storingen zijn afkomstig of warden 

verergerd door onjuiste acties van systeemoperators . Door terug te zien welke commando' s zijn gegeven 

is een storing vaak sneller te herstellen. <
2
> Bij een complexe storing worden vaak enkele altematieve 

mogelijke oplossingen getest. Deze verschillende altematieven afgedrukt op papier geven een goed 
overzicht van de verschillende altematieven. Hierdoor wordt sneller de juiste oplossing gevonden. Met 
andere woorden een logboek van gegeven commando· s v66r de storing (ad. l) en een logboek van 
gegeven commando' s rui de storing. 

Het is momenteel mogelijk om voor een pallet na te zoeken of deze in eerste instantie bij het invoeren is 
afgekeurd (bijvoorbeeld vanwege verkeerde afinetingen) en wat daarbij de reden van afkeur was. Dit is 
een handige functionaliteit . Ook wil men zien of een pallet automatisch of handmatig is ingevoerd. 

Er zijn in het algemeen maar weinig vervolgstoringen. dus het filteren van vervolgstoringen is niet nodig, 
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en misschien zelfs niet prettig. Deze extra informatie komt (gezien de ervaring met het systeem) de 
herkenning van storingcn ten gocdc. 

Een laatste punt wat als erg handig werd omschrcven is een per module een actueel overzicht van de 

status van de sensorcn. 

Voorkomen van storingen 

Behalve de gebruikelijke logfuncties (tijdstippen, korte omschrijving van de storing, etc.) zou het erg 

handig zijn als kan worden bijgehouden wie de laatste kcer cen bepaalde storing (-smelding) hceft 

opgelost en hoe dat is gebeurd. In de loop van de tijd ontstaat op die manier een database met 
ervaringsgegevens over storingen en mogelijke oplossingen daarvan, waar vooral onervaren 

systcemoperators hun voordeel mee kunnen doen. De tijdsinvestering die dit vergt op het moment dat een 
opgetreden stroring is opgelost, leidt niet tot problemen. Men is bereidt de database up-to-date te 
houden. Wei zou de database van te voren moeten warden gevuld met standaardoplossingen, om de 

bruikbaarheid in het begin te verhogen. De inhoud van de database kan clan in de loop der tijd op basis 
van opgedane ervaringen warden aangepast. 

Voor integratie van een onderhoudssysteem met het huidige storingsdiagnosesysteem bestaat geen 
interesse. Het technisch onderhoud is uitbesteed en wordt uitgevoerd op momenten dat het systeem niet 
in gebruikt is . Bovendien is het CAT-systeem een onderdeel van het totale produktiesysteem, en een 
onderhoudsplanning zou alleen handig zijn als het gehele produktiesysteem hierin zou warden betrokken. 
Hiervoor bestaan echter goede (software-) pakketten. 

Verannvoording naar klantenlafnemers 

Het systeem betreft hier een flexibele transport- en opslagverbindig tussen gcilfkartonmachine, 
tussenopslag en verwerkingsmachines voor stapels karton van zeer uiteenlopende maten. De voor de 
klant belangrijke toegevoegde waarde van het produkt wordt gerealiscerd voor en na het 
transportsysteem, namelijk door de golfkartonmachine en de verwerkingsmachines (zie figuur ill.3). 

Verannvoording naar hoger management 

Het hoofd van de technische dienst rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. Het gaat daarbij 
om het functioneren van gehele produktiesysteem, wat betekent dat de inforrnatie afkomstig uit het 
Witron storingsinformatiesysteem voornamelijk intern (binnen de afdeling) gebruikt wordt. Uit de 

gegenereerde storingsgegevens van het Witron buffersysteem (zie "Voorkomen van storingen'') en uit de 
storings- en onderhoudsgegevens van de rest van het machinepark stelt het hoofd van de technische 
dienst een rapport samen voor de algemeen directeur. 

Voorbee/den van queries 

Het is handig om achteraf gegevens over storingen en aanverwante zaken te kunnen terugzoeken. 
Vragen die clan gesteld worden zijn: 

• Wat is op een bepaald moment de status van de sensoren van het systeem? Geef hiervan een 
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ovcrzicht. 

• Wat is in cen bcpaaldc periode de totale stilstand van het systeem, gesplitst en gesorteerd naar 

oorzaak. 

• Wat zijn de 10 laatst gegeven opdrachten aan het systeem en door wie zijn deze opdrachtcn gcgcven? 

Logboek 

Het bijhouden van een logboek is handig voor zover bovenstaande queries (vragcn) er mee beantwoord 

kunncn warden. 

Overige eisen en wensen 

De lijst met gegevens zoals die door het systeem wordt bijgehouden hoeft slechts tijdens de 
implementatie te worden gewijzigd en aangepast aan de behoefte. Als het systeem eenmaal operationeel 
is, is wijziging van de lijst met gegevens niet meer nodig en gewenst. Eventueel kan na een periode van 
een of twee maanden operationeel nog eens warden bezien of een of ander moet worden aangepast, maar 

daama verandert de informatiebehoefte alleen als het systeem verandert. 

Wei bestaat de behoeft on-line gegevens op te kunnen vragen (in plaats van achteraf) en wel 
voornamelijk huidige en eerdere storingen, en de systeemstatus (bijvoorbeeld sensorstatus, etc.). 
Kleurgebruik in de scherrnen is niet noodzakelijk, een duidelijke indeling van het scherrn wel. 
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Case 3: Dlstributlecentrum voor motoren en motoronderdelen lSchiPholJ 

Betlrijfsbescl,rijving 

Deze case is een producent en leverancier van onder andere motoren (motorfietsen), waterjetski"s. 
buitenboordmotoren voor boten en grasmaairnachines. Om de efficiency en service naar de klanten toe te 
verbeteren is ten behoeve van de Europese markt in juni 1991 met de bouw van een nieuw 

distributiecentrurn begonnen. Het distributieeentrum is gesitueerd te Schiphol, en voorziet van daar uit 
filialen en productiecentra in Europa van onderdelen. Dit gebeurt op zodanige wijze dat --wat tot 
vanrniddag besteld wordt, wordt op dezelfde dag nog geleverd". De bouw van het distributiecentrum 
nam 19 maanden in beslag. 

Deze zware eis leidde tot een logistiek totaalconcept, bestaande uit een hoogbouwmagazijn, een 

automatisch kleindelenmagazijn, een manueel rnagazijn voor grote en gevaarlijke onderdelen en een 
orderverzamelzone met een papierloos orderverzamelsysteem met doorrolstellingen. 

Systeembescl,rijving 

Het gehele systeem kan schematisch als volgt worden weergegeven: 

I 
I 

' Automatisch kleindelenmagazijn I 

: 
~ - ' 

~ I 
i 

Manueel magazijn voor Automatisch 

grote en gevaar1ijke 
onderdelen 

I 
! 

hoogbouwmagazijn 

Papierloos orderverzamel gebied I • I .... }. 

I I I 
I I 

~ -- ···· · 

·-... 
··•. 

·._ ··-- ... 
.. .. 

Verzamelgebiek in- en uitgaande goederen 
... , 

···· ····· 
... 

.... -Automatische verpakking en 4 ······ ·· ····· ·· ··· 
labeling 

Centrale computerruimte; 

wcs 

figzmr Ill. 6 Schematische voorstelling van de onderlinge ligging van de systemen bij case 3. 

De verschillende delen van het distributiecentrurn (hoogbouwmagazijn, kleindelenmagazijn, papierloos 
orderverzamelsysteem) zijn onderling verbonden door volautomatische transporttechniek en worden 
integraal bestuurd door het Warehouse Control Systeem. Orders doen - afhankelijk van de samenstelling 
van de order - een of meerdere delen van het distributiecentrum aan. De routes van de verschillende 
orders zijn als gevolg hiervan zeer divers . 
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De bcsturing van het distributicccntrum bcstaat uit vijfvcrschillendc niveau 's (zie figuur 111.7) . Dit in 

tegenstelling tot de overige cases, waarbij de totale besturing meestal uit vier niveaus bestaat. 

!Niveau 1: Besturingssysteem klant 

(Meestal reeds aanwezig) 
Host Functie(s): voorraadplanning en registratie, 

exteme routeplanning en rittenvrijgave. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ WCS gebruikersinterface .................. 
Niveau 2: Besturing orderrouting 
tussen de verschlllende deelsystemen 

INiveau 5: Fysiek nievau I 
.figzmr Ill. 7 Verschi/lende besturingsniveaus bij case 3. 

Functie(s): lnteme routeplanning van de orders, 
aansturing picking-displays 

WCS gebruikerslnterface, o.a. PRODIS 

· • Warehouse Control System. Functie: systeem
: besturing, locatiebeheer, etc. 

ISensoren, Motoren, scanners, etc. I 

Verschillende PLC-besturingen die tot een systeembesturing behoren zijn gecombineerd tot groepen. Een 
groep wordt aangestuurd door een groepenbesturing, vergelijkbaar met een Warehouse Control 

Systeem. 

De gehruikers van het systeem 

De gebruikers van het systeem zijn in te delen in de gebruikelijke drie categorien van (hoger) 
management, systeemengineers en procesoperators. 
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Case 3: Resultaten ult hat Interview 

Tijdcns ccn rondlciding door het distributiecentrum hebbcn met betrekking tot het informatiesystcem 

mcerdere gesprekken plaatsgevonden met gebruikers van het systeem uit de categoric proccsoperators. 
Een volledig interview is afgenomen met een gebruiker van het systeem op het niveau systcemcnginccr / 
management. De persoon in kwestie is zeer goed op de hoogte van het functioneren van het systcem. Hij 
is zonder twijfel expert te noemen en kent het systeem zogezegd ' van binnen en van buiten '. Hij is erg 
inventief en bij het oplossen van problemen en het verzinnen van oplossingen. 

Het systeem kent (gedeeltelijk op specificatie van de klant) een zeer uitgebreide functionaliteit met 
betrekking tot de informatievoorziening en de gebruikersinterface. Vrijwel alle eisen en wensen met 

betrekking tot informatieverstrekking ten behoeve van de technische gebruikers worden door het systeem 

verzorgd. 

Snel op/ossen van storingen 

Met betrekking tot de storingsmeldingen wijken ook hier de gewenste gegevens niet veel af van de 
andere cases. De velden die zeker niet mogen ontbreken bij een storingsmelding zijn: 

Veld: 

aanvang storing 

code en omschrijving van de storing 

soort storing 

locatie van de storing 

Voorkomen van storingen 

Speciflcatle: 

datum en tijd 

algemene omschrijving door Witron 

code (aard van de storing: runtime-error. mechanische storing, 
communicatiestoring, etc.) 

code van de betreffende component 

omschrijvlng van de betreffende component 

weergave op een grafisch overzicht van het systeem 

De functionaliteiten van het inforrnatiesysteem om storingen te analyseren zijn zeer uitgebreid. Er zijn 
weinig klachten van zaken die ontbreken of niet geed zouden werken. Over de kranen warden 

gedetailleerde statistische gegevens verzameld. Deze zijn bedoeld om onderhoud en storingen aan kranen 
te initieren en te verantwoorden en om een evenwichtige werklast te betrachten. Dit soort gegevens 
ontbreken echter voor de conveyorsystemen, omdat deze behalve een transportfunctie ook een 
bufferfunctie vervullen. 

Het onderhoudssysteem is geen onderdeel van het Witronsysteem. Het onderhoud wordt uitgevoerd met 
behulp van een bestaand softwarepakket dat speciaal is ontwikkeld voor integrale onderhouds

behcersing. 

De mogclijkheid om te zoeken in historie-bestanden om bepaalde fouten of soorten fouten terug te 
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kunnen zoeken is aanwczig, doch slechts op programmcumiveau. Bovcndicn is het nict mogclijk in ccn 

kcer mecrdcre bcstandcn tc doorzocken. Dit kan uitsluitcnd per bestand. Dit is omslachtig en kan beter. 

De vclc ingcbouwde statistischc tellers (bijvoorbceld het aantal bewegingcn die een bcpaaldc pusher 

heeft gcmaakt) zijn erg handig, doch kloppen niet hclemaal. Zo tellcn de tellers van cen bepaald (ded-) 

systcem allcen acticf indien hct betrcffcnde (dcel-) systccm in automaatstand staat. In manuclc stand van 
het (dccl-) systcem zijn de tellers niet actief en registrcrcn zij nicts. 

De mogclijkheid adviezen en tips van collega ·s terug te kunnen zoeken bij cen specificke storing wordt 

niet nodig gcvondcn. Doordat de werkelijke oorzaak van bcpaaldc storingcn - zelfs als dcze de vorigc 

keer zijn verholpen - niet altijd wordt achterhaald, is de kans groot dat het informatiesystcem wordt 
'vervuild' met verkeerde adviezcn. Daarentegen is een gocd helpschcrm, waarop alle afkortingen en 

gegcvensvelden warden verklaard, onontbeerlijk. Bij deze case is dit helpscherm zeer goed uitgewerkt en 

de gebruikcrs zijn daar clan ook zeer tevreden over. 

Verantwoording naar k/antenlafnemers 

Naar klanten toe wordt vrijwel nooit gedetailleerde systeeminformatie verstrekt. Slecht globale 

informatie kan aan klanten warden verstrekt, en dan alleen nog in geval van klachten. De enige 
informatie die eventueel direct op aanvraag aan klantcn zou warden verstrekt is informatie met 
betrekking tot het service-level. Het service-level wordt niet precies gedefinieerd maar hecft betrckking 

op het aantal orders dat op tijd wordt geleverd. 

Verantwoording naar hoger management 

Het management is geinteresseerd in de historic van alle soorten meldingen. Bedoeld warden in dit geval 

statistische gegevens zoals: welke storingen kwamen het meest voor, welke storingen kwamen (veel) 
vaker voor clan normaal, storingen per groep . Zoeken naar een stuk tekst (reeks) in de bestanden met 

storingsmeldingen zou een zeer welkome optic zijn. Zogezegd is het zoeken in historiebestanden 
momenteel wel mogelijk maar omslachtig. 

Voorbee/<len van queries 

Achteraf is het waardevol gegevens over storingen en aanverwante zaken te kunnen terugzoeken. Vragen 
die dan gesteld warden zijn: 

• Wat is het aantal uitgevoerde bewegingen van verschillende componenten (pushers, kranen) in een 

bepaalde periode (bijvoorbeeld sinds het laatste onderhoud of sinds de laatste storing)? 

• Welke componenten geven meer storingen dan gerniddeld? 

• Wat zijn de meest voorgekomen storingen in een bepaalde periode? 

• Wat is in een bepaalde periode de totale stilstand van het systeem, gesplitst en gesorteerd naar 

oorzaak. 

• Wat is het totaal aantal storingen per groep in een bepaalde periode'? 
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Logboek 

Het bijhouden van historie-bestanden is handig indien de zoekfunctie wordt verbeterd. Het moct 

mogclijk zijn op een bepaalde deeltekst te kunnen zoekcn in de historie-bestanden. Bovendien moct hct 
mogelijk zijn om achtcreenvolgens in verschillende bestanden te zoekcn zonder steeds opnieuw de 

zoekopdracht te hoeven geven. 

(Jverige eisen en wensen 

Kleurgebruik in de schermen is niet noodzakelijk, de schennen zijn in deze vonn duidelijk genoeg. 
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Case 4: DlstribuUecentrum voor aen droulsterllkaten (Heterenl 

Betlrijfsbescl,rij••ing 

De drogisterijkctcn die onderwcrp is van deze case beschikt sinds kort over een intcmationaal 

distributicccntrum in Heteren, vanwaar zij aJs marktleider circa 400 filiaJcn in Nederland en Belgic van 

goederen voorziet. 

De marktsector waarin deze drogisterijketcn zich bevindt wordt gekerunerkt door cen groeicnd aantal 

artikelen met een steeds kortere levenscyclus. Dit resulteert in een vraag naar kleinere hoevcelheden en 

kortere levertijden. 

Om haar marktleidende positie te versterken heeft de drogisterijkcten besloten tot de bouw van het 

bovenstaande distributiecentrum. Naast een uitbrciding van de opslagcapaciteit en -faciliteiten, had de 

keten ook een flexibel systeem voor de orderverwerking voor ogen dat aan de hoogste kwaliteits- en 

zekerheidseisen zou voldoen. 

Systeembeschrijving 

Het distributiecentrum met een totaal vloeroppervlak van 20.000 m2 kan worden ingedeeld in een aantal 

functionele gebieden of systemen, te weten het PtB- (Pick to Belt) systeem, het Papierloos 

OrderVerzamelsysteem (POVS) en een opslaggebied voor overige artikelen (zie figuur III .8). Het POVS 

en het PtB-systeem worden beiden vanuit eigen bulkstellingen bevoorraad. De bulkstellingen worden 

rechtstreeks bevoorraad door leveranciers van de artikelen. Het PtB-systeem is bedoeld voor pickcn op 

doosniveau (hele dozen), het POVS voor picken op artikelniveau (een of meerdere artikelen). 

De orders van de filialen komen centraal binnen op de HOST -computer. De HOST vertaalt deze orders 

naar uitslagopdrachten voor het PtB-systeem en het POVS . Indien nodig genereert de HOST 

aanvulorders voor de bulkstellingen van beide systemen. De bulkstellingen worden aangevuld met 
behulp van bemande reach-trucks, waarbij de HOST de benodigde opslaggegevens doorgeeft door 

middel van RF (Radio Frequency). 

Uitgeslagen artikelen afkomstig van het PtB-systeem worden via een bufferlus (Till-tray) overgebracht 

naar het sorteergebied voor de PtB-artikelen. 

Het besturingssysteem van het POVS (Witron) krijgt zijn gegevens over de benodigde artikelen van de 

HOST en vertaalt dit naar de juiste picklocaties. Orderpickers picken de (via stellingdisplays) 

aangegeven artikelen, en plaatsen deze in de juiste transportbak. Een transportbak kan zodanig meerdere 

soorten artikelen bevatten. Zijn alle artikelen voor een bepaalde bak gepickt, dan wordt deze bak op de 

uitslagband geplaatst. Via deze uitslagband bereikt de bak het sorteergebied voor POVS-artikelen. 

Van hieruit worden de dozen en de losse artikelen samengesteld tot klantorders en in de juiste 

vrachtwagens geladen, klaar om vervoerd te worden naar de desbetreffende filiaJen. 
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Dlstributiecentrum Heteren 

Categorie 1 

Hoger management 

" ' ··· ············· ············· ····· ·· •· ······· ·····-

Categorie 2 I 
Middle management Ji 

Categorie 2/3 

Proces
/systeemoperators .J 

.• ,, 

Holding 

Drogisterijketen 

1: 

Drogisterijgroep 

Manager 

werlcvloer 

Directie en 

aandeelhouders 

Drankengroep 

Bijlage Ill : De cases (Case 4) 

Supermarktengroep 

Verklaring: 
Grenzen vestiging 

Grenzen tussen niveaus 

T ecnische gebruikers 

.! • • •. . . . . • .• • . • • ••• • • .• . t-.. -... -.. -.. . -... -.. - .-.. -... ~ ... -.. -... -... -. -... -.. . -.... ...... ... . 
.. :;_jidl:)!~~;;r.;m~!iij[!.' 1:f '> '/·' =· · 

Hoofdpicker 

Orderoickers 

Idem, 

voor elk functioneel 
gebied / systeem 

i :',,,. -------· • 111,i,4, ,...,.,., • ..,.... . • ..... ~-. ............ ·, -'. r, . ....,,.,, . ·_:;,. .. ·-:- ,.,., ...... 1 •• ,--- ...... ...,_. 

jigzmr III. 9 Organisatiestn,ctuur van Case .J. met daarboven de holding van de drogisterijketen. 
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Case 4: Resultaten ult bet Interview 

Snel oplossen van storingen 

a) Procesoperators 

Een storingsmelding moet minimaal de volgende veldcn bevatten: 

Veld: Specificatie: 

datum en tijd aanvang storing 

Bljlage Ill: De cases (Case 4) 

soort storing code en omschrijving; wel I geen stilstand, wetk soort component? 

code en omschrijving van de storing algemene omschrijving door Witron 

locatie van de storing aanduiding door middel van een uniek en logisch componentnummer 
(aanduiding in TEVIS schermen is geed) 

Ook hier spreekt het voor zich dat de velden 'datum en tijd aanvang storing', ' tijdsduur van de storing' 
en 'locatie van de storing ' (code) gewenst zijn. Ook het aangeven van verschillende soorten storingen is 

wenselijk, maa.r kan niet nader warden gespecificeerd. 

Het is jarnrner dat sommige storingsmeldingen door TEVIS warden gemeld (zicbtbaar op bet TEVIS
scberm dat bij die sectie boort) niet zichtbaar zijn op het - centrale - PRODIS-scberm. Veel van deze 
meldingen zijn tocb nodig om bepaalde storingen op te lossen, waa.rdoor in dat geval naa.r bet 
betreffende TEVIS-scberm moet warden gelopen. 

Daarnaast is het zo dat storingsmeldingen op PRODIS-niveau alleen verschijnen op bet centrale 

PRODIS-scberm terwijl storingen meestal op de storingslocatie zelf moeten warden opgelost (N.B. elke 
sectie is uitgerust met eigen TEVIS-scherm). 

De locatie-aanduiding die wordt gehanteerd in TEVIS wordt handig gevonden, de locatie-aanduiding 

zoals die op het PRODIS-scberm verschijnt is vaak minder duidelijk en wijkt afvan de TEVIS
codering. Ondanks de goede TEVIS-codering vinden orderpickers bet tocb handig om de storing op een 
overzicbtsplaat met bebulp van een ' lampje' te zien. Eventueel kan dit (in grafiscbe vorm) op het 
PRODIS-scberm. Kennelijk is dit visuele aspect toch belangrijk. 

Voorkomen van storingen 

a) Procesoperators 

De proces-operators een overzicbt van de uitsluisbanen (POVS) waa.r de meeste storingen plaatsvinden. 
Deze uitsluisbanen zijn rollebanen waarbij de dozen warden voortbewogen door de zwaa.rtekracht (zie 
figuur III. I 0) . De afstelling hiervan let erg nauw, en bet wil nog wel eens gebeuren dat een baan te 
schuin of te vlak ,..-ordt afgesteld, waa.rdoor dozen of op het verkeerde moment over de aangedreven 
rollerbaan worden geduwd 6fhalverwege de baan blijven hangen. Af en toe worden deze banen 
bijgesteld, maa.r op dat moment is geen overzicbt beschikbaa.r waa.rop te zien is welke banen te schuin 
en welkc tc vlak zijn afgesteld. 
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Case 5: DlstribuUecentrum voor levensmlddelen en aanverwante arukelen 
CElndhovenJ 

Bedrijfsbescl,rijving 

De distributcur die deze case vertegenwoordigd heeft zijn hoofdkantoor in Veghel en een aantaJ 

vestigingen in het buitenJand. De gehele groep telt circa 550 medewerkers. Als distributeur is zij 

gespecialiscerd in de handling, verpakking en distributie van levensmiddelen en aanverwante artikelen. 

Om het bestaande servicepakket te kunnen uitbreiden en vernieuwen, de doorlooptijden te verkorten en 

de flexibiliteit te verhogen is besloten tot de bouw van cen in hoge mate geautomatiseerd goedercn
distributiecentrurn te Eindhoven. Deze verhoging van de flexibiliteit was nodig om ook in de toekomst 
aan de specifieke klanteneisen in de fijndistributie te kunnen blijven voldoen. Vanuit dit nieuwe 
logistieke centrurn beschikt men over een directe aansluiting op belangrijke doorgaande autosnelwegen 

naar o.a. Antwerpen, het Ruhrgebied, Rotterdam en Maastricht. Daarnaast is er een directe 

spoorwegverbinding. 

Systeembeschrijving 

Het distributiecentrurn kan globaal in vier delen worden gesplitst: het semi-automatisch magazijn, hct 
bijbehorende despatch&orderpickingarea, het volautomatisch hoogbouwmagazijn en tenslottc het 
despatch- en orderpickingarea inclusiefhet Papierloos Orderverzarnelsysteem (zie figuur 111.11). Het 
bulkmagazijn kent 16.000 palletlocaties met twee smallegangentrucks voor bulkhandling. Hct 
hoogbouwmagazijn heeft een oppervlakte van circa 10.000 m1

, heeft 27.000 palletlocaties met 
verschillende locatiehoogtes voor opslag van zowel Euro- en Cheppallets en is 18 meter hoog. Zcs 

pickstations worden bediend door 8 bochtrijdende kranen die de goederen halen en opslaan in 16 
verschillende gangen. Vijf van deze 16 gangen hiervan zijn gekoeld voor de opslag van bederfelijke 
artikelen. Vanuit de despatch-area worden voile pallets aangeboden aan het identificatiepunt (het I-punt) 

van waaruit deze pallets in het magazijn worden opgeslagen. 

De gebruikers van het systeem 

De gebruikers van het systeem zijn wederom in drie categorieen te verdelen en wel als volgt (zie figuur 
III.12). Zowel de directeur als de shopfloormanager vallen ender bet hoger management. De 
shopfloormanager is direct verantwoordelijk voor de algehele performance van het magazijn en 
ressorteert rechtstreeks ender de directeur. De categorie ' systeemengineers ' bestaan uit vier belangrijke 

disciplines: 
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I. Systccmbchccr 
Systcembehcer is vcrantwoordclijk voor hct nctwcrkbehcer en de algcmene nctwerkapplicaties . 
Daamaast krijgt de koppeling tusscn de verschillcndc systcmcn speciale aandacht. 

2. System support 
System support is verantwoordelijk voor het oplosscn van storingcn, achtcrhalcn van oorzakcn van 
storingen en procesvcrbctering. 

3. Ondcrhoud. 
Afdcling onderhoud voert corrcctief en preventief onderhoud uit aan hct systeem, voor zovcr dit nict 
wordt uitgevoerd door Witron (onder servicecontract). 

4. Statistieken 
Hier worden belangrijke systeemgegevens verwerkt tot managementinfonnatie, ondermeer door 
gegevens te verwerken in overzichtelijke statistieken en rapporten. 

Kantoren 

Sluis / doorgang 

Magazijn bulkgoederen 

, .............. .... ..... ..... . . 
(gekoelde gedeelte} 

Volautomatisch hoogbouwmagazijn 

(ongekoelde gedeelte) 

i 
I 
I 

I 

.· 1111 11 11 i 111 11 1 1 i 1 • 1 I i 11 11 I I I I Ii Ii I i; i:, 
: 111,1 , 1 1 11II , 1 11 1 1 1111 I I i I I 1 11i11 ,, , ,, 

figuur IIJ.11 Globale lay-out distributiecentntm case 5. 
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Verklaring: 

Categone 1 

Hoger management 

Categorie 2 

Systeemengineers 

Categorie 3 

Procesoperators 

Systeem

beheer 

----□-ir•ec-te•u•r-..11 :===:J 

System 

support 

Shopnoor 

manager 

Onderhoud 

Onderhouds

personeel 

figuur l//.12 De categorieen van technische gebntikers bij case 5. 
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Tecnische gebruikers van het Witron-ysteem 
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Stalistieken 
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Produktie 
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I-punt 

operators 
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Case 5: Resultaten ult bet Interview 

Snel up/ossen van storingen 

Een melding wordt verwacht minimaal uit de volgcnde velden tc bcstaan: 

Veld: 

aanvang storing 

soort storing 

code en omschrijving van de storing 

locatie van de storing 

Specificatie: 

datum en tijd 

code en omschrijving; waarschuwing, storing, rout. 

6en regel voor alle meldingen; in een taal 

aanduiding door middel van een uniek en logisch componentnummer 

Behalve het tijdstip en een korte omschrijving van de storing, is een duidelijke aanduiding van de 

storingslocatie gewenst. De codering zeals die wordt gebruikt in TEVIS wordt erg handig gevonden. In 
PRODIS wordt soms echter (parallel) een andere codering gebruikt. Gewenst is dan ook een eenduidige 

codering voor componenten van alle niveaus. 

Ook hier wordt het wederom handig gevonden om een grafisch overzicht van het systeem ( vergelijkbaar 

met de semi-gra.fische overzicbten van TEVIS) ook op PRODIS-niveau bij de hand te hebben waarop 

on-line wordt weergegeven waar een eventuele storing heeft plaatsgevonden. Vooral als niet alle 

locatiecodes op dezelfde manier zijn genummerd kan zo'n overzicht steun bieden. Omdat het systeem te 

groot is om in bet gebeel op bet scberm te passen moet er de mogelijkheid zijn om in te zoomen 

(bijvoorbeeld een overzicbt van bet systeem en overzichten per module) . 

Meldingen van gelijksoortige storingen (doch bij verschillende componenten) verschillen soms. Dit is 

verwarrend. 

Er is geen tijd om bij een bepaalde storing ervaringsgegevens hierover op te nemen in het systeem. Het 

bijhouden van een dergelijk bestand zou te veel tijd kosten en daarom niet rendabel zijn. 

Het weergeven van vervolgstoringen is ook hier onvermijdelijk, omdat deze vervolgstoringen veel extra 

informatie over de hoofdstoring verschaffen. In veel gevallen is het weergeven van uitsluitend de 

hoofdstoring niet voldoende om de storing goed te analyseren. De vervolgstoringen veroorzaken echter 
wel ruis, met als gevolg een slecbter overzicht van de storingen. Een oplossing is bet filteren of 

accentueren van de vervolgstoringen. Indien een filter wordt toegepast moet men de mogelijkheid hebben 
dit filter in- of uit te schakelen naargelang de situatie. Nag een mogelijkheid is het accentueren van 

hoofdstoringen. 

Voorkomen van storingen 

In die gevallen van storingen waarbij transporteenheden zijn betrokken is het belangrijk over gegevens 

van die transporteenheid te beschikken zoals het nummer van de betreffende transporteenheid, soort 

transporteenheid, artikelen en soort verpakking van die artikelen die zich op de pallet bevinden. Erg 

belangrijk is bij deze case de koppeling tussen rejects aan het I-punt en leveranciergegevens. Correct 

gestapelde pallets zijn van groot belang voor een soepele doorstroming van de produkten. In veel 
gevallcn gevcn pallets die bij het I-punt in eerste instantie afgewezen werden als gevolg van slechte 
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stapeling van de produkten later in het systcem opnieuw storingen. Uit de koppeling van bovenstaandc 

gegevens kan blijken dat bepaaldc leveranciers pallets niet correct aanJeveren. Dit blijkt dan doordat 

pallets van bepaalde leveranciers bij het aanbieden aan het I-punt meer storingen geven dan andere. Ook 
kunnen bcpaalde soorten verpakkingen meer problemen geven dan andere. 

Ccntralc automatische registratie en beheersing van onderhoud wordt niet als essentieel ervaren. Men 

ziet echter wel voordelen in deze manier van onderhoudsbeheersing. Momenteel wordt onderhoud nict 
automatisch geregistreerd en beheerst. Onderhoud is misschien beter te beheersen als belangrijke 
gegevens hierover consequent warden bijgehouden, zoals (bet verloop van) de storingsgraad van 

verschillende componenten. Kosten van onderhoud kunnen op deze manier beter · in kaart warden 

gebracht. 

Verantwoording naar k/antenlaf nemers 

Naar klanten toe wordt vrijwel nooit gedetailleerde systeerninfonnatie verstrekt. Slechts globale 

inforrnatie kan aan klanten warden verstrekt, en dan alleen nog in geval van klachten. De enige 
informatie die eventueel direct op aanvraag aan klanten zou warden verstrekt is inforrnatie met 
betrekking tot het service-level. 

Verantwoording naar hoger management 

Het management is geinteresseerd in statistische infonnatie met betrekking tot de storingen. Het gaat 
dan om gegevens zoals: welke storingen kwamen (veel) vaker voor dan nonnaal, welke storingen 

kwamen het meest voor, storingen per groep/sectie. Het zoeken in historiebestanden is met behulp van 
een databaseprogramma eenvoudig. Er is echter nog geen directe koppeling tussen de historiegegevens 

en een applicatie die deze gegevens tot nette rapporten en statistieken verwerkt. 

Voorbee/den van queries 

Achteraf is het zeer gewenst gegevens over storingen en aanverwante zaken te kunnen terugzoeken. 

Vragen die dan gesteld worden zijn: 

• Welke componenten geven rneer storingen dan gemiddeld? 

• Wat zijn de meest voorgekornen storingen in een bepaalde periode? 

• Welke toeleveranciers leveren regelmatig pallets die zodanig zijn gestapeld dat zij storingen 
veroorzaken in het systeem? 

• Wat is het totaal aantal storingen per groep in een bepaalde periode? 

Overige eisen en wensen 

Kleurgebruik in de schennen is niet noodzakelijk. Wei bestaat er de wens slechts een taal te hanteren in 
de storingsmeldingen. 
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Case 6: Materials handllnu svsteem van een loolsUeke dlenstverlener 
lWlllebroek, Belglii) 

Betlrijfsbeschrijving 

Het distributiecentrurn waar deze case over handelt is ondcrdeel van de Belgie-groep van dezc logistiekc 
dienstverlener. De Belgie-groep heeft 14 vestigingen verspreid over Belgie die centraal worden geleid 

vanuit het hoofdkantoor in Brussel. Vanuit deze vestigingen wordt voornamelijk de markt in de Benelux 
bediend. De Belgie-groep is onderdeel van de Europa-groep. De Europagroep beschikt - verspreid over 

geheel Europa - over meer dan 400 magazijnen en terminals. Wereldwijd is de ondememing 
vertegenwoordigd in meer dan 35 landen in Europa, Africa, America, het Midden- en Verre oosten en 

Australie. Zij heeft daarbij wereldwijd meer dan 16.000 professionals in dienst op het gebied van 
transport, warehousing en distributie. 

Deze case betreft een distributiecentrum van uiteenlopende produkten; de nadruk ligt echter op 
levensmiddelen. Het project dat door Witron is uitgevoerd betrof een gedeeltelijke herinrichting van het 
distributiecentrum, met als voornaamste doelstellingen: 

• realiseren van een gedeeltelijke nieuwbouw voor geautomatiseerde ontvangst van goederen, 

• instaJlatie van de transporttechniek voor de invoer van de goederen, 

• bepalen van de magazijnindeling op basis van opslagvolume in combinatie met het aantaJ ordercgels, 

• realisatie van gescheiden opslag- en orderverzamelen. 

Als uitgangspunt voor verdere automatisering van het gehele distributiecentrurn is begonnen met de 
automatisering van de invoer van produkten. 

Systeembeschrijving 

Het materials handling systeem voor invoer van pallets ziet er schematisch als volgt uit zoals 
weergegeven in figuur ill.13 . Vanuit de docks worden pallets op de vier invoerbanen gezet. 
Achtereenvolgens kunnen meerdere orders achter elkaar op een baan worden geplaats, omdat na elke 

order het einde wordt gemarkeerd door een druk op een knop. Na een contour- en gewichtscontrole bij 
bet I-punt worden de goedgekeurde pallets naar de juiste secties van bet magazijn getransporteerd. Er 
zijn een aantaJ 'afzetpunten' voor pallets, vanwaar zij door heftrucks naar de juiste magazijnlocatie 
worden gebracht. De juiste locatie wordt door middel van radio-frequency doorgegeven aan de 
verschillende heftruckchauffeurs. 
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- Docks - ---Rollerbaan 

gekoelde deel magazijn 

_________ Contourcontrole 

// --Kettingbaan 

1 - Afvoer rejects 
I 

ftft 
ongekoelde deel magazijn 

LJ DD 
.figuur Ill. 13 Globaal overzicht van her materials handling sysreem voor invoer (case 6.). 

De gebruikers van het systeem 

De gebruikers van bet systeem zijn opnieuw te splitsen in drie categorieen (zie figuur 111.14). De 
warehouse-manager is verantwoordelijk voor de prestaties van het gehele magazijn. Onder hem 
ressorteren direct bet hoofd van de technische dienst en het hoofd van despatch. De technische dienst 
voert preventief onderhoud uit aan de installatie en voert de nodige reparaties uit. De afdeling despatch 
bestaat behalve uit het hoofd van de afdeling uit een aantal despatchers. Deze verzorgen bet overladen 
van pallets uit de vrachtwagens op het systeem en van het systeem naar de juiste magazijnlocaties door 
middel van heftrucks met radio-frequency. Dit gebeurt in een twee-ploegen-dienst: een vroege ploeg (van 
8:00 to 14:00) en een laadploeg (van 14:00 tot 22:00) . Verder zijn er tijdens verwerking van pallets op 
het systeem twee I-punt operators actief, die de invoer controleren aan de hand van meldingen van het 
systeem en die kleine reparaties uitvoeren met betrekking tot het systeem. 

Categorie 1 

Hoger management 
i ·••····· ··· ········ ··· ··· ··· ··· ······ ······ ······· ························ ···· ·········· ····· 

Categorie 2 

Systeemengineers 

Categorie 3 

Procesoperators 
,.._ _____ _.,. ________ ... 

"' .. ~t~J.,.,~ .: ►.-.'!, 

jiguur 111. f .J Technische gebntikers van her systeem bij case 6. 

Bijlagen stageverstag B.C. Jansen 111-31 

Overig 

personeel 

·········· ···· ········· ··· ···· ·· ····· ·· ··· ···· ··· ·· ·· ··· ·· ·· 

I-punt i · Overig 

..._ __ ope_ra.to.rs __ .r ...__perso __ nee1 __ ... 
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Bijlage Ill : De cases (Case 6) 

Case 6: Resultaten ult bet Interview 

Het systeem bestaat in deze fase uitsluitend uit een invocr systeem voor pallets. Hct is de bedocling dit 

later uit te breiden en het gehele magazijn stap voor stap te automatiseren. Op het moment van het 
interview was het systeem juist in gebruik genomen. Omdat het systeem in deze eerste fase uitsluitend 
beschikt over gegevensverwerking op TEVIS-niveau ontbreekt storingsinformatie op PRODIS-nivcau . 

Snel oplossen van storingen 

De gegevens waar men graag over zou beschikken bestaan uit de volgende velden: 

Veld: 

aanvang storing 

soort storing 

Speciflcatle: 

datum en tijd 

code; waarschuwing, storing, tout. 

een regel voor alle meldingen; in een taal code en omschrijving van de storing 

locatie van de storing aanduiding door middel van een uniek en logisch componentnummer 

Voorkomen van storingen 

Momenteel wordt - omdat de installatie slechts kort geleden in gebruik is genomen - weinig informatie 
verzameld om storingen te voorkomen. Men heeft wel een idee over welke informatie men zou willen 

beschikken. 

Men werkt met verschillende soorten pallets. Het systeem 'herkent' deze verschillende typen pallets bij 
bet invoeren hiervan. Graag zou men ,villen nagaan welk type pallet de meeste storingen veroorzaakt. 

Van een bepaalde storing ofbepaald type storing wil men weten wat de oorzaak hiervan zou kunnen 
zijn. In de meeste gevallen zullen clan een aantal altematieven moeten worden gegenereerd, waaruit clan 
naar goeddunken kan worden gekozen. 

Integrale onderhoudsbeheersing is geen wens, omdat het systeem - vooralsnog - zo klein is dat het 
overzicht voor wat betreft onderhoud voldoende is om dit niet automatisch te doen. 

Verantwoording naar klantenlaf nemers 

Hier niet van toepassing omdat bet hier slechts een invoersysteem betreft. De uitslag van pallets gebeurt 
nog niet op een zo hoog geautomatiseerd niveau. 

Verantwoording naar hoger management I queries 

Gegevens die op dit niveau gewenst zijn liggen voomamelijk op het statistische vlak. Erg interessant zijn 
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Bijlage Ill: De cases (Case 6) 

in dit geval: 

• het totaal aantal storingen per dag, 

• het gemiddeld aantal storingen per uur (dit om pieken tc detecteren), 

• de meest voorkomendc storingen per periode en per ploeg, 

• welkc typen pallets veroorzaken veel storingen, 

• gegevens over het invoeren van produkten van verschillende leveranciers? Hoe lang duurt het 
invoeren van pallets van een bepaalde leverancier (gerelateerd aan het aantal produkten), zit er we! of 
geen barcodesticker op de pallet, zijn het goede dan we! slechte pallets? 

• totale downtime per periode, 

• aantal baanwisselingen per dag, 

• palletflow over bepaalde punten (om knelpunten te localiseren), 

• variatie van de palletflow per uur (gesommeerd over het gehele systeem, per baan is dit niet zo 

interessant) . 
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Biilaue IV ovenicht 111erviewres1111aten 

Case: 
Locatie: 

Bedrijf: 

Branche: 

Automatische logistieke activiteiten (binnen 
systeemgrenzen): 
• lnslag 

• Intern transport 

• Opslag 

• Uitslag 

Ontvangst van goederen 

ldentificatie en controle 

In stellingen plaalsen 

Magazijn 

Orderverzamelen 

Verpakken en labelen 

Bijlagen stageverslag B.C. Jansen 

Case 1 Case2 
Breda Raamsdonskveer 

produktievestiglng, produktievestiging, 
ook distributie naar ook distributie 
andere vestiglngen 

levensmiddelen oapler en karton 

- . 
I-punt . 

kraan . 
tussen pickstations en tussen machines 
magazijn(en) 

ja . 
hoogbouwmagazijn flexibet buffer 

pickslations . 

. . 

IV-1 

Case3 
Schiphol 

distributiecentrum 

automoblel 

-
I-punt 

kraan 

tussen magazijnen, 
POVS en pickstat's 

ja 

hoogbouwmagazijn 

kleindelenmagazijn 

pickstalions 

POVS 

volledig automatisch 

Case4 
Heteren 

distributiecentrum 

droglsterij 

-
-
. 

tussen POVS 
lptaatsen 

ja 

-

POVS 

. 

Verklaring 

I-punt 

POVS 

Case 5 Case 6 
Eindhoven Willebroek (B) 

distributiecentrum distributiecentrum 

levensmiddelen levensmiddelen 

RF . 

I-punt I-punt 

kraan RF, heftrucks 

tussen pickstalions en van inslagpunt naar 
magazijn verdeelpunten 

ja . 

hoogbouwmagazijn . 

pickstations . 

POVS 

semi-automatisch semi-automatisch 

semi automatisch 

volledig automatisch 

ldenlificatie-punt (Input-punt) 

Papierloos OrderverzamelSysteem 

Bedrukken van het label 

Idem, bovendien automatisch 
verpakken en koppelen van het label 
aan de verpakking 
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al Baslsgegevens storlngen 

Case: Case 1 Case 2 Case 3 Case4 Cases Case 6 
Locatie: Breda Raamsdonskveer Schiphol Heteren Eindhoven Willebroek (8) 

Bedrijf: produktievestiglng, produktievestiging, distributiecentrum distributiecentrum distributiecentrum distributiecentrum 
ook distributie naar ook distributie 
andere vestiglngen 

Branche: levensmiddelen I DaDler en karton automoblel droglsterij levensmlddelen levensmiddelen 

Functie: M A R M A R M A R M A R M A R M A R 
Basisgegevens storingen: 

tijdgegevens. storing ............... datum. en tijd .start ............................... . 

... . ..................................... datum.en tijd .einde ............................. . 

....... ............................................ tijdsduur ................... ............................ .. 

-- ----storing·•····································· code .......................... ............................ . 
.................................................... algemene.omschrijving ...................... . 

soort .storing····························· code .... .................................................. . 

......... .......................... ................. omschnjving······· ··································· -l~ati~ .. s.~oring .......... ................. !~nctioneel:. companenl code ............ . 

................................................. ... tunctioneel:. component. omschr ........ . 

......................................... .......... geografisch: .coOrdinaten ................... . 
geografisch: grafisch -----

Verklaring 

M StoringsMelding 

A StoringsAnalyse 

R Storings- en performanceRapportage 
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bl DveRlcht extra IIIIVIII (st1rl111nl 

Case: Case 1 Case 2 Case3 Case4 Cases Case 6 
Locatie: Breda Raamsdonskveer Schiphol Heteren Eindhoven Willebroek (B) 

Bedrijf: produktievestlglng, produktievestiglng, distributiecentrum distributlecentrum distributiecentrum distributiecentrum 
ook distributie naar ook distributie 
andere vestigingen 

Branche: levensmiddelen oaDler en karton automoblel droglsterlj levensmlddelen levensmlddelen 

Functie: M A R M A R 

Extra infonnatie 

standaardopiossing .storing ....... ~ oplossing ···································· 
.. (omschrijving door.Witron) ..... enkele .anernatieven ........................ . 

~aak./ oplossing. storing ....... advies.van.collega ........................... . 

engineer ....................................... naam,. lelefoonnummer,. bedrijf ..... . 

~~Isl gegevenopdracht(en) ................................................................. . 
status com ten 

Verklaring: 

M StoringsMelding 

A StoringsAnalyse 

R Storings- en performanceRapportage 
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Case: Case 1 Case 2 Case3 Case4 Cases Case6 
Locatie: Breda Raamsdonslcveer Schlphol Heteren Eindhoven Willebroek (B) 

Bedrijf: produlctlevestlglng, produlctievestiging, distributiecentrum distributlecentrum dlstributlecentrum distributiecentrum 
ook distributie naar ook distrlbutie 
andere vestiglngen 

Branche: levensmlddelen papler en lcarton automoblel droalsterlj levensmlddelen levensmiddelen 

Functle: M A R M A R 
Gegevens trans eenheid (TE): 

transrorteenheid ..................... code .......... .................... ........................ . 
order nummer 
································································•··················································· 
artikel code 
································· ·· ·····················•···········································•······ .. -·-···· 
................................................... omschrljving ............ ............................ . 
................................................... aantal op. een transporteenheid ........ . 
leverancier ................................ naam, .adres.en telefoonnummer ..... . 

soort .transporteenheid ........... code ...................................................... . 

.. .................... ............................. omschrijving······················ ····· ············· ·· 
soort .verpakking. artikel .......... code .......... .. .......................................... . 

omsch · ·ng 

Verklaring: 

M StoringsMelding 

A StoringsAnalyse 

R Storings- en performanceRapportage 
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Case: Case 1 Case2 Case3 Case4 Case 5 Case6 
Locatie: Breda Raamsdonskveer Schiphol Heteren Eindhoven Willebroek (8) 

Bedrijf: produktlevestlglng, produktievestlglng, distrlbutiecentrum distributlecentrum distributiecentrum distributiecentrum 
ook distributie naar ook distributie 
andere vestiglngen 

Branche: levensmlddelen oaDler en karton automoblel droalsteriJ levensmlddelen levensmiddelen 

Functie: M A R M A R M A R M A R M A R 

Gegevens inslag goederen 

liidslip van. invoeren ................ datum. en tijd ...... .. .......... ...................... . 
manier.van invoeren ................ handmali9 of.automatisch ................. . 

rejectgegevens ........................ code afkeur .......................................... . 

................................................... omschrijving. afkeur ............................ . 
aantal maal afgewezen 

Verklaring: 

M StoringsMelding 

A StoringsAnalyse 

R Storings- en performanceRapportage 
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• I Dvenlcht 1nderh11ds1e11vens 

Case: 
Localie: 

Bedrijf: 

Branche: 

Functie: 

Onderhoudsgegevens: 

tijdgegevens. onderhoud ......... datum .en tijd .start ....... .. ...................... . 

.................................................... datum .en tijd .einde ............................. . 

................................................... tijdsduur ................................................ . 
enineer code 

···· ······ ·· ········································································································ 
................................................... omschrijving. door. engineer ............... . 
soort onderhoud code 
··································· ···································· ············································· 
.................................................... omschrijving························· ················· 
reserve-onderdelen .................. minimum. aantal .op voorraad ............. . 

................................................... werkelijk.aantal op voorraad .............. . 

... . .. ... . .. . .. . ...... .......... .......... ......... stukprijs ............................... ................. . 

................................................... aantal maal.compon. vervangen ....... . 

tijdstip vervanging ................... componentcode ................................... . 
datum en tiid alboeklng 

Bijlagen stageverslag B.C. Jansen 

Case 1 Case2 
Breda Raamsdonskveer 

produktievestiging, produklievestiging, 
ook distributie naar ook distributie 
andere vestigingen 

levensmiddelen papier en karton 

M A R M A R 

IV-i 

Case 3 Case4 Case 5 Case 6 
Schlphol Heleren Eindhoven Willebroek (B) 

distribuliecentrum distributiecentrum distributiecentrum dislributiecenlrum 

automoblet droglsterli levensmlddelen levensmiddelen 

M A R M A R M A R M A R 

Verklaring: 

M StoringsMelding 

A SloringsAnalyse 

R Storings- en performanceRapportage 
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II OVenlcht queries 

Case: Case 1 
Locatie: 

Bedrijf: 

Branche: 

Queries 

Het toaal aantal storingen per periode 
(gesorteerd per soort / seclie / component) 

Hel gemiddeld aantal storingen per periode 
(gesorteerd per soort / sectie / component) 

Functie: 

··· ···················································•························ ···· .. ··•···························· 
Een lijst met de meest voorgekomen storingen per periode 

De magazijn-/ bufferlocaties die de meeste storingen veroorzaken 

De uitsluisbanen die de meeste sloringen veroorzaken 

De soort pallet / soort verpakking die de meeste storingen of 
I-punt rejects veroorzaakt 

De kosten van storingen per perlode 
(gegroepeerd _naar_perseclie_/ soort storing l _soort_componenl) ___ __ _ 

De totale stiisland van het systeem per periode 
(onderscheiden naar de oorzaken 'storing' en 'onderhoud') 
• ••• • •••••• • • ••••·••••••·••• • ••···· · •• · ··· • ··· •• • •••■ o 0000 00000 00 0 00 0H00 000 0 H000000000♦0o• 0 o0 0 0 0 0 0 0 o 00000 ♦0000 00 0 0 

De verdeling (distribulie) van deze stiislandstijden 

Bijlagen stageverslag B.C. Jansen 

Breda 
produktlevestlglng, 
ook distributie naar 
andere vestigingen 

levensmiddelen 

M A R 

Case2 Case3 Case4 Cases Case 6 
Raamsdonskveer Schiphol Heteren Eindhoven Willebroek (8) 
produktievestiging, distributiecentnm distrlbutiecentnm distributiecentrum distributiecentrum 
ook distributie 

papler en karton automoblel droalsterlj levensmlddelen levensmiddelen 

M A R M A R M A R M A R M A R 
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Functie: 

Queries lvervolg van vorige pagina) 
Delen van het systeem die veel onderhoud vergen 

De kosten van onderhoud per periode 

Een overzicht van leveranciers die hun pallets slecht aanleveren 

Een overzicht van de status van een soort component 
(bijvoorbeeld een overzicht van de status van alle sensoren) 

Een overzicht van de laatst gegeven commando's I opdrachten 
aan het systeem 

Het aantal uitgevoerde bewegingen van een component per 
periode 

Bijlagen stageverslag B.C. Jansen 

Case 1 Case 2 Case3 Case4 Case5 Case 6 

Verklaring: 

M StoringsMelding 

A StoringsAnalyse 

R Storings- en performanceRapportage 
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11 lveRlchl 1ew11s111X1r11111cu1111111n 

Case: Case 1 Case 2 Case3 Case4 Case 5 Case6 
Locatie: Breda Raamsdonskveer Schiphol Heteren Elndhoven Willebroek I B) 
Bedrijf: produkllevestlglng, produklievestiging, distributiecentrum distributlecentrum distributiecentrum distributiecentrum 

ook distributie naar ook distributie 
andere vestiglngen 

Branche: levensmlddelen I DaDler en karton automoblel droolsterll levensmlddelen levensmlddelen 

Functie: M A R M A R M A R M A R M A R 
Extra funclionaliteit 

kleurgel>r:Uik .in. schermen ...................................................................... . 
duidelijke indeling storingsschennen .................................................. . 
mogelijkheid.van in-.en uitzoomen.opgrafisch.scherm ................... . 

o~erzichlen. vergelijkbaar .met TEVIS prettig ................................... . 

aan-/uitschakelen. filler.vervolgstoringen ............................................. . 

accentueren. hoofdstoringen ................................................................. . 
duidelijk helpscherm afkortingen. en gegevensveklen ...................... . 
zoeken naar deellekst in.k>gboekbestand ........................................... . 
zelf aanpassen van melding-teksten 

Verklaring: 

M StoringsMelding 

A StoringsAnalyse 

R Storings- en perfonnanceRapportage 
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Biilaue V Datastructuur 
aJ RelaUoneel model 

Bijlage V: Datastructuur 

Het resultaat van het onderzoek (vorige hoofdstuk) is een lijst met gegcvens die nodig zijn om storingcn 

in material handling systemen te localiseren, analyseren en - na het stellen van een diagnose - te 
corrigcren. Het onderzoek is uitgevoerd onder gebruikers van door Witron ontworpen en gercaliscerdc 

material handling systemen. De onderzoeksobjecten zijn geselecteerd uit verschillendc branches, 

waardoor het handling van zeer uiteenlopende produkten betreft. Op het gebied van storingsdiagnosc en 
onderhoudsbeheersing blijken verschillendc gebruikerscategorieen bij het systeem betrokken te zijn. Het 

onderzoek laat zien dat de benodigde gegevens - in geringe mate - verschillen per branche (produktsoort) 

en per gebruikerscategorie. 

Aan het eerste deel van het gestelde doel van dit onderzoek - hoge kwaliteit van de infonnatievoorziening 
met betrekking tot de storingsdiagnose - wordt in grote mate voldaan als de juiste gegevens op een goede 

manier gestructureerd worden geregistreerd en gepresenteerd. De vraag is nu hoe het tweede deel van de 
doelstelling - eenvoudige en snelle implementatie bij verschillende klanten - kan worden berei.kt. Over 
het algemeen geldt voor een applicatie dat deze slechts dan snel kan worden gelillplementeerd bij 
verschillende klanten als of een bepaalde standaard is te onderkennen of als de toepassing snel en 
eenvoudig aan de verschillende eisen en wensen is aan te passen. Het gaat met andere woorden om de 
afweging tussen de mate van standaardisatie enjlexibiliteit. 

De lijst met gegevens zoals die is gepresenteerd in bijlage IV is een lijst die is samengesteld aan de hand 
van informatiebehoeften van alle geiitterviewde gebruikers. Met andere woorden, deze lijst is min of 

meer een 'grootste gemene deler' -lijst. Niet alle gegevens zijn van belang voor alle gebruikers. Een deel 

van de gegevens (de body) echter is wel van toepassing voor alle gebruikers . De mate van 
standaardisatie en flexibiliteit dient te worden gekozen op basis van de vraag hoeveel gegevens van die 
Iijst altijd nodig zijn en hoeveel gegevens gebruiker- of systeemspecifiek zijn. Een volledig 
gestandaardiseerd systeem ten behoeve van foutdiagnose is niet wenselijk omdat er dan altijd sprake is 
van een (groot) aantal overbodige gegevens, die waarschijnlijk nooit gebrui.kt zullen worden en in het 
ergste geval ook nog moeten worden geactualiseerd. Een zekere mate van flexibiliteit is nodig om de 
hoeveelheid gegevens die moet worden geregistreerd en geactualiseerd niet tegroot te maken. Volledig 
maatwerk daarentegen betekent maximale flexibiliteit doch automatisch heeft dit ook een langdurige 
ontwerp- en implementatiefase tot gevolg. Een dergelijk informatiesysteem zal derhalve voor een dee! 

standaard moeten zijn, maar tegelijkertijd ook een bepaalde mate van flexibiliteit moeten hebben om 
efficient aan de verschillen in informatiebehoefte te kunnen voldoen. 

Het is daarbij van belang de structuur van een dergelijke database gedegen op te zetten. De database 
vormt immers het fundament onder de informatievoorziening. Voordat iets zal worden gezegd over deze 
structuur zullen eerst enkele begrippen worden besproken. 

Qua fysieke databases kan men voor verschillende structuren kiezen (Bemelmans, 1988): 

• hierarchische structuur, 

• netwerkstructuur, 

• relationcle structuur. 
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Bijlage V: Datastructuur 

In de hicrarchische structuur worden cntiteittypen volgens het ouder-kindprincipe geordend. Wil men 
toegang krijgen tot een "kind'-entiteittype, dan verloopt dat altijd via de ·ouder· . Het nadeel hiervan in 
bovcnstaande context is duidelijk: het is lastig om entiteittypen die niet van toepassing zijn weg te latcn 
zonder de overige •kind'-entiteittypen te verstoren. Bovendien is het bij deze structuur lastig om alle 
mogelijke vraagstellingen te doen zonder de structuur aan te passen. Deze structuur is dus erg inflexibel. 
In de netwerkstructuur kan men via elk entiteittype toegang krijgen tot elk ander entiteittype. Het nadeel 
van deze structuur is echter dat relaties tussen entiteittypen worden verondersteld die er misschien nict 
eens (kunnen) zijn. Een model dat deze beide nadelen niet heeft is de relationele structuur. Dit is een 
databasestructuur waarbij entiteittypen en samenhangen daartussen worden weergegeven in de vorm van 
relaties. Dit model heeft verschillende voordelen: 

• [ndien goed uitgewerkt is er geen redundantie van gegevens. Dit betekent dat als bepaalde gegevens 
veranderen (bijvoorbeeld het adres van een leverancier), deze slechts op een plaats hoeft te worden 
veranderd. Hierdoor is het niet mogelijk dat op twee verschillende plaatsen een bepaald gegeven twee 
verschillende waarden heeft. Voor de gebruiker van het systeem betekent dat een betere onderhoud
baarheid. Voor Witron betekent dit bovendien dat het systeem eenvoudiger en sneller kan worden 
aangepast voor een nieuw material handling systeem. 

• Bij het opvragen van informatie uit het systeem kwmen in principe alle gegevensvelden op een 
willekeurige manier worden gecombineerd, zonder dat daarvoor de gehele structuur hoeft te worden 
aangepast. Dit heeft bet grote voordeel dat bij elk willekeurig material handling systeem dezelfde 
structuur kan worden aangehouden: de structuur van het informatiesysteem is met andere woorden 
onajhankelijk van de structuur van het material handling sys teem. Voor zowel de gebruiker van het 
systeem als voor Witron heeft dit het voordeel dat elke vraagstelling kan worden beantwoord bij elk 
systeem, mits de daarvoor benodigde gegevens worden geregistreerd. 

• Het weglaten van entiteittypen is relatief eenvoudig. Het is mogelijk bepaalde entiteittypen die op 
een systeem niet van toepassing zijn weg te laten zonder dat dit consequenties heeft voor de rest van 
het model. 

• Deze structuur wordt veef gebruikt als databasestructuur, waardoor 

- meer mensen bekend zijn met deze structuur en de werking daarvan, 

- het vaak eenvoudiger is het systeem aan reeds in gebruik zijnde oftoekomstige systemen te 
koppelen, 

- het model eenvoudig is om te zetten naar veel bestaande database-applicaties (bijvoorbeeld 
®Dbase IV, ®Microsoft Acces). 

bl Terminologle 

Het staat vast dat de enorme hoeveelheden gegevens waar het in veel gevallen om gaat zullen worden 
vastgelegd in een database. Alvorens uitspraken hierover worden gedaan zullen eerst enige begrippen 
worden besproken. 

Een database za1 worden gedefinieerd als "een op gestructureerde manier opgeslagen set van gegevens 
waarmee met behulp van een programma nieuwe gegevens zijn toe te voegen (assignment), bestaande 
gegevens zijn te bekijken (query) en bestaande gegevens zijn te veranderen (update)". Een fysieke 
database bestaat uit een aantal tabeffen. Een beschrijving van een dergelijke tabel wordt entiteittype 
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genocmd. Ecn enrueittype is ··cen mccrmalcn voorkomcndc grocp gegcvens, waarbij elkc volgendc groep 
analoog is aan de vorigc en aan de eventucel volgcndc·· lSlaats, 1990). Een cntitcittype is de structuur 
van cen tabel. Een occurrence of record is te omschrijven als ··het voorkomen van een grocp gegevens 

die voldoet aan de beschrijving van een entitcittype ·•. Een record is met andere woorden een rij uit een 

tabcl. Een attribzmt is "een eigenschap (onderdeel) van een entiteittype waarvan we de waardc wenscn 

vast te leggcn". Een cntiteittype is opgebouwd uit attributen. Ecn attribuut is in feitc de naam van cen 

kolom uit cen tabel. Ecn veld is een kolom uit een record. Zic voor cen ovcrzicht van deze termcn figuur 

V.l. 

I tabel 

~ 
~ 
I I w 

lkolom l lkolom 2 

kolomnaam 1 kolomnaam 2 

inhoud veld l inhoud veld 2 

inhoud veld x+ l inhoud veld x+ 2 

I I I 

I inh. veld x(y-1 )+ l I inh. veld x(y-1 }+ 2 j 

jkolom x 

kolomnaamx attribuut 

inhoud veld x 

inhoud veld x·y -'----l record of entiteit 

I I 

.... l_inh_. _v_el_d_x_·y __ ___.l 
' ······ ······· ············ ·· ·· ·········•········ ··· ····· ····· ··· ··························•~······ ··· · .· ~ 

~ "-, 
veld I 

.figuur V. l Een tabel c.q. entiteittype van een (relationele) database. Een database bestaat uit een 
aantal van deze tabellen of entiteittypen. 

Om een record (rij) in een tabel te kunnen identificeren is het nodig om over een een kenmerk van dat 
record te beschikken, zodanig dat dit kenmerk uniek is voor dat record. Een kenmerk van een record kan 
bijvoorbeeld zijn een kolom (attribuut) uit dat record (entiteit) . Die betreffende kolom mag dan slechts 
waarden hebben die over de gehele tabel maximaal eenmaal voor kwmen komen. Dit kenmerk noemt 
men de sleutel of primairy key van een entiteittype. Het heeft dus geen zin om in een een entiteittype 
'adressen' het attribuut 'naam' als sleutel te kiezen, vooral niet als vervolgens de personen ' Jansen' of 

'De Vries· moeten warden opgezocht. Wordt dit attribuut in een ander entiteittype gebruikt om te 
verwijzen naar een record in deze tabel dan wordt dat attribuut in die andere tabelforeign key genoemd. 

Indien het niet mogelijk is een attribuut aan te wijzen dat per record gegerandeerd een unieke waarde 
heeft kan op twee manieren toch een sleutel worden gedefinieerd: 

1. Men definieert een sleutel die bestaat uit een combinatie van twee attributen waarvan de combinatie 
we! een unieke waarde heeft (in ons voorbeeld van een adressentabel bijvoorbeeld postcode+ 
huisnummer) . Dit wordt een samengestelde s/eute/ of combined key genoemd. 

2. Men creert een extra kolom(attribuut) en geeft in deze kolom elk record een unieke code. 
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cJ Notademethode 

Hct model zoals dat hier zal worden gepresentcerd wordt ook we) een entiteittypenmode/ genoemd 

(Bemelrnans, 1990). In dit model zullen entiteittypen en relaties tussen entitcittypen worden 

wcergegeven. V oor de presentatie zal gebruik worden gemaakt van de Bachman-notatiemethode. 

Een bachman-diagram beschrijft de relaties op een grafische manier (Slaats, 1990). De drie relaties die 

tussen twee entiteittypen kunnen voorkomen zijn: 

• Relatie l : l (een op een). 
Bij een record van entiteittype A hoort precies een record van entiteittype B en andersom. In feite 

zouden deze twee entiteittypen tot een enkel entiteittype kunnen worden samengevoegd, echter uit 
praktische overwegingen (overzicht), perfonnance en ruimtewinst worden entiteittypen waartussen 

een l : 1-relatie bestaat toch niet samengevoegd. 

Een voorbeeld van een dergelijke relatie is: bij een order hoort slechts een factuur en bij een factuur 
hoort slechts een order. Het is mogelijk dat deze binding optioneel is, waardoor binnen dit type nog 
een klein onderscheid is te maken: 

- bij een record van entiteittype A hoort geen of precies een record van entiteittype B: 

._____,ent=it:::.:.eit:...:.A-'--___.i--+-1 +I ---0!-,._ ___ e ___ nt ____ ite_it~B'--___. 

- bij een record van entiteittype A hoort precies een record van entiteittype B: 

entiteit A I I I I entiteit B 

• Relatie l :n (een op n). 
Bij een record van entiteittype A horen een of meer records van entiteittype B. Andersom hoort bij 
elk record van entiteittype B precies een record van entiteittype A. 
Een voorbeeld van een dergelijke relatie is: een order kan een of meerdere facturen kennen, terwijl 
een bepaalde factuur slechts bij een order hoort. 

Ook deze verbinding kan optioneel zijn, waardoor het volgende onderscheid kan worden gemaakt: 

- bij een record van entiteittype A horen geen, een of meerdere records van entiteittype B: 

entiteit A I I I 0~ entiteit B I 

- bij een record van entiteittype A horen een of meerdere records van entiteittype B: 

entiteit A I I I~ entiteit B -~-~----' 
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Er bestaat nog cen derde relatievorm. de n:m- (n op m-) rclatic. Ecn voorbceld van een n:m-rclatic is: 

een klant wil meerdcrc artikclen bestcllen, terwijl ccn bcpaald artikcl door mcerdcre klanten wordt 
bestcld . 

.___....;;;a'""rti=ke"-1 _ __,~----o+Ej..._ __ k=la=n"-t _ ___, 

Voordat cen datastructuur wordt ' vertaald' naar een database-applicatie moet deze relatie wordcn 
omgezet in twee I :n-relaties met een extra entiteittype daartussen. Het is op deze manier mogelijk om in 
tabelvorm weer te geven welke klant welk artikel wil bestellen en vice versa zonder dat een klant en/of 

artikel meerdere malen voorkomen in de tabel (redundantie van gegevens) . Indien deze relatie wordt 
omgezet in een l :n-relatie komt deze er als volgt uit te zien: 

___ a_rti_ke_l __ -1 +-I ---o+Ej.___-"ord=err=ea=el _ _,~o----+1-+I ;_ __ ld~a_nt __ -

dl Normallsaua 

Bij het ontwerpen van het model is begonnen met een analyse van de objecten waarover een gebruiker 

van een material handling systeem informatie wil hebben. In principe vormen deze objecten de 
entiteittypen van het entiteittypendiagram. Wel dienen hierbij de normalisatieregels in acht worden 
genomen. 

Er zijn drie belangrijke normalisatieregels. De eerste normaalvorm in dit normalisatieproces is bereikt 
als een bepaald kenmerk (attribuut) slechts een keer voor kan komen bij de sleutelgegevens van dat 
entiteittype. Een goed voorbeeld in deze is de artiest die meerdere platen heeft gemaakt. In plaats van in 
een record voor elke plaat die hij heeft gemaakt een kolom (attribuut) te definieren kan beter per plaat 

een nieuwe record worden gecreeerd. Dit noemt men het verwijderen van de repeating groups. 

Het doel van de tweede normaalvorm is, dat de attributen binnen een entiteittype volledig afhanlcelijk 
worden van de sleutel. Deze stap heeft alleen betrekking op entiteittypen die een samengestelde sleutel 

hebben. Indien binnen een bepaald entiteittype een of meerdere attributen voorkomen die niet volledig 
afhankelijk zijn van de sleutel dan moet hiervoor een aparte entiteittype worden gecreerd. 

De derde normaalvorm is bedoeld om relaties tussen attributen die geen sleutelfunctie hebben te 
verwijderen, door hiervoor een apart entiteittype te definieren. 
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r,ATA nu: COMP- STATUS DATA FI LE ERROR - DATA [AD\ !TI£ 'llHJm\ 
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naar CD 

component-status 

Verklaring symbolen: 
;::: on-line koppeling met 'extern' bestand 

1
~

1 
invoer m.b.v. terminal 

'! query 

~ periodieke ultvoer (backup) 
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spare-parts 

engineer 

component-error TU-type 

service-type 

C=:J statlsche entlteit (onafh. van systeemstatus) 

i''•X<A tijdalhankelijke entiteit (afh. van systeemstatus) 

v. 

Import TU-data .. 

article 

supplier 

BACKU p- E'ILE 

reject-cause 

t 

translation-language 
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D1:ze bijlage bcvat een overzicht van de entiteittypen en bijbehorende attributen van bet entiteittypendiagram uit bijlage Ve. 

DATAFILE ERROR-DATA 

DATE TIME IMPORT-COMPONENT-CODE PROCESS-CODE TU-CODE COMPONENT-ERROR-CODE ERROR-MESSAGE 

DATAFILE TU-DATA 

TU-CODE TU-TYPE-CODE ORDER-NUMBER ORDERLINE QUANTITY IMPORT-ARTICLE-CODE ARTICLE-DESCRIPTION SUPPLIER-CODE REJECT-CODE 

DATAFILE COMPONENT-STATUS 

DATE TIME IMPORT-COMPONENT-CODE STATUS-CODE 

import-error-data import-TU-data Import-component-status 

~ gate gate 

m m lime 

irnRQct-cQm'1Q[)eal-code TU-code iml2Qll~Qm122Dea1-cooe 

process-cooe TU-type-code component-status-code 

TU-code <>Cdec-oumber 

CQIDPQ□e□l::i:CCQC-code QCgefjjne 

quantity 

import-article-code 

article-description 

supplier-code 

reject-code 
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translation-language 

descciptioo-code 

language-code 

description 
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component layout component-type bonwelatlonshlps 

import~ponent-<:Ode component-code cml)ponent-type-code cgmpq ienl-ty,pe-code 

component-code successor;:COde description-<:Ode cgmponent-type-master-code 

1,i;imoonent-[Ilj~er-code service-frequency sequence-number 

component-type-<:Ode link-possibility 

component-level 

component-position 

error-log-feport component-error error-type component-status 

~ !,Q!Dponent-ty_pe-code error-type-code l<QIDPOl)eQt-type-code 

lime 1,QIDponeQl::i[ror-code description-<:Ode i;gaiponent-~illus-code 

imlM!d~ponent-<:Ode error-type-code description-code 

l,QffiR!:lCH:ol::i[[!:l[-code description-code 

process-code 

engineer-code 

reset-date-master 

reset-lime-master 

description-solution 6' 

article supplier TU-type TU-input-reject reject-cause 

import-article-code ~ IV-lYl>Kode Ill-code a:ied-code 
ilrticie-code supplier-name description-code ceiect-code description-code 

supptiec:c<>de supplier-adres diU 

article-description supplier-telephone lime 
remark6' 
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&ervlce service-type engineer spare-parts replacement 

~elYil<!Milillt~ate grvlce-type-code eruliDeeKO® !.2mllQDIIDl-~~ode component~ode 

~e1Yi~-~li1lt-lime description-code engineer-company items-on-stock limes-replaced 

~1:1Yi1;e-~~-1;od1: engineer-phone minimum-stock description iw, 

component-code cost-price 

component-master-code description-code 

component-type-code 

service-total-time 

engineer-code 

description ~ 
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import-TU-data 

~ 

1i1M 

TU-code 

TU-type-code 

ordemumber 

orderline 

quantity 

import-article-code 

article-description 

supplier-code 

reject-code 
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Dezc tabcl vorrnt de basis voor de invoer van gegevens over 
transportcenheden en artikclen. Telkens wanneer een transporteenheid 
wordt ingevoerd (over het I-punt) slaat de besturing informatie over de 
transporteenheid, het bijbehorende artikel en de leverancier van hct 
artikcl op in een tekstbestand (tekst-file). Door op het moment dat deze 
update plaatsvindt een signaal naar de database te zenden kan evenals 
bij de tabel 'import-error-data' een automatische procedure worden 
gestart die de belangrijkste gegevens over de transporteenheid inleest. 

Gegevens over tijdstip van invoeren en eventuele afwijzingen van de 
transporteenheid aan het I-punt (rejects) warden opgeslagen in een 
aparte tabel omdat een transporteenheid meerdere keren kan warden 
afgewezen (en opnieuw ingevoerd) . 

Dag waarop de transporteenheid wordt ingevoerd. 

Tijdstip van de dag (24 uur) waarop de transporteenheid wordt 
ingevoerd. 

Zie eerder. 

Code om aan te geven om wat voor soort transporteenheid het gaat. 
Elke code is in de tabel 'TU-type' gekoppeld aan een ornschrijving van 
die transporteenheid. 

Uniek ordemummer, gekoppeld aan het artikel op de transporteenheid. 

Orderregel behorend bij het artikel op deze transporteenheid. 

Aantal _colli op een transporteenheid. 

Code zoals de leverancier die hanteert voor zijn produkten. 
Aangenomen wordt dat elke leverancier voor zijn produkten binnen zijn 
organisatie een unieke code hanteert. Zodoende vormt de combinatie 
met de leverancierscode binnen de organisatie van de klant een unieke 
code. 

Ornschrijving van het artikel op de transporteenheid (afkornstig van het 
WMS). 

Unieke code ter identificatie van de leverancier (binnen de organisatie 
van de klant) . In de tabel 'supplier' is deze code gekoppeld aan 
leveranciersgegevens zoals adres, telefoon, etc. 

Deze code bevat (indien van toepassing) de reden van afwijzing bij het 
I-punt. De code dient hier alleen om de tabel 'TU-input-reject' te 
updaten. 
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import-component-status Aangcnomcn wordt dat (indien cen klant dit wenst) de besturing van het 
systccm elkc vcrandering van de status van een component wegschrijft 
naar cen tckst-bcstand. Tevens wordt bij elke statusverandcring cen 
signaal naar de database gegevcn waarop een automatische 
inJeesproccdure wordt gestart. Zodoende is van elke component op clke 
moment de actuele status te achterhalen. 

~ Datum waarop de laatste verandering in status is geconstatcerd. 

~ Tijdstip waarop de laatste verandering in status is geconstatcerd. 

import-component-code Zie cerder. 

component-status-code Code per component-type die de status van een component aangeeft. In 
de tabel 'component-status' wordt deze code gekoppeld aan cen 
specificatie (bijvoorbeeld cen sensor met statuscodes 0=niet belicht, I= 
belicht, 2=storing). 

translation-language Alie omschrijvingen die zijn voorzien van een code (dit zijn alle 
standaard-meldingen, dus niet eventuele opmerkingen die de gebruiker 
zelfkan invoeren) kunnen met behulp van deze ta.bet in verschillende 
talen warden wcergegeven. Op de plaats waar de desbetreffende 
melding nodig is, is de code van de melding in combinatie met de 
taalcode voldoende om de melding in de gewenste taal op te vragen. ------------

description -code Unieke code die het nummer van de omschrijving bevat. In combinatie 
met de taalcode ('language-code' ) kan de juiste omschrijving in de 
juiste taal warden opgezocht en weergegeven. 

language-code Unieke code die de taal aangeeft (parameter). 

description Omschrijving in verschillende talen. 
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component 

import-component-code 

component-code 

component-master-code 

component-type-code 

component-level 

component-position 
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Bijlage V: Datastructuur 

Dcze tabcl lcgt belangrijke gegevens vast van csscntiele 
systeemcomponenten. Esscntieel zijn in dit geval die ondcrdelen die een 
storing kunnen veroorzaken in het systeem. Tevens wordt in deze tabcl 
de hierarchic van het systeem vastgelegd (d.m.v. de ·component
master-code' ). 

Zie eerder. 

Dit veld bevat van elke systeemcomponent een unieke code ter 
identificatie. Door deze code samen met de import-component-code op 
te nemen in een tabel kan de bestaande codering 'onzicbtbaar' warden 
vervangen door een nieuwe codering. 

Door deze code op te nemen in de tabel wordt de hierarchie van bet 
systeem duidelijk. Van elke component wordt aangegeven tot welke 
component van een boger niveau bet beboort. De betreffende 
component van bet hogere niveau kan uiteraard zelf ook weer onderdeel 
zijn van een niveau daarboven. Deze hierarchie is belangrijk om 
acbteraf oorzaak en (vooral) gevolgrelaties te kunnen afleiden. 
Bovendien is deze hierarchic nodig om de positie van de component in 
het systeem te kunnen vastleggen (zie 'component-position' ). 

Dit veld bevat een type-identificatie van elke component. Dit is 
enerzijds handig om elk type component een beschrijving mee te kunnen 
geven, anderzijds ontstaat zo de mogelijkheid om componenten te 
kunnen groeperen (bijvoorbeeld t.b.v. onderboud, tips m.b.t. reparatie, 
leverancier, etc.). 

Het componentniveau waartoe de component beboort. Over het 
algemeen zijn de volgende niveaus te onderscbeiden: 

0. HOST 
1. wcs 
2. PLC-besturing 
3. Groep/sectie/module (voorzone, kraan+gang) 
4. Eenheid (rollenbaan, transferwagen, etc.) 
5. Element (sensor, motor, etc.) 
6. Onderdeel (moeren, rollen, etc.) 

Dit veld bevat de fysieke positie ( drie coordinaten voor de positie en 
drie voor de orientatie) van elke component binnen bet betreffende 
niveau. 
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layout 

component-code 

successor-code 

component-type 

component-type-code 

description-code 

service-frequency 

link-possibility 

born-relationships 

component-type-code 
component-type-master
COQ§ 

sequence-number 

Bijlagen stageverslag B.C. Jansen 

Bijlage V: Datastructuur 

Dczc tabcl legt de horizontale structuur van het systeem vast van 
essentiele systeemcomponenten (dus niet de hierarchie), door van elke 
component aan te geven welke andere component daar fysiek op volgt. 

Zie eerder. 

De codering is identiek aan die van elke component. Van elkc 
component die fysiek gekoppeld is aan een andere component van het 
systeem bevat dit veld de code van de daaropvolgende component. Elke 
combinatie van ' component-code' en 'successor-code' beschrijft 
zodoende een relatie tussen twee componenten. Tevens ligt in deze 
combinatie de richting van de goederenstroom vast. Indien sprake is 
van een component waarover transporteenheden zich in twee richtingen 
kunnen verplaatsen, moeten deze beide richtingen als aparte relatie 
warden opgenomen in de tabel. 

Deze tabel bevat een overzicbt van alle typen componenten die het 
systeem kent. 

Code die aangeeft om wat voor soort component bet gaat. Dit is nodig 
om later te kunnen selecteren of sorteren op component-type. 

Omschrijving van bet component-type (bijvoorbeeld rollenbaan, kraan, 
PLC-besturing) . 

Dit veld bevat - indien van toepassing - de aanbevolen tijd tussen twee 
onderboudsbeurten. 

Een binaire variabele die aangeeft of het een type component dat 
logiscberwijs is te koppelen aan andere component-typen. 

De afkorting ' born' betekent Bill Of Material. Dit entiteittype bevat 
mogelijk samenstellingen van componenttypen. De tabel behorend bij 
dit entiteittype is vergelijkbaar met een stuklijst. 

Zie eerder. 

Geeft een mogelijke master-component-type van bet betreffende type. 
Een bepaald component-type kan onderdeel zijn van meerdere master- · 
component-typen (dit in tegenstelling tot een component) . 

Indien meerdere componenten van het zelfde type zijn ondergebracbt bij 
de master, geeft deze variabele ter onderscbeid bet volgnwnmer aan. 
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error-log-report 

~ 

1.llM 

import-component-code 

component-error-code 

process-code 

engineer-code 

reset-date-master 

reset-time-master 

description-solution (if] 

Bijlagen stageverslag B.C. Jansen 

Bijlage V: Datastructuur 

Deze tabel is te vergelijken met een logboek waarin alle storingen 
worden bijgehouden. Een engineer die een bepaalde storing heeft 
opgelost kan in deze tabel aangeven wat de oorzaak van de storing was 
en hoc hij de storing heeft opgelost. 

Tevens bevat deze tabel het tijdstip waarop de besturing van cen 
bepaalde component voor het laatst is gereset. Dit is nodig om 
hoofdstoringen va vervolgstoringen te kunnen onderscheiden (zie het 
veld ' reset-date-master· uit deze tabel). 

Zie eerder. 

Zie eerder. 

Zie eerder. 

Zie eerder. 

Zie eerder. 

Unieke code ter identificatie van het onderhoudspersoneel. In de tabel 
'engineer' wordt deze code gekoppeld aan gegevens over deze engineer 
(bijvoorbeeld inter telefoonnummer, firma) . 

De datum waarop de besturing van de betreffende component voor het 
laatst gereset is. Hierdoor is het mogelijk hoofd- en vervolgstoringen te 
onderscheiden (aangenomen dat de resetrnelding als een storingscode 
wordt verzonden en dat de eerste storing van een component na een 
reset van zijn besturing de hoofdstoring is). 

Idem, maar dan bevat dit veld de tijd waarop de besturing van de 
betreffende component voor het laatst gereset is. 

Bij elke opgetreden storing heeft de engineer die de storing heeft 
opgelost de mogelijkheid in te voeren op welke manier hij de storing 
heeft opgelost. Treedt de storing nog eens op, dan is 
onderhoudspersoneel in staat ervaringen van collega's te bekijken. 
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component-error 

component-type-code 

component-error-code 

error-type-code 

description-code 

error-type 

error-type-code 

description-code 

component-status 

component-type-code 

component-status-code 

description-code 

Bijlagen stageverslag B.C. Jansen 

Bijlage V: Datastructuur 

Dezc tabcl bcvat per component-type cen lijst met alle mogelijke 
storingcn waar de betreffendc component zich in kan bevinden, plus de 
bijbehorcndc omschrijvingen. 

Zie eerder. 

Zie eerder. 

Deze code geeft de soort storing aan, bijvoorbeeld softwarestoring vs . 
mechanica-storing. 

Algemene omschrijving van de storing met eventueel een oplossing. 

In dit entiteittype wordt per component-error bewaard wat voor storing 
het betreft (bijvoorbeeld softwarestoring vs. mechanica-storing). 

Code van de soort storing. 

Omschrijving van de soort storing (afhankelijk van de wensen van de 
klant) . 

Deze tabel bevat per component-type een lijst met de mogelijke 
statuswaarden van die component. 

Zie eerder. 

Zie eerder. 

Omschrijving van de component-status behorend bij de ' component
status-code'. 
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article 

import article code 

article-code 

supplier-code 
article-description 

supplier 

supplier-code 
supplier-name 

supplier-actress 

supplier-telephone 

Bijlage V: Datastructuur 

Dczc tabcl is cen vcrtaalslag tussen de (niet unieke) artikelcodes zoals 
de lcvcranciers dcze voor hun aangeleverde produktcn gebruiken naar 
een inteme (unickc) artikelcode. Om binnenkomende artikelen zijn 
unick te identificcren aan de hand van de door de leverancier 
gehanteerde artikclcode in combinatie met een (binnen de organisatic 
van de kJant) gehanteerde leverancierscode. 

Zie eerder. 

Binnen de organisatie van de kJant moet elk artikel uniek 
indentificcerbaar zijn. Een unieke code voor elk artikel is essentieel. 
lndien de kJant maar een leverancier heeft, zal de code die deze 
leverancier hanteert (binnen de organisatie van de klant aangeduid met 
'import-article-code' ) ook binnen de organisatie van de klant een unieke 
identificatie zijn. Zadra echter sprake is van een (groot) aantal 
leveranciers, die elk zijn eigen codering hanteert. is een inteme codering 
van elk artikel onontbeerlijk. Een gecombineerde sleutel van artikelcode 
en suppliercode maakt elk record uniek. Afhankelijk van de situatie zal 
deze codering gelijk zijn dan we! afwijken van de 'import-article-code' . 

Zie eerder. 

Zie eerder. 

Deze tabel bevat van alle leveranciers specifieke informatie. 

Zie eerder. 

Naam van de toeleverancier van een bepaald artikel. 

Adres van de toeleverancier van een bepaald artikel. 

Telefoonnurnmer van de toeleverancier van een bepaald artikel. 

_T_U_-ty_p_e _______ -· I Deze tabel bevat van alle typen transporteenheid een omschrijving. 

IV-tvoe-code 
description-code 

Bijlagen stageverslag B.C. Jansen 

Zie eerder. 

Ornschrijving van het soort transporteenheid (bijvoorbeeld Europallet 
800x 1200, chepp l000x 1200, plastic bale, kartonnen doos, etc.) 
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TU-input-reject 

TU-code 

reject-code 

1iIM 

remark~ 

reject-cause 

reject-code 
description-code 

Bijlagen stageverstag B.C. Jansen 

Bijlage V: Datastructuur 

Deze tabel vormt de basis voor de invoer van gegevens over 
transporteenheden en artikclen. Telkcns wanneer een transporteenheid 
wordt ingevoerd (over het I-punt) slaat de besturing informatie over de 
transporteenheid, het bijbchorende artikel en de leverancier van het 
artikel op in cen tekstbestand. Door op het moment dat deze update 
plaatsvindt een signaal naar de database te zenden kan evenals bij de 
tabel •import-error-data' een automatische procedure warden gestart 
die de belangrijkste gegevens over de transporteenheid inleest. 

Gegevens over tijdstip van invoeren en eventuele afwijzingen van de 
transporteenheid aan het I-punt (rejects) warden opgeslagen in een 
aparte tabel omdat een transporteenheid meerdere keren kan warden 
afgewezen (en opnieuw ingevoerd). 

Zie eerder. 

Als een transporteenheid wordt ingevoerd in het systeem (bij het I-punt) 
wordt autornatisch gecontroleerd of de transporteenheid aan bepaalde 
specificaties voldoet (juiste gewicht, afinetingen. etc.). Wordt een 
transporteenheid afgewezen, dan wordt aan deze afwijzing een code 
toegekend die de reden van afwijzing bevat. 

Datum waarop de betreffende transporteenheid is ingevoerd in het 
systeem. 

Tijdstip waarop de betreffende transporteenheid is ingevoerd in het 
systeem. 

Eventueel een opmerking van de persoon die de transporteenheid heeft 
ingevoerd. 

Deze tabel bevat van alle mogelijke redenen van afwijzing van een 
transporteenheid bij het I-punt een omschrijving. 

Zie eerder. 

Ornschrijving van de reden van afwijzing van de transporteenheid. 
gekoppeld aan een code. Het betreft een aantal standaard 
ornschrijvingen (bijvoorbeeld gewicht niet juist, te breed links, te hoog). 

V-18 © augustus 1995 Witron Engineering BV 



service 

service-start-date 
service-start-time 
service-type-code 
component-code 

component-master-code 

component-type-code 

service-total-time 

engineer-code 

description Ifill 

service-type 

service-type-code 
description-code 

engineer 

ena;neer-code 
engineer-company 

engineer-phone 

spare-parts 

component-type-code 
items-on-stock 

cost-price 

Bljlagen stageverslag B.C. Jansen 

Bijlage V: Datastructuur 

Dczc tabcl bcvat aJlc gcgcvens met betrckking tot een specifieke 
onderhoudsactie. Het kan daarbij zowel om preventief onderhoud als 
om correctief onderhoud (oplossen van storingen) gaan. 

Datum waarop met het onderhoud start. 

Tijdstip waarop het onderhoud start. 

Soort onderhoud (preventief vs. correctiet). 

Zie eerder. 

Zie eerder. 

Zier eerder. 

Totale tijdsduur van het onderhoud. 

Verwijzing naar de persoon die het onderhoud heeft uitgevoerd. 

Eventueel een eigen omschrijving/opmerking van degene die het 
onderhoud heeft uitgevoerd. 

Dit entiteittype bevat van elk soort onderhoud een (korte) omschrijving. 

Deze tabel bevat van alle mogelijke enigere en monteurs die aan het 
systeem werken specifieke informatie. 

Zie eerder. 

Firma die de engineer vertegenwoordigt ( dit kan de eigen organisatie 
zijn, maar ook bijvoorbeeld een monteur van Witron 
Logistik + Informatik). 

Telefoonnurnmer waaronder de engineer (in noodgevallen) bereikbaar 
is. 

Per type component wordt bij gehouden hoeveel exemplaren er nog op 
voorraad liggen en wat de kostprijs is van het artikel dat op voorraad 
ligt. 

Zie eerder. 

AantaJ reserve-onderdelen met bovenstaand componentnummer wat op 
voorraad ligt. 

Kostprijs van het betreffende reserve-onderdeel. 
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replacement 

component-code 
times-replaced 

description Ifill 

Bijlagen stageverslag B.C. Jansen 

Bljlage V: Oata&tructuur 

Per component wordt bij gehouden hoe vaak het is vervangen. Dit 
wordt bewust per component en niet per type component bijgehouden 
omdat een component om een bepaalde reden veel sneller aan 
vervanging toe is dan eigenlijk zou moeten. Exteme oorzaken van 
vroegtijdige slijtage zijn op deze manier te achterhalen. 

Zie eerder. 

Aantal maaJ dat de betreffende component vervangen is. 

Opmerking, aanwijzing of waarschuwing bij bet vervangen van het 
betreffende onderdeel. 
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Bijlage V: Datastructuur 

bl Voorbaaldan van taballan 

Achtcreenvolgens wordt in deze bijlage een voorbeeld gegeven van het vastleggen van de systeem

structuur m.b.v. de twee tabellen 'component' en 'layout' en een voorbeeld van een taaltabel. 

Ste! er bestaat een systeeemstructuur zoaJs weergegeven in figuur V.2. 

Besturing 

wcs 
Verklaring: 

Qcomponent 
Functlonele 
afhankelljkheid 

Besturing 

PLC 01 

~ - + ..................... . 
L=-.J L;;J 

I 

Heftafel 

HFT01 

Sensor I 
LSR 01 _ 

figuur V. 2 Een voorbee/d van een systeemstroctuur. 

Besturing 

PLC02 

................ ..... . ....... ....... . 
. 

Rollenbaan 

KF02 

Goederenstroom 

Plclastation 

P01 

Plclastation 

P02 

De hierarchische (functionele) en de relationele (goederenstroom-) structuur komen er in dit geval in 
tabelvorm als volgt uit te zien (zie tabel V.1 en tabel V.2). 

tabe/ V.1 Een voorbee/d van dat dee/ van de tabe/ 'component' dat verantwoorde/ijke is voor de 
hitrarchische (vertika/e) stroctuur. 

component 

component-code I muter-component-code I (component-type-omsc:hrljvlng) 

wcs 1 Warehouse Control System 

.-':~:.~~······-············----...l-W_C_~ .... _ .. _ ..................... . i Kraanbesturing 

j WCS i Kraanbesturing 
-•••-••••uu••-••-• ............. ---.--••••uu•-.. ••••••••••••••••••• .. •••••••••• .... --------•----1 PLC02 

RFZ 01 i PLC 01 l Kraan 

HFT 01 j PLC 02 j Heftafel --------------
KF 01 i PLC 02 i Rollenbaan 

-····································· .. ···----··············-·-·•·--~ 
KF 02 j PLC 02 j Rollenbaan 

~---·------+---·--- ·--+-----------~ 
_i:~~·-············· l PLC o~·······-·-·························-· l _Plckatation _______ ......,. 
P 02 1 PLC 02 j Plckstation 

·-···········-·········································----····················································------················· 
MTR 01 j RFZ 01 ! Motor 

.. MTR·02······················ .. -· I RFZ 01 i Motor 
-• .. • ••• • • • • • ••• .. • .. •• .. •• • •••••• .......... u .. ••n♦♦H ...... •••••••••••••••••••• .. •• • ••• .. • .. ••••••••••• .. •••••••••.,i. .................... . . .. . .......................... ---...1 
LSR 01 j RFZ 01 j Lichtsensor 
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Bljlage V: Oatastructuur 

label V. 2 Een voorbeeld van de tabel 'layout ' waarin de horizon/ale structuur wordt vastgelegd. 

layout 

component-code I successor-code 

RFZ01 HFT01 ..... -........... .......... -.. 
HFT01 i KF01 

HFT01 I KF02 

KF01 ! P01 
·····-• 

KF02 i P02 

label V. 3 Voorbeeld van een (dee/ van een) 'translation-language '-tabel. 

description-code I language-code I description 

LSR 0001 jE ! sensor 

LSR 0001 !o jsensor 
' -· -

LSR 0001 !G ! Sensor 

LSR 0001 jF ! d6tecteur 

KF0004 jE ! conveyor belt 

KF0004 jD ! rollenbaan 

KF0004 jG ! Kettlngforderer 

KF0005 jF j chafne a rouleaux 

LGR 0001 jE jwarehouse 
LGR0001 jD ! magazijjn --LGR0001 jG ! Lager 

LGR 0001 jF jmagasin 

Indien men nu een record uit deze tabel selecteerd met omschrijvingscode 'LGR 0001' terwijl de 
taalcode is ingesteld op 'G', dan bevat bet omschrijvingsveld van dat record de omschrijving 'Lager' . 
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