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ABSTRACT 

This report encompasses the selection of a logistic softwarepackage, carried out at a company 
producing and packing chemical products. A datamodel and a testcase were developed in 
order to make a thorough selection. The result was the recommendation of a supplier and its 
softwarepackage. 
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Hoofdstuk 1 - inleiding I 

1 INLEIDING 

1.1 Achtergronden 

Op de Nederlandse markt worden ruim 60 standaardpakketten voor integrale produktiebe
sturing aangeboden. Dit aanbod betreft integrale informatiesystemen voor de besturing van 
veel verschillende types van industrieen. Verschillende bedrijfstypes stellen echter specifieke 
eisen aan een ondersteunend informatiesysteem. Met name in bedrijven waar een deel van de 
bewerkingen semi-procesmatig verlopen worden een aantal specifieke 
eisen gesteld. Semi-procesindustrie wordt door de American Production and Inventory Society 
als volgt gedefinieerd: 

A process business which primarily schedules shon production runs of products. 

Het onderzoek in dit rapport betreft bet selectieproces van zo'n integraal informatiesysteem. 
De selectie is uitgevoerd bij Diffutherm B. V., een bedrijf dat actief is in de semi
procesindustrie. De produkten van Diffutherm B.V. worden in batches geproduceerd en 
vervolgens verpakt. 

Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een afstudeerproject van een student van de 
faculteit Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

1.2 Opbouw van bet rapport 

In boodstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van bet bedrijf Diffutherm B. V. Daarnaast 
worden ook de karakteristieken van de produkten, de markt en bet primaire proces besproken. 

De uitgangssituatie en de aanleiding van bet project komen aan de orde in boofdstuk 3. In dit 
boofdstuk wordt de gevolgde werkwijze uiteengezet en verantwoord. 

De eerste fase van bet project bestaat uit een analyse van bet buidige logistieke concept. Dit 
gedeelte wordt afgesloten met een indicatie voor een concept in de toekomst en dient als 
randvoorwaarde tijdens het selectieproces. Deze eerste fase is beschreven in 
boofdstuk 4. 

Vervolgens wordt het achterbalen van de informatiebehoeften bebandeld in hoofdstuk 5. Deze 
informatiebehoeften worden weergegeven met behulp van een datamodel, een lijst met 
prestatie-eisen en een specificatie van de belangrijkste informatiedragers. 

De in hoofdstuk 6 beschreven testcase is bedoeld om in een later stadium van het 
selectieproces een softwarepakket te toetsen op de toepasbaarbeid bij Diffutherin B. V. 

De vergelijking en beoordeling van de pakketten vindt in boofdstuk 7 plaats. Dit leidt 
uiteindelijk tot een advies over bet voor Diffutherm B. V. meest geschikte softwarepakket. 

Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen in boofdstuk 8. 
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2 DE BEDRIJFSBESCHRIJVING 

2 .1 Algemeen 

Diffuthenn B. V. is eind 1965 te Valkenswaard op gericbt door de buidige directeur. Tot 1973 
beeft Diffuthenn B. V. uitsluitend als een bandelsonderneming geopereerd, daarna is men 
tevens begonnen met bet produceren van roestwerende middelen die men destijds zelf 
ontwikkeld beeft. 

Momenteel is Diffuthenn B.V., sterk gegroeid sinds 1965, gevestigd te Bergeyk en bestaat 
bet produktenprogramma uit de volgende produktgroepen: 

1. Coatings, 
2. Cleaners, 
3. Adhesives, 
4. Sealants. 

De produktgroepen worden afgezet in de automobielindustrie, de metaalindustrie, 
carrosseriefabrieken, de boot- en jachtindustrie, de "doe bet zelf"-sector en in de bouwin
dustrie. Diffuthenn B. V. bevindt zicb bovenin de bedrijfskolom. 

Meer dan 80% van de produktie is bestemd voor export naar voornamelijk europese landen. 
De omzet van Diffuthenn B. V. bedroeg in 1993 f 17 miljoen. In dat jaar werden er 1500 
klantorders verwerkt en werd er in totaal 6 miljoen kilo produkt verkocht. 

De produkten van Diffuthenn B. V. worden uitsluitend geproduceerd onder de merknaam van 
de klant ("Private Label"). De produkten kunnen verpakt worden in verpakkingen vanaf 300 
milliliter tot en met een tankwagen van 25. 000 liter. 

Van de 300 klanten die Diffuthenn B.V. heeft zorgen ongeveer 50 klanten met bun 
maandelijkse of wekelijkse bestellingen voor 80 % van de omzet. 

Bij Diffuthenn B. V. werken ongeveer 50 mensen verdeeld over zes afdelingen, zie figuur 
2.1. 

V oor de planning maakt Diffuthenn B. V. gebruik van een ondernemingsplan dat een horizon 
heeft van 3 tot 5 jaar. V oor de korte termijn wordt gebruik gemaakt van een forecast 
(inclusief een kostenplan) met een horizon van 1 jaar. Deze forecast is gespecificeerd per 
maand, per klant. 

2.2 Produktkarakteristieken 

Elk van de hierboven genoemde produktgroepen bestaat uit complete produktlijnen met daarin 
elkaar aanvullende produkten. De eindprodukten zijn, gezien de verpakking waar vaak de 
naam van de klant op staat, over bet algemeen klantspecifiek. Diffuthenn B. V. heeft als 
beleid dater geen voorraden van eindprodukten worden aangehouden tenzij dat uitdrukkelijk 
verzocbt wordt door de klant. 
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Fig. 2.1.: Organogram Diffuthenn B. V. 

De stuklijst van een eindprodukt bestaat uit: 
a. produkt gemaakt volgens een recept (b.v. een coating) en, 
b. verpakkingsmiddelen. 

Met betrekking tot de onder a. genoemde recepten 
(binnen de organisatie kaarten genoemd) is er de 
volgende opdeling te maken: 

1. 
2. 

3. 

Recepten die op voorraad worden geproduceerd, 
Recepten die uitsluitend op klantorder worden 
geproduceerd, 
Recepten die een mengvorm van 1 en 2 zijn. 
Deze produkten worden niet op voorraad gepro
duceerd, maar omdat een klantorder kleiner kan 
zijn dan een produktiebatch kan er wel voorraad 
ontstaan. 
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stof kan ook een halffabrikaat zijn, in dat geval bestaat een eindprodukt uit meer componen
ten, en moet er een niveau aan de stuklijst worden toegevoegd. De levertijd die Diffutherm 
B. V. afgeeft is voor de kleinverpakking (tot 5 liter) 4 weken en voor grootverpakking 2 
weken. 
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De ontwikkeling van het produktassortiment kent 4 invloeden: 
- de klant/markt; 
- milieu-eisen; 
- Ren D vindingen; 
- strategie van de ondememing. 

2. 3 Marktkarakteristieken 

Een algemene tendens op de markt waar Diffutherm B. V. zich bevindt is dat de klant hogere 
eisen stelt aan de service van een leverancier. Deze service bestaat onder andere uit een goede 
leverperformance. Een goede leverperformance houdt een door de klant gewenste levertijd 
in die met een hoge betrouwbaarheid wordt nagekomen. 

De klant stelt deze eisen omdat hij JIT aangeleverd wil worden. Dit betekent dat hij de 
neiging beeft vaker en minder per keer te bestellen. De klant vindt bet belangrijk dat de leve
rancier zijn afspraken nakomt en beschikt over een correcte klacbtenatbandeling. 

Momenteel eist de markt een levertijd van 3 weken voor de kleinverpakking en I week voor 
de grootverpakking. 

De markt bestaat uit zowel prijs- als kwaliteitkopers. In tijden van economiscbe recessie vindt 
er een verscbuiving plaats van kwaliteitkopers naar prijskopers. De prijs op de markt wordt 
bepaald door bet vraag- en aanbodmecbanisme. 

De meeste klanten van Diffutherm B. V. zijn in bet algemeen voor langere tijd klant. 

2.4 De karakteristieken van het primaire proces 

Het produktieproces bestaat uit een drietal boofdprocessen; mengen, verwarmen en koelen 
en dispergeren. 

Bij bet mengproces worden verschillende componenten gemengd. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van een verscbeidenheid aan gesloten mixers, zoals propellormengers, lintmengers 
en statische mengers. 

Het verwarmen tijdens bet produktieproces gebeurt in de reactoren. Het koelen vindt plaats 
via warmtewisselaars met koelwater door middel van een circulatiesysteem met een koeltoren. 
Ook zijn er reactoren waarmee gekoeld kan worden. 

Bij bet dispersieproces worden vaste componenten, zoals vulstoffen, onder boge afscbuif
kracbten bomogeen in vloeistoffen verdeeld, tot dispersies ontstaan met microftjnheden. Soms 
kan bet noodz.akelijk zijn deze processen onder vacuum te laten verlopen, om bet proces te 
versnellen of om lucbtinslag te vermijden. 

Men maakt bij bet dispersieproces gebruik van een zogenaamde dissolver. Dit is een gesloten 
roerder waarvan de borizontale schijf (blad) een diameter beeft die in een bepaalde 
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verhouding staat tot de omvang van de kuip waarin bij draait. Dit blad is aan de omtrek 
voorzien van scherpe randen en uitsteeksels ( een soort grove zaag) die de droge en natte 
grondstoffen in beweging brengt. 

Gedurende bet produktieproces en in ieder geval na de laatste produktiefase wordt bet 
geproduceerde aan een kwaliteitskeuring onderworpen. Tijdens deze metingen worden 7.alcen 
zoals viscositeit, vaste stofgehalte, kleur, PH-waarde etcetera gemeten. Met behulp van deze 
metingen wordt bepaald of de produktiebatch binnen de specificaties valt. Is dit bet geval dan 
kan de batch naar de volgende fase . Zo niet, dan zal men proberen de batch aan te passen 
(b.v. door bet toevoegen van oplosmiddel). Lukt bet dan nog niet om de batch binnen de 
specificaties te krijgen, dan zal de gehele produktiebatch worden afgekeurd en worden 
verwerkt in toekomstige produktiebatches om chemisch afval te vermijden. 

V oor dat de werkelijke produktie begint kan bet zijn dat er voorbehandelingen moeten 
plaatsvinden. Voorbehandelingen kunnen zijn bet smelten van wassen in een gesloten 
smeltbak. De was kan dan in vloeibare vorm in een menger worden gepompt. Een andere 
voorbehandeling is het maken van een primer. Een primer is een mengsel van bitumen met 
oplosmiddel. Dit halffabricaat dient als basis voor bepaalde coatings, maar kan ook verkocht 
worden als eindprodukt. 

Het afvulproces van de grootverpakkingen vindt aan de machines waar bet produkt op 
geproduceerd is plaats of vanuit opslagtanks. Het afvullen van de kleinverpakkingen gebeurt 
op een aparte afdeling. Produkt wordt bier vanuit opslagtanks of containers naar een van de 
drie volautomatische vulmachines gepompt. Deze machines vullen de blikken. Blikken waar 
geen etiket op boeft, worden bier verpakt in dozen en op pallets gezet. Blikken waar wel een 
etiket op moet gaan, eventueel via de blanke voorraad, naar de etiketteerafdeling. 

Het etiketteerproces betreft alleen kleinverpakkingen. De blikken worden bier van etiketten 
voorzien, verpakt in dozen en op pallets gezet. 

2.IOOlon 

V • ...........,. 

Fig. 2.3.: Het primaire proces. 
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3 HET PROJECT 

3 .1 Inleiding 
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In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en werkwijze tijdens bet project behandeld. Om de lezer 
een idee te geven hoe situatie er op dit moment bij Diffutherm B. V. uitziet, zal daar eerst een 
korte beschrijving van worden gegeven. 

3 .2 De huidige situatie rondom bet informatiesysteem 

Momenteel beschikt Diffutherm B. V. over een centraal computersysteem met de software
pakketten BOCS en BFCS van de firma Baan. Deze pakketten zijn de voorgangers van bet 
huidige TRITON-pakket van Baan. Met maatwerk is in bet verleden getracht de pakketten aan 
te passen aan de werkwijze van Diffutherm B.V. Dit is slechts in beperkte mate gelukt. Het 
een en ander heeft geleid tot een lang slepend traject met zeer grote problemen voor Diffut
herm B.V. 

Om de tekort.komingen van bet huidige centrale systeem op te vangen, zijn er rondom dit 
systeem intern ontwikkelde informatiesystemen ontstaan, welke zowel uit toepassingen op 
PC's als uit handmatige systemen bestaan. Een voorbeeld van bet extra werk dat dit met zich 
meebrengt is dat uitkomsten van bet ene computersysteem handmatig in bet andere 
computersysteem moeten worden ingevoerd. 

Hoewel men bij Diffutherm B.V. er zich van bewust is dater sprake is van een complexe 
organisatie, is men van mening dat een automatiseringsproject en een informatiesysteem ook 
heel andere gevolgen voor de organisatie kunnen hebben. 

3.3 De aanleiding van bet project 

Het in de toekomst wegvallen van ondersteuning en onderboud van bet huidige computer
systeem is voor Diffutherm B. V. de directe aanleiding geweest om de overgang naar een 
nieuw informatiesysteem op te starten. Daarbij zijn de emstige tekort.komingen van bet 
huidige systeem een motiverende factor. Diffutherm B. V. wil met bet nieuwe informatiesys
teem niet alleen bet oude vervangen, maar wil ook een uitgebreider en beter bij de organisatie 
passend systeem. 

Het nieuwe informatiesysteem zal worden ondersteund door nieuwe soft- en hardware. Voor 
dat men kan overgaan tot de aanschaf van nieuwe soft- en hardware zal men eerst een 
gefundeerde beslissing moeten nemen omtrent welke soft- en hardware men aanschaft. Het 
selectieproces van bet softwarepakket dat de basis gaat vormen van bet logistieke 
informatiesysteem is bet onderwerp van dit afstudeerproject. 
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Bij de selectie van een softwarepakket is bet van belang om te weten welk: informatiesysteem 
bet softwarepakket moet ondersteunen. Omdat Diffutherm B.V. een uitgebreider en beter bij 
de organisatie passend informatiesysteem wil bebben, zal bet buidige informatiesysteem 
vervangen worden. 

Voordat we daar aan beginnen is bet goed ons bet volgende te realiseren. De onderstaande 
figuur is gebaseerd op bet P-B-1-model van Bemelmans [l]. 

De P staat voor bet proces dat binnen een 
organisatie plaats vindt. De karakteristieken 
van dit proces bepalen de wijze waar op bet 
proces bestuurd (de B in de figuur) moet 
worden. Deze wijze van besturing zal in bet 
vervolg logistiek concept worden genoemd. 
Het bestuurlijk informatiesysteem, een 
onderdeel van bet totale informatiesysteem Fig. 3. I·: Her P-B-I-model. 

(de I in de figuur), is een resultante van bet 
logistiek concept. 

De nog niet besproken relatie in de figuur, is de relatie tussen bet proces en bet informa
tiesysteem. Deze relatie geeft de informatiestromen tussen bet proces in bet informatiesysteem 
weer. Deze relatie bestaat uit twee stromen, te weten: 

1. De rapportages van bet proces die in bet informatiesysteem verwerkt worden (van P 
naar I). Deze rapportages bevatten informatie die nodig is om bet proces te besturen, 
maar worden ook verwerkt om bewaard te blijven. 

2. De informatie die bet proces nodig beeft om te kunnen functioneren (van I naar P). 

Gezien bet bovenstaande ziet de aanpak van bet project er als volgt uit. 

In eerste instantie is bet buidige logistiek concept beschreven en geanalyseerd. Het viel buiten 
het kader van dit project om een volledig bij Diffutherm passend concept te ontwerpen. Wei 
wordt er in boofdstuk 4 een indicatie gegeven in welk:e ricbting de oplossing van de buidige 
problemen zal liggen. Daardoor was bet niet nodig om bij bet selectieproces ervan uit te gaan 
dat willekeuring welk: logistiek concept door bet sofwarepakket ondersteund zou moeten 
kunnen worden, maar kon volstaan worden met randvoorwaarden. 



Hoofdstuk 3 - het project 8 

Gelijktijdig aan bet bovenstaande zijn de informatiestromen rondom bet primaire proces ( de 
informatieuitwisselingen tussen bet informatiesysteem en bet primaire proces) geinventariseerd 
en verwerkt in een datamodel. Als uitgangspunt is daarbij genomen dat alle basisinformatie 
door bet systeem geregistreerd moet kunnen worden zodat er geen complicaties kunnen 
ontstaaan bij bet achterhalen van de bestuurlijke informatie. Als men alle basisinformatie goed 
kan registreren met bet sofwarepakket, zal dit de ondersteuning die bet pakket geeft aan bet 
logistiek concept ten goede komen. 

Gedurende bet project is een testcase ontwikkeld. Het doel van deze case is tweeledig. Ten 
eerste moet de case dienen als instrument om echt na te kunnen gaan in hoeverre een 
softwareleverancier in staat is de situatie van Diffutherm B. V. te kunnen ondersteunen met 
zijn pakket. Er kan daadwerkelijk gezien worden hoe bet pakket in die situatie functioneert. 
Ten tweede zal de case moeten dienen als een communicatiemiddel, zowel internals extern. 
De case zal op een evoluerende wijze worden ontwikkeld. 

Het eigenlijke selectieproces kan als de specificatie van bet informatiesysteem gereed is 
aanvangen. Uit de specificatie van bet systeem zal een programma van eisen, waar 
softwarepakketten aan moeten voldoen, worden afgeleid. Dit programma van eisen moet 
samen met de testcase en publieke informatie over logistieke softwarepakketten leiden tot een 
shortlist van mogelijke pakketten. 

De pakketten op de shortlist zijn onderworpen aan een grondige studie, die wordt afgesloten 
met een demonstratie van bet pakket. Deze demonstratie is zoveel mogelijk al afgestemd op 
de situatie bij Diffutherm. De grondige studie en de demonstratie moeten resulteren in een 
voorlopige keuze van een pakket. 

De laatste fase is een workshop met bet nog overgebleven pakket. Tijdens de workshop zal 
de testcase door bet pakket verwerkt worden. Bij de workshop rullen ook enkele key
gebruikers betrokken worden. 

Tijdens bet project is samengewerkt met bet bedrijf PCC uit Boxtel. Bij dit bedrjf is sprake 
van ongeveer dezelfde problematiek zonder dat PCC en Diffutherm elkaars concurrenten zijn. 
Ook bij PCC is sprake van een project dat zorg draagt voor de selectie van een softwarepak
ket. 

V oor wat betreft de beoordeling van bet financiele gedeelte van bet pakket, is volstaan met 
het beoordelen van de raakvlakken tussen de goederen- en geldstroom en bet meenemen van 
de eisen en wensen van de voornaamste gebruiker. V oor het overige is verondersteld dat 
financiele pakketten voldoende uitgekristaliseerd zijn om te voldoen aan de eisen en wensen 
van de gebruikers. 

In figuur 2 zijn de stappen van bet project in een schema weergegeven. 
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Hoofdstuk 4 - logistiek concept 

4 LOGISTIEK CONCEPT 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt bet huidige logistiek concept beschreven aan de hand van de volgende 
hoofdpunten: Het logistiek beleid, de verwerking van de klantorders, de planning en de 
werkordervrijgave. In paragraaf 4.6 wordt het logistiek concept grafisch weergegeven in een 
model. Daarna volgt een analyse van deze wijze van besturing en zal een indicatie worden 
gegeven in welke richting een toekomstige oplossing zal liggen. Voor een beter begrip van 
dit hoof dstuk is bet wellicht niet onverstandig eerst een korte blik op het model in paragraaf 
4.6 te werpen. In bijlage 2 is een beschrijving van de inhoud van de diverse ontkoppelpunten 
opgenomen. 

4.2 Logistieke uitgangspunten 

De logistieke uitgangspunten zijn niet in een document door Diffutherm B. V. vastgelegd. Dit 
wil niet zeggen dat ze er niet zijn, maar dat de uitgangspunten onttrokken zijn aan de 
dagelijkse gang van zaken. Hieronder zijn de uitgangspunten door middel van een opsomming 
weergegeven. 

1. Diffutherm B. V. heeft als beleid dat er ~ levertijden worden gehanteerd richting 
klant, indien niet uit voorraad geleverd lean worden. Deze levertijden worden aan de 
hand van een levertijdentabel bepaald. Grof gesteld bedragen de levertijden momenteel 
4 weken voor de produkten in kleinverpakking en 2 weken voor produkten in groot
verpakking. 

2. In principe worden door Diffutherm B.V. geen eindprodukten (P-nummers) op voor
raad gehouden. Uitzondering bier op wordt gemaakt voor klanten die dit afdwingen. 

3. V oor veel gevraagde recepten mag gereed produkt QP voorraad worden geproduceerd 
in tijden van overcapaciteit. 

4. Van bepaalde kaart/vat-combinaties wordt een minimum voorraad aangehouden. 
Indien er een klantorder voor dit produkt is, dient een en ander alleen nog te worden 
geetiketteerd. 

5. Bij het produceren van de batches wordt met ~ batchgroottes gewerkt. Van 
sommige recepten kunnen twee, van grootte verschillende, batches worden gemaakt, 
een kleine of een grote batch. 

6. De afvulafdeling (kleinverpakking) wordt als bottleneck gezien. De planning van deze 
afdeling wordt geoptimaliseerd. De rest, de produktieplanning en de afvulplanning 
voor grootverpakkingen, wordt op deze planning afgestemd. Uit de produktie- en 
afvulplanning volgt de behoefte aan grondstoffen en emballagemiddelen. Bij de 
bestellingen van grondstoffen en emballagemiddelen wordt met de produktie- en 
afvulplanning rekening gehouden. 
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7. Over alle voorraden wordt bet principe First In First Out gehanteerd. 

8. Van items waar veel behoefte aan is, ongeacht waar ze zich in de stuklijst bevinden, 
wordt een minimum voorraad aangehouden. De hoogte van de minimumvoorraad en 
de bestelgrootte wordt bepaald aan de hand van de volgende factoren: 

ervaringen uit bet verleden; 
een theoretische berekening m.b.v de formule van Camp; 
de benodigde hoeveelheid voor bet produceren van een of meerdere batches; 
de verpakkingseenheid; 
de staffeltabel van de leverancier; 
de grootte van een klantorder. 

4.3 Globale beschrijving van de informatiestromen rondom bet primaire proces 

Een klantorder komt telefonisch, per fax of per post binnen bij de afdeling Marketing en 
Verkoop. Deze afdeling voert de order na een aantal controles in bet centrale computer
systeem. De klant krijgt vervolgens een bevestiging van zijn order en er wordt een levertijd 
afgegeven. Als de order uit voorraad geleverd kan worden, wordt de verzending direct 
georganiseerd. Zo niet dan zal via een produktiebesteladvieslijst behoefte aan eindprodukten 
gegenereerd worden bij de afdeling Inkoop en Logistiek (I&L). Een behoefte komt alleen op 
deze lijst als de vraag groter is dan de aanwezige voorraad of als bet bestelniveau wordt 
onderschreden. 

Via de stuklijst wordt vervolgens een inkoopbesteladvieslijst gegenereerd die de behoefte aan 
emballagemiddelen weergeeft, als deze middelen niet in voldoende mate aanwezig zijn. Op 
basis van deze besteladvieslijst worden de inkooporders uitgeschreven voor emballage. 

De produktiebesteladvieslijst wordt door de afdeling l&L gebruikt om afvulorders voor de 
afdeling Produktie uit te schrijven. Deze afvulorders veroorzaken behoefte aan gereed 
produkt. Deze behoefte wordt door de afdeling Produktie via bet planbord geinventariseerd. 
Het resultaat is dat Produktie weet hoeveel en wat voor batches er geproduceerd zullen 
moeten worden. Produktie maakt met behulp van deze gegevens batchkaarten aan. 

Deze batchkaart is een produktieorder voor bet maken van een bepaalde batch. De batchkaart 
speelt een belangrijke rol als informatiedrager met 7.aken zoals bet receptuur en de totale 
procestechniek. Alles wat er met de batch gebeurt of gebeurt is, is terug te vinden op de 
batchkaart. Een batchkaart is opgenomen in bijlage 5. 

De batchkaarten gaan allereerst naar de afdeling I&L waar ze een uniek nummer krijgen en 
ingevoerd worden in bet centrale systeem. Via een grondstotbesteladvieslijst wordt nu de 
behoefte aan niet-bulkgrondstoffen zichtbaar. Ook hiervoor worden inkooporders uitgeschre
ven. De batchkaarten gaan daarna naar de afdeling K waliteit, Veiligheid en Milieu om te 
bekijken of bet mogelijk is om gedeelten van afgekeurde produktiebatches in de nog te maken 
produktiebatch te verwerken. Vervolgens gaan de batchkaarten terug naar Produktie die ze 
op bet planbord inplant en produceert. 
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De behoefte aan bulkgrondstoffen wordt door Produktie achterhaald en doorgegeven aan l&L 
die vervolgens de benodigde inkooporders uitschrijft. Zie voor een gedetailleerde beschrijving 
van de planning van de bulkgrondstoffen bijlage 3 vanaf stap 14. 

Dagelijks wordt door Marketing en Verkoop bekeken welke produktieorders gereed zijn. Op 
basis hiervan worden de verzendingen met de vervoerder geregeld. Pakbonnen en facturen 
worden op de dag van verzending geprint. 

De afdeling Personeelszaken & Administratie ontvangt de rekeningen van de inkooporders 
en betaalt ze als er conform de afspraak is geleverd. De openstaande posten worden 
regelmatig gecontroleerd en bewaakt. Als de betalingstermijn van een uitgeleverde order is 
verstreken, wordt de klant aangemaand. 

4.4 Aggregaat- en detailplanning 

De planning wordt op gedeeld in een planning voor 1 jaar en een planning met een horizon 
van 4 weken. De laatste planning is de detailplanning en staat beschreven in bijlage 3. De 
detailplanning is opgezet als een rollend plan en bestaat uit een afvulplanning en een 
produktieplanning. 

De aggregaatplanning is gebaseerd op een forecast van de afdeling Marketing en Verkoop. 
Deze afdeling voorspelt op eindproduktniveau (P-nummer) de totale verwachte afzet voor een 
jaar. Uit dit verkoopplan volgt wat men bet komende jaar aan Gereed Produkt moet 
produceren, bet produktieplan, en wat men bet komende jaar denkt in te kopen, bet 
inkoopplan. 

Het produktieplan is niet gefaseerd in de tijd en wordt voornamelijk gebruikt om een ruwe 
capaciteitscbeck uit te voeren. Het inkoopplan wordt gebruikt in de onderhandelingen met de 
leveranciers. 

4.5 De produktieordervrijgave 

Diffutherm B. V. kent de volgende produktieorders: 
1. pakbonnen, 
2. afvulorder, 
3. produktieorder, 
4. etiketteerorder. 

Produktieorders bebben betrekking op een of meer capaciteiten en op materialen. 

De pakbonnen betreffen produktieorders om te verzenden. Zij worden uitgegeven op de dag 
dat de vervoerder de lading komt ophalen. Er wordt niet noemenswaardig rekening gehouden 
met de drukte die door de uitgifte van pakbonnen bij de expeditie ontstaat. 

De afvulorder betreft een produktieorder die bedoeld is om gereed produkt vanuit tanks, 
vaten, containers of machines in een door de klant gewenste verpakking te verpakken. De 
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vrijgave geschied via bet planbord. Daar wordt van de afvulorders de volgorde vastgelegd, 
de bescbikbaarheid van de materialen gecontroleerd en op de capaciteit en bezetting van de 
machines geanticipeerd. Op bet moment dat de voorgaande order op het planbord gereed is, 
kan men met de volgende order beginnen. 

Een produktieorder betreft een order voor bet maken van een batch van een bepaalde kaart. 
De ordervrijgave van een produktieorder verloopt op dezelfde wijze als bij een afvulorder. 

Een etiketteerorder is de produktieorder om een kaart/vat combinatie om te zetten in eindpro
dukten. Dit gebeurt door bet aanbrengen etiketten/stickers en de produkten te verpakken. 

4.6 Model huidig logistiek concept 

Al bet voorafgaande van deze paragraaf kan worden vertaald naar een logistiek model. In dit 
model zijn de belangrijkste beslisfuncties van bet logistieke besturingsconcept opgenomen. 
Het model is te zien in figuur 4.1 op de volgende pagina. 

4. 7 De analyse van het logistiek concept 

Als Diffutherm B. V. een order van een klant bevestigt, ontstaat er een afspraak tussen deze 
twee partijen. Deze afspraak bevat per orderregel de volgende items: 

1. bet te leveren aantal, 
2. wanneer geleverd moet worden, 
3. wat er geleverd moet worden, 
4. tegen welke prijs er geleverd wordt, 

De kwaliteit (specificatie) van bet produkt, valt buiten bet bestek van dit rapport. 

Gesteld kan worden dat bet voor Diffutherm B. V. belangrijk is om betrouwbaar aan alle 
items van de afspraak te voldoen tegen minimale kosten. 

In de volgende paragrafen za1 worden getracht aan te geven welke factoren een storende 
werking hebben op dit voornamelijk logistieke proces binnen Diffutherm B. V. 
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4. 7 .1 Sterk varierende werklast 

Uit de produktierapportage blijkt dat de werklast voor de afvul- en produktieafdeling maar 
ook de totale werklast over beide afdelingen per week sterk schommelt. In de onderstaande 
tabel staan de gemiddelden en de standaarddeviaties over 26 weken vermeldt. 

Werklast in Afvulafdeling Produktie Totaal 
tonnen (n=26) 

Gemiddeld 42,8 82,7 125,5 

Standaarddeviatie 17,4 29,6 43,8 

Een dergelijke wisselende werklast wordt veroorzaakt door de een fluctuerende vraag naar 
produkten, die zich in het huidige logistiek concept onmiddellijk vertaalt in een fluctuerende 
werklast. Dit komt omdat elke order, met inachtneming van de vaste levertijd, wordt 
geaccepteerd. De orderacceptatie en levertijdafgifte vinden onatbankelijk van de werklast of 
orderportefeuille plaats. 

In geval van spoedorders wordt Produktie wel door Verkoop geraadpleegd of datgene wat de 
klant vraagt mogelijk is. Echter in paragraaf 4 .7.3 zal blijken dat dit ook zijn nadelen heeft. 

4. 7 .2 Sterk varierende mix van de vraag 

De samenstelling van de vraag naar de produkten van Diffutherm B. V. wisselt sterk. In bet 
huidige logistiek concept heeft dit tot gevolg dat ook de samenstelling van de inhoud van de 
orderportefeuille varieert. Dit betekent dat de vraag naar de diverse produktiemiddelen ook 
sterk varieert, wat blijkt uit de produktierapportage. De bezettingsgraad over een maand per 
machine varieert volgens deze rapport.age sterk. Met uitzondering van de afvulafdeling, die 
gemiddeld een hoge bezettingsgraad heeft. Dit betekent in de praktijk dat de bottleneck 
(m.u.v. de afvulafdeling) steeds verschuift en niet een vaste machine betreft. 

Een dergelijke vraag maakt dat machines niet efficient benut kunnen worden. 

4.7.3 Onrustige planning 

De klant verwacht van Diffutherm B. V. een grote flexibiliteit en wil dat er voor hem een 
uitzondering op de vaste regels wordt gemaakt. Bij grote klanten moet Diffutherm om 
commerciele redenen op een dergelijk verzoek ingaan. Dit leidt tot een spoedopdracht die met 
voorrang moet worden in gepland bij de afdeling Produktie. 

De afvul- en produktieplanning die eigenlijk was vastgesteld moet vanwege de spoedopdracht 
veranderen. Dit heeft een onrustige planning tot gevolg wat ten nadele zal komen van de 
leverperformance. 
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Een andere oorzaak van bet ontstaan van een onrustige planning is bet niet op tijd aanleveren 
van etiketten, dozen of blikken door de klant. Vaak: blijkt pas laat dat de klant zijn materialen 
niet op tijd aanlevert. Een gevolg is dat de betreffende klantorder waarschijnlijk te laat zal 
worden uitgeleverd. Er zijn echter nog meer gevolgen. De planning moet op bet moment dat 
bet tekort blijkt snel gewijzigd worden om te zorgen dat de machines niet stilstaan. Ook komt 
bet voor dat een afvulorder, waar bet etiket van ontbreekt, zonder etiket wordt afgevuld. Op 
bet moment dat de etiketten van de klant arriveren moet de order als nog worden geetiket
teerd, wat extra werk met zich meebrengt. 

Een onrustige planning boudt in dat deze aan wijzigingen onderbevig is en daarom niet 
geoptimaliseerd kan worden. Dit brengt extra kosten (b. v. omstelkosten) met zicb mee en 
komt niet ten goede van de leverperformance. 

4. 7 .4 Onzekerheid van bet produktieproces 

Het produktieproces beeft nogal wat onzekerheden in zich die invloed hebben op de 
doorlooptijden van de orders. 

* De variatie in de bewerkingstijd. 
Door de wisselende bezettingsgraden van de machines is bet niet altijd mogelijk om met een 
vaste machinebezetting qua mensen te werken. De tijd die bet kost om een bepaalde batch te 
maken is afhankelijk van de operator die de machine bedient. 

De bewerkingstijd wordt beinvloed door de kwaliteitscontroles. De tijd die een dergelijke 
controle in beslag neemt is afhankelijk van bet aantal orders dat zich op dat moment in de 
wachtrij voor deze controle bevindt. Maar vooral de uitslag van de controle heeft gevolgen 
voor de bewerkingstijd. Het kan voorkomen dat de batch moet worden aangepast of wordt 
afgekeurd, wat extra bewerkingen met zich meebrengt en dus ook extra bewerkingstijd. 

De etiketteermachines zijn storingsgevoelig, de tijd dat bet kost om een order te etiketteren 
varieert daardoor nogal. 

De kwaliteit of de toestand van de grondstoffen bepalen mede voor een gedeelte de 
bewerkingstijd. Extra of langer durende handelingen kunnen nodig zijn als gevolg van 
bijvoorbeeld temperatuurverschillen of de kwaliteit van de grondstoffen. 

Door de onvoorspelbaarheid van de bewerkingstijd is bet moeilijk plannen. De kans is groot 
dat de planning aangepast moet worden, wat niet ten goede van een optimale planning en 
leverperformance komt. 

* Beschikbaarheid van de machines. 

Storingen aan de machines zorgen ervoor dat de machines niet beschikbaar zijn terwijl ze wel 
nodig zijn. Een storing beeft dus direct consequenties voor de doorlooptijd van een of 
meerdere orders. 
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4. 7 .5 Karakteristiek produktiemiddelen 

De produktiemiddelen leggen de besturing van bet produktieproces veel beperkingen op. 
Batchgroottes worden beperkt door o.a. de bouw van een machine. Hierdoor ontstaat een 
minimaal en maximaal mogelijke batchgrootte per machine per kaart. 

Een ander facet is bet werken met tanks. Niet alle tanks zijn met alle machines verbonden en 
niet alle produkten mogen in alle tanks. Een tank is pas beschikbaar voor gereed produkt of 
grondstof als de gehele batch of de bestelgrootte er in een keer in kan. De besturing van deze 
wijze van opslag is complexer als men dit vergelijkt met opslag in de vorm van pallets. 

Hoeveel de omsteltijd bedraagt, is afbankelijk van welk produkt er voor bet omstellen 
gebruikt is en naar welk produkt er moet worden omgesteld. De kleur van de produkten beeft 
bier een grote invloed op. Maar ook of produkten vezels bevatten of andere deeltjes. Soms 
is bet zelfs helemaal niet mogelijk, ondanks veel spoelen, om produkten na elkaar te 
produceren. Om deze problematiek te beperken beeft men bij Diffutherm B.V. kaarten aan 
bepaalde machines toegewezen (vaste routings) en werkt men in cycli van de licbte kleuren 
naar de donkere kleuren. Altematieve routings zijn mogelijk maar zullen over bet algemeen 
extra omsteltijd met zich meebrengen. Deze omstelbeperkingen hebben een nadelige 
uitwerking op de flexibiliteit van bet produktieproces. 

De opbrengst van een produktieproces is nooit precies van te voren bekend. Er kunnen 
afwijkingen ontstaan doordat bijvoorbeeld bet gereed produkt extra moet worden afgedund 
om binnen de specificaties te komen. 

4. 7 .6 Gebrek aan informatie 

Gebrek aan informatie heeft tot gevolg dat men bet logistieke proces niet optimaal kan 
aansturen. Voor de duidelijkheid moet er onderscheid worden gemaakt tussen gegevens en 
informatie. Gegevens zijn objectieve waarnemingen van feiten, zodat deze gegevens 
uitgewisseld kunnen worden. Informatie bestaat uit met elkaar in verband gebracbte en 
geinterpreteerde gegevens en is daardoor subjectief van aard [I]. 

De gegevens uit bet centrale computersysteem zijn niet allemaal gefaseerd in de tijd, 
waardoor bet vaak moeilijk is om er de juiste informatie uit te halen. Hier zijn meestal extra 
bewerkingen voor nodig, die relatief veel tijd kosten. 

De voortgang van de produktie en de stand van zak:en van bet gebele primaire proces is niet 
eenvoudig in een keer te overzien. Om toch over de juiste informatie te beschikken om bet 
geheel goed aan te sturen moet er veel onderling overleg zijn en wederzijdse afstemming. 
Deze communicatie verloopt niet altijd even goed. En er is weinig begrip voor elkaars 
problemen mede omdat bet moeilijk is om aan te geven wat de gevolgen van een beslissing 
zijn zowel financieel (kosten en baten) als op andere gebieden (b.v. marketing of motivatie 
van bet personeel). Het gevolg is dat delen van bet proces worden geoptimaliseerd terwijl 
eigenlijk bet gehele proces moet worden geoptimaliseerd. 
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In geval van spoedorders is bet voor Hoofd Produktie moeilijk om beloftes omtrent een 
levertijd aan Verkoop te doen gezien bet onvoorspelbare karakter van bet produktieproces. 
De betrouwbaarbeid van de informatie is bier te laag in verbouding tot de gevolgen van de 
informatie. 

4. 7. 7 De klantspecifieke eindprodukten 

De eindprodukten van Diffutherm B. V. zijn voor bet overgrote deel maar aan een klant te 
verkopen. De verpakking is over bet algemeen de reden van deze klantspecifiekheid. De 
klantspecifieke-emballagemiddelen of eindprodukten kunnen niet zomaar op voorraad worden 
gelegd. Dit zou leiden tot een te groot beslag op geld en opslagcapaciteit betekenen. 

4.8 Indicatie voor een concept toegesneden op de situatie bij Diffuthenn 

De in deze paragraaf beschreven indicatie voor een logistiek concept, zal worden gebruikt als 
bet logistiek concept dat onderdeel uit maakt van bet programma van eisen (zie boofdstuk 3). 

4.8.1 Produktie op klantorder van standaard artikelen 

Het maken van de produktiebatcbes gebeurt boofdzakelijk op order. De oorzaak biervan is 
dat de opslagmogelijkheden in bet ontkoppelpunt Gereed Produkt beperkt zijn. De 
opslagfunctie wordt uitgevoerd door tanks bestemd voor gereed produkt of door bet gereed 
produkt in vaten te pompen. De tanks zijn beperkt in omvang en aantal (zie de tabel met 
kwantitatieve gegevens in de bijlage) en vormen een zodanige beperking dat produceren op 
voorraad niet mogelijk is. Gereed produkt opslaan in vaten kost extra bewerkingen en dus een 
extra beslag op machine- en menscapaciteit. 

Op basis van bet bovenstaande en de gegevens uit bijlage 2 kan worden gesteld dat 
Diffutherm voor bet overgrote deel van de goederenstroom standaardprodukten op klantorder 
produceert. 

4. 8.2 Cyclisch produktieprogramma 

In bet boek 'Produktiebebeersing en material management' [2], wordt de nu volgende 
methodiek zinvol geacbt om te gebruiken in de procesindustrie. De methodiek is ontwikkeld 
vanuit de karakteristieke kenmerken van de procesindustrie. 

Het uiteindelijke beheersingsprobleem wordt gevonnd door de afstemming van de behoefte 
aan stabiliteit vanuit produktie en de behoefte aan flexibiliteit vanuit de markt [4]. Het 
onderstaande bebeersconcept moet een oplossing bieden aan deze problematiek. 

In de procesgewijze fabricage kan een hogere efficiency worden bereikt door de totale 
omsteltijd te reduceren. In geval van lange omsteltijden en hoge aanloopverliezen zal men 
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neigen naar grote produktieseries. Grote produktieseries op bun beurt leiden tot boge 
voorraden (i.g.v. produktie op voorraad) of lange levertijden (i.g.v. produktie op order). 

De cyclustijd speelt een grote rol in deze situaties. De cyclustijd is de tijd die verstrijkt tussen 
twee opeenvolgende momenten waarop een serie van produkttype j geproduceerd wordt [2]. 

Bij produktie op order is de standaardlevertijd voor produkt j minimaal gelijk aan de 
cyclustijd van dat produkt. Bij produktie op voo"aad is de gemiddelde voorraad onder andere 
athankelijk van de cyclustijd. 

De methode boudt in dat er met vaste produktiecycli wordt gewerkt. Binnen die produktie
cycli wordt met vaste produktievolgordes gewerkt. De flexibiliteit wordt verkregen door dat 
men pas op een laat moment boeft aan te geven boeveel men van een bepaald produkt gaat 
maken. 

In de methode wordt extra omstelcapaciteit gereserveerd voor de spoedorders. Ook de voor 
Diffutherm belangrijke vaste levertijden die aan de klanten worden afgegeven, worden 
ondersteund door deze filosofie. De levertijd is namelijk afbankelijk van de lengte van de 
standaardcyclus. 

Zoals reeds in boofdstuk 3 is vermeld, viel bet niet binnen bet kader van dit project om een 
passend logistiek concept te ontwerpen. Wei is bet vermoeden ontstaan dat gezien de 
karakteristieken van de bovengenoemde methode en de eerste grove berekeningen deze 
methode goede faciliteiten voor Diffutherm biedt om de leverperformance te verbeteren. Bij 
de selectie van de softwarepakketten is rekening gebouden met de mogelijkheid dat 
Diffutherm de methode wellicht gaat gebruiken in de toekomst. 

4.8.2 Variabele batchgroottes 

Momenteel werkt men met batcbgroottes die voor langere tijd vast zijn. Een batcbgrootte ligt 
tussen twee grenzen. De bovengrens wordt bepaald door de maximale capaciteit van de 
machine. Een ondergrens is vaak nodig om de machine goed te laten functioneren. 

Als er een systeem komt dat de batcbgroottes zoveel mogelijk kan aanpassen aan de behoefte 
dan zal er minder vaak geproduceerd worden ten beboeve van de voorraad dan nu bet geval 
is. Als met een variabele batcbgrootte wordt gewerkt zullen de batches beter overeenkomen 
met de klantenorders. 
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Alvorens men kan selecteren uit standaardpakketten, zal men moeten weten aan welke specifi
caties ofwel eisen zo'n systeem moet voldoen. Men kan twee hoofdsoorten van eisen 
onderscheiden, namelijk: - functionele eisen; 

- prestatie-eisen. 

De functionele eisen betreffen al die specificaties die aangeven welke gegevens verwerkt en 
verstrekt moeten worden. Functionele eisen varieren naargelang bet soort organisatie, bet 
beslissingsniveau in de organisatie, de functie en bet soort beslisser. 

De prestatie-eisen, ook wel kwaliteitseisen genoemd, geven daarentegen niet aan om welke 
gegevens en gegevensverwerkende processen bet gaat, maar met welke kwaliteit gegevens 
verwerkt en verstrekt moeten worden. Kwaliteit duidt bier op de voorwaarden waaraan 
gegevens en gegevensverwerkende processen moeten voldoen. Ook de prestatie-eisen varieren 
naargelang de besturingssituatie. De prestatie-eisen zijn opgenomen in bijlage 7. 

Er zijn diverse strategieen mogelijk voor bet achterhalen van de informatiebehoeften. Welke 
strategie gebruikt moet worden is afhankelijk van situationele factoren [ 1]. De tijdens dit 
project gebruikte strategie is voomamelijk de oberstrategie. Voor de informatie nodig bij bet 
logistiek concept is een strategie gebruikt die meer lijkt op de referentiestrategie. De 
referentiemodellen zijn atkomstig uit bet boek 'Production Control. A Structural and Design 
Oriented Approach.' (5). 

5 .2 Het achterhalen van de infonnatiebehoeften 

In deze paragraaf wordt beschreven welke weg gevolgd is om de informatiebehoeften van 
Diffutherm te achterbalen. De specificatie die op deze manier is ontstaan is niet bedoeld om 
bet hele systeem in detail te specificeren maar dient als een middel om een gedegen selectie 
uit diverse pakketten te kunnen maken. In figuur 5 .1 staan de stappen die achtereenvolgens 
zijn genomen. Deze stappen zullen achtereenvolgens worden behandeld. 

Stap 1. 
Reeds bestaande A-schema's, in bet verleden gemaakt door een stagiaire van de TUE (6), zijn 
aangepast aan de actuele situatie op basis van de kennis die is opgedaan tijdens bet eerste deel 
van deze afstudeeropdracht. Deze A-schema's, die zijn opgenomen in bijlage 4, zijn als 
middel gebruikt om tot bet datamodel te komen. 

Stap 2. 
De informatiestromen in de A-schema's zijn gespecificeerd, aan de hand van bestaande 
formulieren en door vragen te stellen aan de werknemers. 

Stap 3. 
Het opstellen van de lijst met eisen is uitgevoerd met behulp van een brainstormsessie. Hierin 
werden de directie en alle afdelingshoofden betrokken. 
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Stap 4. 
In deze stap zijn de hoofden van de 
afdelingen M & V, I & L, P, KVM, 
en P & A geinterviewd. Daarbij wer
den de A-schema's en de specificatie 
van de informatiestromen doorlopen. 
De lijst met eisen werd aangevuld of 
genuanceerd. 

Stap 5. 
De A-schema's werden waar nodig 
aangepast. In de specificatie van de 
informatiestromen zijn alleen die 
stromen opgenomen die een dominan
te rol in bet selectieproces spelen. 

Stap 6. 
Betreft dezelfde lijst als uit stap 3, 
echter aangepast aan de informatie die 
uit de interviews naar voren is geko
men. 

Stap 7. 
In deze stap werden de wijzigingen 
teruggekoppeld om er zeker van te 
zijn dat de interviewer de gegevens 
goed heeft geinterpreteerd. Tijdens 
deze stap werd ook bewaakt dat de 
informatiestromen tussen de afdelin
gen op elkaar aansloten. Waar dat niet 
bet geval was werd in onderling over
leg tot een overeenkomst gekomen. 

Stap 8. 

Fig.5.1: 
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De aanpak bij het achterhalen van de infor
matiebehoeften. 

Met alle gegevens op een rijtje was bet mogelijk een datamodel op te stellen. Dit datamodel 
dekt niet heel Diffutherm af maar, is voornamelijk gericht op de registratie van de basis- en 
planningsinformatie. Het datamodel moet een goede ondersteuning bieden tijdens bet 
selectieproces. 
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5. 3 De karakteristieken van bet datamodel 

In een opsomming wordt in deze paragraaf een aantal eigenscbappen van bet datamodel 
bebandeld. En dan alleen die eigenscbappen die dit model onderscbeiden van algemeen 
gangbare modellen. Het datamodel in zijn totaliteit is opgenomen in bijlage 6. 

* Artikel/ klant 
Hoewel de meeste artikelen maar aan een klant verkocbt kunnen worden is dit niet altijd bet 
geval. Het is daarom noodzakelijk een entiteit op te nemen waar zaken kunnen worden 
opgenomen die betrekking hebben op de combinatie artikel/klant. Dit zijn bijvoorbeeld bet 
artikelnummer dat bet artikel bij de klant beeft, voorwaarden waaronder bet artikel geleverd 
wordt, levertijd van bet artikel, de staffel (een entiteit verbonden met deze) en eventueel een 
tekstblok. Hetzelfde verscbijnsel is aan inkoopzijde waar te nemen. Bij de combinatie 
artikel/leverancier wordt opgenomen de levertijd, de boeveelheid in nota en ook de entiteit 
staff el geldt voor de combinatie artikel/leverancier. 

* Klantordergestuurd 
Hier is gebruikt gemaakt van een referentiemodel. Het referentiemodel gaat uit van de 'make
to-order'-situatie [5] . In deze situatie ontstaat een netwerk van orders (verkoop-, produktie
en inkooporders). Het referentiemodel is in de onderstaande figuur te zien. 
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Een dergelijke koppeling van orders maakt bet mogelijk om direct van elke order te kunnen 
aangeven wat zijn bestemming is. 

Een verkooporderregel wordt als bet artikel niet voorradig is, vertaalt in minimaal een 
produktieorder. Produktieorders kunnen onderling relaties hebben maar ook met inkooporder
regels. De keten van orders is op deze manier gecompleteerd. Een andere reden voor een 
koppeling is dat deze is te gebruiken voor bet ondersteunen van de traceability. 

* Kwaliteitgegevens. 
De grondstoffen en de produkten die Diffutherm produceert moeten aan bepaalde specificaties 
voldoen. Deze specificaties, gemiddelden met intervallen maar ook kleuren en geuren, moeten 
als kenmerk van een artikel in bet artikelbestand worden opgenomen. Niet elk artikel heeft 
dergelijke specificaties. Het wel of niet hebben van specificaties is optioneel, om niet onnodig 
diskruimte te reserveren. 
Niet elk artikel heeft dezelfde reeks specificaties. Er is gekozen voor een oplossing waarbij 
men zelf bet aantal en bet soort specificaties kan definieren. Bij deze oplossing zijn de 
specificaties en de gegevens omtrent ~ metingen verricht moeten worden gecombineerd. 

Op welke momenten tijdens bet produktieproces metingen moeten worden verricht, wordt 
aangegeven met een zogenaamd 'pos.nummer'. Dit is een nummer dat wordt gebruikt bij de 
bewerkingen, in de stuklijst/receptuur en bij de metingen (of registraties). Het coordineert 
wanneer welke bewerkingen met welke materialen en welke registraties moeten worden 
uitgevoerd. 

Bij produktie is bekend welke metingen per artikel uitgevoerd moeten worden. Per 
produktieorder worden de resultaten van deze metingen bijgehouden, zodat er gegevens 
voorhanden zijn om een produkthistorie op te bouwen. In geval van klacbten en dergelijke 
kan worden nagegaan water destijds bij de betreffende produktieorder is gemeten. 

* Rework. 
Rework betreft een produktieorder die niet voldoet aan de specificaties. Deze produktieorder 
zal in toekomstige batches verwerkt worden. Van rework moeten een aantal zaken extra 
worden bijgebouden ten op zichte van een normale produktieorder. Dit is de reden van de 
speciale entiteiten voor rework. 

* Stuklijst/receptuur. 
De produktie van artikelen bij Diffutherm gebeurt aan de hand van 6f een stuklijst 6f een 
receptuur. Een stuklijst geeft aan welke aantallen van welke artikelen nodig zijn om een 
bepaald artikel te kunnen maken. Een receptuur geeft aan uit welke delen een gereed produkt 
moet bestaan. In een receptuur staat dus niet de eindhoeveelheid gereed produkt vermeld, 
maar uit welke delen een bepaald gereed produkt bestaat. 

* Opslagtanks. 
Een tank in bet datamodel wordt gesimuleerd door een magazijnlokatie met een maximale 
inhoud. Dit is nodig omdat een tank maar een beperkte capaciteit heeft. 
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5.4 De belangrijkste infonnatiedragers 

Bij Diffutherm zijn twee infonnatiedragers dermate van belang en uniek dat ze een rol spelen 
in bet selectieproces. Dit zijn de batchkaart en de klantenkaart (zie bijlage 5). 

De batchkaart betreft een produktieorder voor bet maken van een batch gereed produkt. De 
kaart bevat alle instructies voor de operator. De instucties hebben betrekking op machinebe
diening, materialen, traceability en kwaliteitsmetingen. Aile waarnemingen die tijdens bet 
produktieproces uitgevoerd worden, worden op de batchkaart ingevuld. Deze gegevens 
worden gebruikt voor de traceability, de produkthistorie, de voorraadgegevens en om in geval 
van klachten na te kunnen gaan wat er nou precies tijdens de produktie van de batch is 
gebeurd. 

De klantenkaart is geen fysiek document maar een specificatie van een scherm dat gebruikt 
wordt tijdens bet invoeren van verkooporders. Het scherm is bedoeld om inzicht te krijgen 
in de klant en welke artikelen hij afneemt, en welke levertijd afgegeven kan worden als er 
een order geplaatst zou worden. 
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In een vroeg stadium van bet project is besloten om een testcase te maken. Een testcase moet 
in dit geval een compacte weergave van de betreffende organisatie zijn. Met een klein aantal 
eindprodukten ( 11) en een beperkt aantal klanten ( 4) is getracbt alle mogelijke karakteristie
ken van Diffutherm te verwerken. De testcase heeft tijdens dit project twee doelen gediend. 
Het eerste doel is bet na kunnen gaan in boeverre de situatie bij Diffutherm ondersteund kan 
worden door een bepaald softwarepakket. Het tweede doel is dat de testcase moet dienen als 
een communicatiemiddel tussen de medewerkers van Diffutherm en de personen die zicb 
bezighouden met de selectie van bet softwarepakket. Een voorbeeld van bet laatst genoemde 
doel is dat men over kaart 828 kan spreken in plaats van een recept dat op voorraad wordt 
geproduceerd. Voorwaarde om aan deze twee doelen te kunnen voldoen is dat de gegevens 
uit de realiteit moeten komen. Dit vergt extra tijd ten opzicbte van een situatie waar de 
gegevens gefingeerd kunnen worden. In paragraaf 6.2 wordt de opbouw van de testcase 
beschreven. De testcase is opgenomen in bijlage 8. 

6.2 Opbouw van de testcase 

Om de karakteristieken van Diffutherm in de case te verwerken moet eerst worden 
achterhaald welke karakteristieken er zijn. Hierin is voorzien door verkooporders die reeds 
zijn uitgeleverd stap voor stap na te lopen op water allemaal is gebeurd en besloten. Het 
proces loopt van de aanvraag van de klant tot en met de betaling van de factuur. Diffutherm 
bewaart voldoende gegevens om dit proces achteraf nauwgezet te kunnen volgen. 

Op deze manier werden artikelen, klanten, leveranciers, verkooporders etc. met bepaalde 
karakteristieken gevonden. Deze gegevens vormen de basisgegevens van de case. Naast de 
basisgegevens bestaat de case uit een instructie en een checklist. In de instructie staan de 
stappen die acbtereenvolgens moeten worden uitgevoerd zodat alle zaken aan de orde komen. 
De checklist is bedoeld als hulpmiddel en geeft aan wat er tijdens de verwerking van de 
testcase moet worden getoond of als uitkomst moet worden gepresenteerd. 

Om de omvang van de testcase te beperken is af en toe voor situaties gekozen die in de 
werkelijkheid niet voorkomen. Deze situaties doen ecbter niets af aan hierboven genoemde 
doelen. Een voorbeeld van een dergelijk geval is een leverancier (genaamd fake) die ongeveer 
alle grondstoffen kan leveren. Voordeel hiervan is dater maar een beperkt aantal leveranciers 
hoeft worden ingevoerd terwijl men toch met voldoende grondstoffen kan werken. 

Om praktische redenen is de instructie van de testcase opgedeeld in twee delen, te weten een 
verkoopgedeelte en een produktie en inkoopgedeelte. Het is voor Diffutherm namelijk niet 
mogelijk om alle key-gebruikers en betrokken personen een bele dag te moeten missen. 
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6.3 Wat niet in de testcase is opgenomen 

De testcase wordt tijdens de workshop uitgevoerd. Voor de workshop is maar een beperkte 
tijd beschikbaar en niet alle onderwerpen kunnen aan de orde komen. Het is daarom zaak 
juist die onderwerpen in de testcase te behandelen waar de meeste onduidelijkheid over heerst 
en waar verduidelijking van belang is. 

De nadruk van de testcase ligt niet op bet gebied van de produktieplanning maar op bet 
kunnen registreren en werken met de basisgegevens die nodig zijn om Diffutherm goed te 
laten functioneren. In paragraaf 4.8 is een indicatie gegeven over een bepaalde wijze van 
produktiebesturing voor Diffutherm. Tijdens bet uitvoeren van de testcase moet gelet worden 
op bet aanwezig zijn van de basisgegevens die nodig zijn om op een dergelijke manier te 
kunnen werken. 

Uitzondering op bet niet aanwezig zijn van testmogelijkheden voor bet plannen van de 
produktie, is bet "schedulen" van produktieorders. In de testcase is een geval opgenomen 
waarmee bekeken kan worden hoe bet pakket ondersteuning kan bieden aan deze activiteit. 

Het geval van statiegeld is achterwege gelaten omdat vantevoren al bekend was dat de 
leverancier bier geen standaardoplossing voor heeft. 

Uit de TNO-rapporten (7, 8] blijkt dat in de traceability goed wordt voorzien. Traceability 
is daarom alleen als prestatie-eis in bet datamodel opgenomen en zal aan de orde komen 
tijdens de demonstraties. 

6.4 De karakteristieken van de testcase 

In deze paragraaf worden de belangrijkste karakteristieken van de testcase besproken, aan de 
hand van de opdeling die binnen de basisgegevens van de case is gemaakt. V oor wat betreft 
alle artikelen staat in de testcase aangegeven hoe ze logistiek worden aangestuurd en op welke 
lokaties ze in de magazijnen liggen. 

Klanten 
In de case is sprake van een nieuwe klant en reeds bekende klanten. Tijdens bet uitvoeren van 
de testcase kan dus worden bekeken hoe een nieuwe debiteur wordt ingevoerd. Sommige 
klanten van Diffutherm wensen op alle documenten die zij van Diffutherm ontvangen speciale 
vermeldingen. 

Eindprodukten (P-nummers) 
De ontkoppelpunten van de 11 eindprodukten die zijn opgenomen in de testcase varieren over 
alle voorkomende ontkoppelpunten binnen Diffutherm. De artikelen varieren van een produkt 
dat op voorraad wordt geproduceerd tot een artikel, genaamd een exoot, waarbij speciaal voor 
dit artikel grondstoffen moeten worden ingekocht. De rest van de artikelen zorgt voor alle 
tussenliggende niveaus. Een ander belangrijk onderscheid tussen de diverse artikelen betreft 
of er sprake is van groot- of kleinverpakking. Grootverpakkingen worden namelijk vanuit 
tanks ofvanaf de machine waarop de receptuur geproduceerd is afgevuld. Bij kleinverpakkin
gen worden voor bet afvullen aparte machines gebruikt. V oor bepaalde artikelen moet een 
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deel van bet produktieproces worden uitbesteed. Financieel kan dit op verscbillende manieren 
worden afgebandeld. Aan bet bedrijf dat de uitbesteding voor zijn rekening neemt kan gereed 
produkt worden verkocbt. De afgevulde produkten worden dan later door Diffuthenn terug 
gekocbt. Een andere methode is dat de kosten van de uitbesteding in rekening worden 
gebracbt aan Diffuthenn. 

Stuklijsten 
Het deel van de testcase genaamd stuklijsten valt op te splitsen in twee delen, de stuklijsten 
en de recepturen. De stuklijsten bestaan uit discrete elementen en uit een element met een 
boeveelheid in kilogrammen of liters. De recepturen bestaan uit delen (percentages) van 
bepaalde grondstoffen. In zowel de stuklijsten als de recepturen is sprake van een 
pos.nummer. Dit nummer correspondeert met de pos.nummers bij de bewerkingen en de uit 
te voeren registraties. Door dit pos.nummer komt bet voor dat dezelfde grondstof meerdere 
malen in een receptuur voorkomt. Er zijn dan meerdere bewerkingen waar die grondstof bij 
betrokken is. Om voldoende nauwkeurig grondstoffen te kunnen toedienen, moeten in de 
receptuur voldoende cijfers acbter de komma beschikbaar zijn. 

Recepturen (KRT-nummers) 
Van recepturen moeten specificatie kunnen worden bijgebouden. Deze specificaties zijn nodig 
om ze tijdens bet keuren met de metingen te kunnen vergelijken. Het soortelijk gewicbt van 
een recept moet gebruikt kunnen worden om van kilo's naar liters te kunnen rekenen en 
omgekeerd. 

Grondsto.ffen en Emballagemiddelen (G-nummers en E-nummers) 
Van grondstoffen moeten dezelfde soort specificaties wordeo bijgehouden als bij de recepturen 
bet geval is. De groodstoffen en emballagemiddelen kunnen verkregen worden via een 
leverancier. Sommige artikelen kunnen door meerdere leveranciers geleverd worden met elk 
bun eigen Ievertijden en prijzen. De prijzen voor deze artikelen zijn vaak gestaffeld. Ook 
raamcontracten moeten geregistreerd kunnen worden en opnieuw worden gemitieerd. 

De artikelen worden of op voorraad ingekocht of op order. Bij dit inkopen moet rekening 
worden gebouden met verpakkingseenheden. Bepaalde grondstoffen en emballagemiddelen 
worden door de klant zelf aangeleverd. Dit komt bijvoorbeeld voor als de klant Diffuthenn 
de receptuur en de grondstoffen aanreikt en opdracht geeft om te produceren (loonfabricage). 

Rework 
In de testcase is een geval opgenomen waar rework verwerkt moet worden in een 
produktieorder. Van rework moeten een aantal zaken worden bijgehouden die niet bij de 
andere artikelen hoeven worden geregistreerd, zoals onder andere bet advies waar de rework 
in verwerkt kan worden. 

Leveranciers 
Van de leveranciers wordt een zogenaamd Vendor Rating-systeem bijgebouden. Het leveren 
van bulkgrondstoffen komt vrij na.uw. Een tankwagen kan niet gelost worden als er niet 
voldoende ruimte in de tank vrij ~s. Op de inkooporders moet om die reden de tijd venneldt 
kunnen worden op welk mo~nt de tankwagen moet arriveren. 
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Verkooporders 
De verkooporders initieren alle gebeurtenissen in de case. De levertijd, de verkoopprijs en 
de voorwaarden moeten voor elke orderregel worden bepaald. De verkooporders bebben 
diverse soorten produktieorders (met variabele batcbgroottes) en inkooporders tot gevolg. De 
volgende situaties kunnen daarmee worden gesimuleerd: 

* leveringen; 
* deelleveringen; 
* deelbetalingen; 
* transportopdracbten; 
* ontvangsten van goederen; 
* kwaliteitscontroles van goederen; 
* nieuwe afroeporders; 
* verwerking van rework; 
* uitbesteding. 

Bewerkingen 
De bewerkingen in de case bouden rekening met vaste en variabele bewerkingstijden. Deze 
laatste zijn atbankelijk van de te maken eindhoeveelheid. Tijdens de bewerkingen moeten 
registraties worden uitgevoerd. Bewerkingen kunnen betrekking bebben op meerdere 
capaciteiten en kunnen over alternatieve routingen met andere normtijden worden uitgevoerd. 
De omsteltijden tussen de produktieorders zijn volgordeafhankelijk. 

Capaciteiten 
Bij capaciteiten is soms sprake van een minimum en maximum inhoud, een voorbeeld biervan 
is de capaciteit van een dissolver. Bij andere capaciteiten geldt een bepaalde capaciteit per uur 
die kan varieren al naar gelang welk produkt bet betreft. De kosten die bet gebruik van een 
capaciteit met zicb meebrengen zijn opgenomen in een uurtarief per capaciteit. 
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In figuur 3.2 is goed te zien hoe dit hoofdstuk is opgebouwd. In eerste instantie moet er tot 
een shortlist gekomen worden. Vervolgens worden de pakketten en de leveranciers op de 
shortlist in paragraaf 7 .3 aan een grondige analyse onderworpen. Deze analyse zal in 
paragraaf 7.4 leiden tot een keuze voor een pakket waar de workshop mee wordt 
georganiseerd. Vervolgens worden de bevindingen tijdens de workshop beschreven en volgt 
er een advies over bet pakket. 

7. 2 De shortlist 

In deze paragraaf komt aan de orde hoe van de pakketten die op de markt zijn gewerkt is naar 
een shortlist met drie pakketten. Hierbij is gebruikt gemaakt van publieke informatie, in dit 
geval bestaande uit twee rapporten en een artikel, en bet programma van eisen (zie figuur 
3.2). 

De rapporten handelen over softwarepakketten voor de klantordergestuurde industrie en 
softwarepakketten voor de semi-procesindustrie (7, 8). Het artikel (9) gaat over een 
onderzoek naar de toepasbaarheid van logistieke pakketten voor toeleveranciers. Het model 
wat in dit artikel wordt gebruikt komt voor bet grootste deel overeen met de 'make-to-order' -
situatie, bet verwerken van anonieme inkoopmaterialen tot eindprodukten. Door bet gebruik 
van deze rapporten en bet artikel is een eerste grove selectie al gemaakt, daar alle andere 
softwarepakketten worden uitgesloten. 

Het programma van eisen bestaat uit: • De indicatie voor een logistiek concept; 
• De informatiebehoeften. 

De indicatie voor een logistiek concept is beschreven in paragraaf 4.8 . en bestaat kort 
samengevat uit de trefwoorden: - klantordergestuurde produktie van standaardprodukten; 

- cyclisch produktieprogramma; 
- variabele batchgroottes. 

De informatiebehoeften staan beschreven in hoofdstuk 5. De meest dominante eisen die uit 
de informatiebehoeften voortvloeien zijn tijdens deze fase van bet selectieproces: 
•traceability; 
• raamcontracten aan in- en verkoopzijde; 
• klantenkaart; 
• kwaliteitsgegevens (zowel specificaties als meetresultaten); 
•lokatiebeheer t.b.v. de magazijnen; 
• recepturen en stuklijsten; 
• 4GL faciliteiten. 

De vergelijking die gemaakt wordt tussen de pakketten in de rapporten en bet artikel is 
gebaseerd op algemene criteria die voor softwarepakketten in de betreffende omgeving 
gelden. Niet al deze criteria zijn van toepassing op de situatie bij Diffutherm. Tijdens bet 
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samenstellen van de shortlist is alleen gekeken naar de criteria in de rapporten en bet artikel 
die relevant zijn voor Diffutherm. 

In bet rapport 'Logistieke Informatiesystemen voor de (semi-) Procesindustrie' staan 10 
tabellen waarin functionaliteiten zijn uitgezet tegen de pakketten. Elke tabel betreft een 
specifieke groep functionaliteiten. In bijlage 9A is per pakket de score vermeld ten opzichte 
van de specifieke groepen op basis van de relevante criteria voor Diffutherm. 

De bedrijfsituaties zijn in bet rapport 'Logistieke Informatiesystemen voor Klantordergestuur
de Produktie' opgedeeld in de volgende types: 

- Engineering op order 
- Produktie op order met de nadruk op materiaalcoordinatie van: 

- specialties 
- varianten 
- standaardprodukten 

- Produktie op order met de nadruk op capaciteitscoordinatie van: 
- specialties 
- varianten 
- standaardprodukten 

- Assemblage op order 
- Produktie op voorraad 

Voor Diffutherm geldt bet type produktie op order van standaardprodukten. Of daarbij de 
nadruk op de capaciteits- of materiaalcoordinatie moet komen te liggen doet de indicatie voor 
bet logistiek concept geen uitspraak over. Daarom is alleen van de pakketten die beide 
bedrijfstypes goed ondersteunen een verdere analyse gemaakt (zie bijlage 9B) . 

In bet artikel van Hermans en Wortmann scoren alle geselecteerde pakketten goed op de 
cruciale functionele selectiecriteria die zijn opgenomen in tabel 7 .1. 

Tabel 7. I Cruciale functionele selectiecriteria uit bet artikel van Hermans en Wortmann. 

Registratie van basisgegeven 
- kan er een onderscheid gemaakt worden tussen basismaterialen en klantorderspecifieke materialen? 
- kan er een directe relatie gelegd worden tussen de verkoop- en produktieorder? 
- kan er een directe relatie gelegd worden tussen de inkoop- en verkooporder? 

Ondersteuning van bet orderspecificatietraject 
- kunnen verkoopoffertes worden geregistreerd? 
- kunnen verkoopraamafspraken worden geregistreerd en bewaakt? 
- kan naast een offertecalculatie ook een produktiecalculatie worden geregistreed? 
- kunnen produktie-orders nagecalculeerd worden? 

Ondersteuning van de logistieke besturing 
- kunnen produktieorders worden ingepland? 
- kunnen grafische be:zettingsoverzichten per bewerkingsgroep genegeerd worden? 

Om de pakketten onderling te kunnen onderscheiden zijn in bet artikel ook criteria 
opgenomen waarop de pakketten verschillen. De voor Diffutherm relevante zijn: bet 
registreren van lokaties, uitbesteding en kwaliteitsgegevens, samenvoegen van produktieor-
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ders, registreren inkoopcontracten, eindige capaciteitsplanning en 4GL. De score van de 
pakketten op deze laatste groep criteria is op genomen in de eerste kolom van bijlage 9C. 

In bijlage 9C staat bet totaaloverzicht van de score van de pakketten over de drie 
onderzoeken. Te zien is dat een aantal pakketten in meerdere onderzoeken voorkomen. In 
eerste instantie komen zes pakketten in aanmerking voor de shortlist. 

Tot dusverre is met de kosten geen rekening gehouden. Het pakket SAP R/2 kost echter 
zoveel (kosten software vanaf f 325.000,-) dat bet in dit stadium om die reden afvalt. 
Het pakket Tropos valt af vanwege de dubieuze leverancier. Redenen hiervoor zijn bet niet 
alert reageren van de leverancier naar zowel Diffutherm als PCC (bet collegabedrijf), slechte 
verzorging van de documentatie, weinig implementaties waarvan nog nooit een met een 
geintegreerd financieelpakket. 

Tussen bet pakket Prodin P2 en Include is een keuze gemaakt om de shortlist zo klein 
mogelijk te houden. Na bet opvragen van de documentatie van beide pakketten bleek dat 
Include een betere registratie van de kwaliteitsgegevens heeft. Daarbij is Include gebaseerd 
op een 4GL (Prodin P2 niet) en komt Include zeer goed in bet TNO-rapport naar voren. 

Het resultaat is dat de shortlist bestaat uit de pakketten: 
■ Include Leverancier: CTI Software BV 
■ MFG/PRO Leverancier: Largotim Nederland BV 
■ Promix Leverancier: Ross Systems Nederland BV 

7 .3 Analyse palletten shortlist 

In deze paragraaf worden de pakketten beoordeelt op de toepasbaarheid binnen Diffutherm. 
In deze analyse is een niet geringe rol weggelegd voor de beoordeling van de leveranciers. 
Diffutherm heeft in bet verleden slechte ervaringen met soortgelijke leveranciers en wil dit 
in de toekomst absoluut vermijden. Tevens gaan in deze fase van bet project ook de kosten 
van de pakketten een rol spelen. 

7. 3 .1 Demonstraties 

V ooraf gaand aan de demonstraties is met elk van de leveranciers een intake gesprek 
gehouden. Het doel van deze gesprekken was om kennis met elkaar te maken en de 
leveranciers van informatie te voorzien zodat de demonstratie zoveel mogelijk op de situatie 
bij Diffutherm kon worden afgestemd. Deze informatie bestond uit de bedrijfsbeschrijving, 
de beschrijving van de logistieke organisatie, de tabel met kwantitatieve gegevens (bijlage 1), 
de begrippenlijst, bet datamodel en de prestatie-eisen. 

Gedurende bet gesprek werd ook informatie over bet pakket uitgewisseld. Deze is samen met 
de kennis die tijdens de demonstraties werd opgedaan verwerkt in paragraaf 7.3.3. 

De punten waar tijdens bet gesprek en de demonstratie extra op gelet moest worden zijn naar 
voren gekomen tijdens bet samenstellen van de shortlist. Deze zijn voor de pakketten: 
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Include: - de mogelijkheden van bet "tekeningenarchief" voor Diffutherm; 
- bet onderbrengen van de receptuur; 
- bet kunnen registreren van cbemiscbe kwaliteitsgegevens. 

MFG/PRO: - ondersteuning klantordergestuurde produktie; 
- cycliscb produktieprogramma; 
- volgorde atbankelijke steltijden. 

Promix: - ondersteuning klantordergestuurde produktie. 

De demonstratie besloeg voor ieder pakket een bele dag. 's Ocbtends was er de presentatie 
van de leverancier en de 4GL tools. 's Middags vondt de eigenlijke demonstratie van bet 
pakket plaats. 

7. 3 .2 Leveranciersbeoordeling 

Over de leveranciers is via een online-verbinding met de Kamer van Koopbandel financiele 
informatie opgevraagd. Uit deze informatie is de financiele situatie van de leverancier goed 
af te leiden. De analyse is samen met de Controller van Diffutherm opgesteld. 

CTI Software BV (Include). 
De ondememing is Diet groeiende, bet aantal medewerkers blijft gelijk en bet eigen vermogen 
neemt gedurende de laatste jaren af. CTI is een nationale organisatie en had tot voor kort een 
docbterondememing. Deze docbteronderneming is verkocbt en kort daama failliet verklaard. 
Financieel gezien beeft de organisatie geen solide basis. 

Largotim Nederland BV (MFG/PRO). 
Largotim is een groeiend bedrijf. Het aantal medewerkers stijgt evenals bet eigen vermogen, 
de omzet en bet balanstotaal. De financieringsverhoudingen zijn goed. Largotim Nederland 
maakt deel uit van de Largotim groep welke een intemationale organisatie is. 

Ross Systems Nederland BV (Promix). 
Ross is een gestaag groeiende organisatie. In 1993 is een slecbt resultaat behaald, dit kan 
echter bet resultaat zijn van 'intercompany pricing'. Het aantal medewerkers neemt toe. Het 
financieel gezonde Ross Nederland is een onderdeel van een intemationale organisatie. 

Onderdeel van de leveranciersbeoordeling is ook een vragenlijst die door de leveranciers is 
beantwoord. De vragenlijst inclusief de antwoorden van de leveranciers is opgenomen in 
bijlage 9D. Opmerkelijk is dat Include slecbts 1 keer geimplementeerd is in een semi
procesomgeving. Promix en MFG/PRO scoren bier wereldwijd respectievelijk 140 en 500 
implementaties. In Nederland zijn van Promix 5 en van MFG/PRO 20 implementaties in de 
semi-procesindustrie. De duur van de implementatie is bij Include slechts 3 maanden. Bij de 
andere duurt een implementatie ongeveer 9 tot 12 maanden. Waar Include en Promix op een 
beperkt aantal hardware platvormen te gebruiken is, kan dat bij MFG/PRO op 200 mogelijke 
platvormen 
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Ross Nederland doet alleen de verkoop van het softwarepakket Promix. De implementatie en 
het onderhoud wordt verzorgt door een partner, PS Automatisering. 

De ontwikkelingen aan Include worden door CTI zelf gedaan. Ross doet ook eigen 
ontwikkelingen die in Amerika en Engeland plaatsvinden. De ontwi.kkelingen aan MFG/PRO 
worden door gad.inc in Amerik:a uitgevoerd. 

Een consultant kost bij Largotim ongeveer twee keer zoveel als bij CTI. Ross zit daar precies 
tussen. 

7. 3. 3 Functionaliteiten 

In deze paragraaf is datgene tegenover elkaar gezet wat voor Diffutherm belangrijk is en waar 
de pakketten onderling in verschillen. 

* Plannen tegen eindige capaciteit. 
Include en Promix kunnen zowel met de volgorde 'eerst capaciteit en dan materiaal' als met 
de volgorde 'eerst materiaal en dan capaciteit' plannen. MFG/PRO kan dit niet. Hier worden 
eerst de materialen gepland en de capaciteitsplanning vloeit hieruit voort. Wei beschikt 
MFG/PRO over faciliteiten (tools) om de planning van de capaciteit te ondersteunen. 

In MFG/PRO is een ruwe capaciteitscbeck aanwezig. De produktieorders worden dan grof 
gecheckt op de bescbikbaarbeid van de meest kritieke capaciteiten in de routing. Het doel 
hiervan is om te verifieren of bet produktieplan uitvoerbaar is. Het produktieplan kan worden 
aangepast als er zicb capaciteitsproblemen voordoen. Een andere faciliteit is de zogenaamde 
serie/flow module. Deze tool biedt op detailniveau ondersteuning aan bet tegen eindige 
capaciteit scbedulen van produktieorders. 

Als de planning als gevolg van capaciteitsproblemen is aangepast is het wel aan te raden een 
nieuwe materiaalbeboefteberekening uit te voeren. Dit om na te gaan of er door bet wijzigen 
van de planning geen materiaal problemen zijn ontstaan. 

* Produktie op klantorder. 
Bij bet klantordergestuurd produceren is bet van belang om de relaties tussen de diverse 
orders (verkooporders, produktieorders en inkooporders) goed te kennen. Als bijvoorbeeld 
een order niet volgens de planning verloopt moeten de gevolgen voor andere orders zicbtbaar 
zijn. Deze relatie is bet meest doorzicbtig als er als bet ware sprake is van een stuklijst van 
produktieorders. In het datamodel is duidelijk te zien hoe de orders aan elkaar zijn gekoppeld. 

Het pakket Include voorziet hierin volledig. Inkoop- en produktieorders leveren bij dit pakket 
aan een of meerdere andere orders. Bij Promix en MFG/PRO is de relatie tussen de orders 
alleen zicbtbaar via de materiaalbeboefte. Wei is het mogelijk bij MFG/PRO om in een veld 
aan te geven voor welke verkooporder een produktieorder bestemd is. 

* Automatisch werken met vaste produktievolgorde. 
Promix is bet enige pakket van de shortlist dat produktieorders volgens een vaste 
produktievolgorde kan inplannen. In geval van volgorde afbankelijke omsteltijden produceert 
men verschillende produkt(groep)en in een vaste volgorde. 
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* Omstelma.trix. 
Include heeft geen omstelmatrix, Promix en MFG/PRO daarentegen wel. Promix kan ook nog 
de volgorde atbankelijke omsteltijden minimaliseren. 

* Traceability. 
Daar dit voor Diffutherm zeer belangrijk is wordt dit nogmaals vermeld. Alle pakk:etten van 
de shortlist voorzien bier volledig in. 

* Toepassen van de batchkaan. 
De batchkaart zoals die is toegevoegd in bijlage 5 kan in MFG/PRO bet beste verwerkt 
worden. Alie basisgegevens die op de batchkaart vermeldt staan zijn in MFG/PRO aanwezig. 
Het laten maken van de batchkaart door bet systeem zou bij dit pakk:et bet minste maatwerk 
vereisen. MFG/PRO maakt ook gebruik van een pos.nummer om de materialen, bewerkingen 
en registraties te koppelen. In Promix wordt een zogenaamde processpecificatie gebruikt in 
plaats van een receptuur of stuklijst. Ook biermee is bet mogelijk een soortgelijk document 
als de batchkaart te genereren, echter niet zo goed als bij MFG/PRO. Include biedt de minste 
functionaliteit voor bet werken met de batchkaart. 

* Klantenka.an. 
Om de klantenkaart in bet systeem te verwerken zoals deze in paragraaf 5.4 is gespecificeerd 
zal bij alledrie de pakketten maatwerk moeten worden verricht. Bij MFG/PRO zal de omvang 
van bet maatwerk bet geringste zijn. Bij Include is bet mogelijk v66r de orderacceptatie een 
check op beschikbaarbeid van materiaal en capaciteit uit te voeren. 

* Sta.ffels. 
Staffels ontbreken bij Include, terwijl MFG/PRO en Promix bier volledig in voorzien, zowel 
aan inkoop- als verkoopzijde. 

* Toekennen van een status aan goederen. 
Bij alledrie de pakk:etten is dit goed verwerkt. Bij MFG/PRO is bet mogelijk zelf statussen 
te definieren inclusief de gevolgen die een status beeft. Bijvoorbeeld een partij van een 
grondstof krijgt de status 'nog niet gekeurd'. Er kan dan zelf bepaald worden of de grondstof 
alvast gebruikt mag worden voor produktie. 

* Flexibel definieren betalingsvoorwaarden, bonusregelingen etc. 
Hierin biedt MFG/PRO veruit de beste ondersteuning. De andere pakk:etten voldoen goed. 

* Veiligheidsinformatiebladen. 
Alleen Promix beeft standaard de mogelijkheid veiligbeidsinformatiebladen te printen. Bij de 
andere pakk:etten zou dit dermate veel maatwerk kosten dat bet de vraag is of deze bladen wel 
in bet centrale informatiesysteem moeten worden ondergebracbt. 

* Kwaliteitsgegevens. 
De ervaring die MFG/PRO en Promix in de semi-procesindustrie bebben is bier duidelijk 
zicbtbaar. De kwaliteitsgegevens kunnen in deze pakk:etten goed verwerkt worden. Bij Include 
is dit minder bet geval, met name bij de specificaties van de artikelen. 
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* 'Z,o min mogelijk maatwerk. 
Aan deze eis voldoen zowel MFG/PRO en Promix bet beste met op bet gebied van de 
klantenkaart en de batchkaart een licht voorsprong voor MFG/PRO. Bij Include moet bet 
meeste maatwerk worden verricht waarvan de meest ingrijpende bet toevoegen van de 
eenheden liters en kilogrammen in plaats van stuks. 

7 .3.4 Natrekken referenties 

De referenties die zijn benaderd zijn allemaal bedrijven in de semi-procesindustrie. Getracbt 
is bedrijven uit te zoeken waarvan bet produktieproces zoveel mogelijk overeen komt met dat 
van Diffutherm. 

Alie ondervraagde bedrijven waren tevreden over bun leverancier. Ook over PS Automatise
ring de partner van Ross was men tevreden. Een referentie merkte op dat in bet verleden 
tussen Ross en PS Automatisering ruzie is geweest. De implementaties verlopen bij 
MFG/PRO goed en volgens de gestelde tijd. Het aanpassen van formulieren zoals facturen 
is bij MFG/PRO maatwerk en kan niet zelf worden uitgevoerd. Door een referentie werd 
aangeraden bier goede afspraken over maatwerk te maken om onenigheid te voorkomen. Als 
een pakket weinig implementaties had werd dit niet gezien als een nadeel, maar eerder als een 
voordeel bij de prijsonderbandelingen. De kosten voor nieuwe opties kunnen gedeeld worden 
met de leverancier. Een volledige uitwerking van de resultaten van de referenties die zijn 
nagetrokken is opgenomen in bijlage 9E. 

7 .3.5 Offertes 

Aan de leveranciers van MFG/PRO en Promix is gevraagd een offerte gebaseerd op 16 
gelijktijdige gebruikers uit te brengen. De prijzen die vermeld staan bij Include zijn afkomstig 
uit de prijslijst. Deze offertes zijn zonder maatwerk en onderhoud.scontract voor de hardware. 
Voor de hardwareconfiguraties konden geen responsietijde.n worden afgegeven. Wei werd er 
gegarandeerd op basis van de ervaring van de leveranciers dat deze voldoende zijn. Bij 
Include is een stelpost van f 50.000,- voor de hardware opgenomen. 

Tabel 7 .2 De offertes 

MFG/PRO PROMIX INCLUDE 

SOFTWARE f 213.640 f 174.000 f 194.000 

HARDWARE f 38.228 f 89.000 ± f 50.000 

LICENTIEKOSTEN f 37.128 f 30.000 f 37.000 

IMPLEMENT A TIE f 138.240 f 120.000 f 25.000 

INST ALLA TIE f 13.300 f 3.600 f 10.000 

TOTAAL f 440.536 f 416.600 f 316.000 

ONDERHOUDSOFTWARE 15 % 12 % 11 % 
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7 .4 Keuze pakket 

Allereerst in deze paragraaf een kracbtig overzicbt van de wat paragraaf 7.3 is besproken. 

LEVERAIICIER: 
Aantal i1ple1entaties se1i-proces in NL 
Aantal i1ple1entaties se1i-proces wereldwijd 
Kennis van de proble1atiek in de se1i-procesindustrie 
Aantal 1edewerkers in Nederland 
Aantal 1ensen full-ti1e bezig 1et de ontwikkeling van het pakket 
Aantal 1edewerkers supportafdeling 
Financiele situatie leverancier 

FOICTIOIALITEIT: 
Plannen tegen eindige capaciteit 
Produktie op klantorder 
Auto1atisch werken 1et vaste produktievolgorde 
Olstellatrix 
Traceability 
Toepassen van de batchkaart 
Klantenkaart 
Staffels 
Toekennen van een status aan goederen 
Flexibel definieren betalingsvoorwaarden, bonusregelingen etc. 
Veiligheidsinfonatiebladen 
Kwaliteitsgegevens 
Zo 1in 1ogelijk 1aatwerk 

REFEREIITI~: 
Optreden leverancier 
De i1ple1entatie 
Produktie op klantorder 

C'l'I LARGOTIM ROSS 

1 25 5 
1 500 140 

++ ++ 
28 65 25 
10 60 60 
12 12 20 

+ + 

+ +/- + 
++ + +/-

+ 
+ ++ 

++ ++ ++ 
+/- ++ + 
+/- + +/-

+ + 
+ ++ + 
+ ++ + 

+ 
+/- + + 

+ + 

+ + + 
+ + +/-
++ + +/-

Hieruit valt op te maken dat de leverancier CTI Software BV met bet pakket Include geen 
goede automatiseringspartner is voor Diffutherm. De financiele situatie van de leverancier is 
zwak en biedt daardoor onvoldoende zekerheid voor de toekomst. Het pakket beeft in 
vergelijking met de andere twee minder functionaliteit. Als bet pakket bij Diffutherm in 
gebruik zou worden genomen, moet er veel maatwerk worden verricht wat de prijs van bet 
pakket doet toenemen. 

Het pakket Promix biedt ten opzicbte van MFG/PRO een betere functionaliteit voor wat 
betreft bet werken met volgorde afhankelijke omsteltijden en een vaste produktie volgorde. 
MFG/PRO is daarentegen wat beter geoutilleerd op bet gebied van de klantenkaart, de 
batchkaart. De leverancier van MFG/PRO heeft een goede betrouwbare indruk gewekt met 
veel kennis van zaken. Dat ROSS alleen bet pakket verkoopt en dat PS Automatisering bet 
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vervolg werk doet wordt bij Diffutherm als een groot nadeel gezien. Hoewel de leverancier 
bet contract zodanig wil opstellen dat er sprake is van een verantwoordelijke voor bet hele 
traject, is bet de vraag of dit in de praktijk ook zo zijn uitwerking za1 hebben. 

De onatbankelijkheid van de hard- en software is bet grootst bij MFG/PRO. MFG/PRO kan 
worden toegepast op 200 hardware platvormen en maakt gebruik een standaard 4GL. Promix 
kan worden gebruikt op hardwaresystemen van IBM, HP en DEC. De 4GL die wordt 
gebruikt is in eigen beheer door de leverancier ontwikkeld. Een standaard 4GL wordt door 
meer bedrijven ondersteund en biedt daarom meer zekerheid voor toekomst. 

De leverancier van MFG/PRO beschikt over een uitgekiende implementatie methode genaamd 
Pro_Active. Deze methode garandeert een hoge mate van betrokkenheid van de gebruikers. 

Samenvattend is er een voorkeur voor de leverancier Largotim met bet pakket MFG/PRO. 
De wat lagere prijs voor bet pakket Promix maakt de genoemde nadelen niet goed. 

7.5 De workshop 

Het doel van de workshop is met behulp van de testcase nagaan of bet pakket MFG/PRO 
toepasbaar is bij Diffutherm. De workshop is gehouden in twee sessies, een verkoopgedeelte 
en een inkoop-/produktiegedeelte. Tijdens verkoopsessie waren aanwezig Hoofd Verkoop en 
de Controller. In de andere sessie waren aanwezig de Directeur, de Adjunct-directeur, de 
Controller en Hoofd Produktie. De basisgegevens van de testcase waren door Largotim reeds 
ingevoerd. 

De testcase kon goed uitgevoerd worden met MFG/PRO. De punten zoals die genoemd zijn 
in de checklist van de testcase konden goed worden beoordeeld. De belangrijkste zaken (met 
name de tekortkomingen) die tijdens de workshop naar voren zijn gekomen, buiten de 
gegevens die reeds bekend zijn, zullen in deze paragraaf kort besproken worden. 

Met MFG/PRO kunnen prioriteiten aan klanten worden gesteld en wordt bet werken met 
wissels (het verkrijgen van een bankgarantie) ondersteund. De gewichten die gebruikt worden 
op de transportorders voor het berekenen van bet vrachtgewicht kunnen niet automatisch via 
de stuklijst worden berekend. Het gewicht dat gebruikt moet worden bij die berekening kan 
men handmatig inbrengen bij de eindprodukten. Wil men dit wel automatisch dan vereist dit 
maatwerk. MFG/PRO berekent automatisch de vrachtkosten rekening houdend met de afstand 
waarover de goederen worden vervoerd. 

In de bedrijfstak waar Diffutherm zich in bevind wordt gewerkt met prijzen per 100 liter. Dit 
wordt niet door MFG/PRO ondersteund. Binnen MFG/PRO kunnen projecten worden 
gedefinieerd. De kosten en baten van alle orders (van verkooporder tot en met inkooporders) 
binnen kunnen aan het project worden toegerekend. De module TIPAC (Time Phase 
Available Check) controleert automatisch de materiaal beschikbaarheid voor een order. Deze 
module is niet standaard, maar de vraag is of dit wel nodig is voor bet gering aantal niveau' s 
in de stuklijst die Diffutherm kent. 
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Een afroeporder aan verkoopzijde impliceert niet direct een raamcontract aan inkoopzijde. 
Handmatig is dit echter makkelijk te overzien. Ten behoeve van de klantordergestuurde is het 
mogelijk een keten van orders te genereren, dit gebeurt niet automatisch. 

Bij MFG/PRO kunnen niet alleen de standaard kostprijzen worden bekeken maar ook de 
actuele kostprijzen. Alie kwaliteitsgegevens kunnen in MFG/PRO worden geregistreerd. De 
functionaliteit die MFG/PRO op dit gebied biedt, komt overeen met wat Diffutherm nu heeft 
alleen dan geintegreerd en automatisch. Wil men meer functionaliteit op dit gebied dan is bet 
mogelijk een koppeling te maken met een laboratorium informatiesysteem. 

Op de produktieorders worden de magazijnlokaties van de te gebruiken materialen afgedrukt. 
De gereedmelding van de produktieorders gaat via de stuklijst, men hoeft alleen bet meer of 
minder verbruik aan te geven. 

Het schedulen in detail van produktieorders kon niet worden getoond, omdat dat deel van de 
database niet was ingevoerd. Deze functionaliteit is echter in de voorafgaande demonstratie 
goed aan de orde geweest. 

7.6 Advies 

In de workshop zijn geen zaken naar voren gekomen, die bet gebruik van MFG/PRO bij 
Diffutherm in de weg staan. Er zal door Diffutherm een afweging gemaakt moeten worden 
of bepaalde tekortkomingen met maatwerk moeten worden opgelost. Ook de aanschaf van 
extra modules of bet maken van een koppeling met een laboratorium informatiesysteem moet 
worden afgewogen. 

In de keuze die in paragraaf 7.4 is gemaakt is geen verandering ontstaan. Tijdens de 
workshop bleek MFG/PRO goed te werken in de Diffutherm omgeving. Het advies luidt dan 
ook dat Diffutherm het beste kan kiezen voor de firma Largotim met bet pakket MFG/PRO. 
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1 Conclusies 

Op basis van bet uitgevoerde onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 

• De logistieke situatie bij Diffutherm is complex van aard. Dit wordt voomamelijk 
veroorzaakt door de karakteristieken van de produktiemiddelen en bet primaire proces. 
Dat Diffutherm een 'private label'-organisatie is met klantspecifieke eindprodukten 
speelt hierin ook een rol. De klantspecifieke artikelen kunnen niet op voorraad worden 
gebouden omdat dit te veel ruimte in de magazijnen in beslag neemt en te veel geld 
kost. De bardlopers van de niet klantspecifieke recepturen kunnen ook niet op 
voorraad worden geproduceerd. De tanks of lintmengers waarin dit zou moeten 
gebeuren zijn te klein ten op zicbten van de gemiddelde klantorder om voldoende 
zekerbeid te bieden. 

• Een testcase blijkt een goed communicatiemiddel en is een degelijk instrument om een 
softwarepakket te beoordelen op de toepasbaarbeid binnen een organisatie. Tijdens 
gesprekken was handig gebruik te maken van de testcase, zowel de medewerkers als 
de ontwerper van de testcase wisten waarover ze spraken. Dit was mogelijk door de 
vertaalslag in de testcase tussen de bedrijfsgegevens en de (theoretiscbe) karakteristie
ken. Dat de testcase een goed instrument is om een softwarepakket te toetsen blijkt 
uit paragraaf 7.5. 

• Het aantal softwarepakketten op de markt die goede functionaliteit bieden voor de 
specifieke eisen van de semi-procesindustrie is niet groot. Tijdens bet onderzoek is 
gebleken dat steeds meer leveranciers van softwarepakketten zicb toeleggen op de 
semi-procesindustrie. Dit blijkt uit een aantal nieuwe, recente pakketten. Maar ook 
aan bestaande pakketten worden modules met die functionaliteit toegevoegd. De 
pakketten met mogelijkheden voor de semi-procesindustrie beschikken over een goede 
functionaliteit. 

• Softwarepakketten met zowel een goede functionaliteit op bet gebied van de semi
procesindustrie als met goede functionaliteit op het gebied van de klantordergestuurde 
produktie zijn tijdens dit onderzoek niet op de softwaremarkt aangetroffen. Er moet 
tijdens het selectieproces een afweging worden gemaakt tussen deze twee functionali
teiten. 

• Naast de functionaliteit van een softwarepakket speelt de kwaliteit van de leverancier 
van bet pakket in bet selectieproces een grote rol. De leverancier is namelijk voor een 
aanzienlijk aantal jaren een belangrijke partner van bet bedrijf. Uit hoofdstuk 7 blijkt 
dat in de laatste fase van het selectieproces de kwaliteit van de leverancier zelfs een 
doorslaggevende rol kan zijn. 

• Als bet buidige pakket van Diffutherm wordt vergeleken met de modeme pakketten, 
kan worden gesteld dat er een grote ontwikkeling van de pakketten beeft plaatsgevon
den. Grote veranderingen zijn bet in de tijd faseren van de gegevens, de gebruikers
vriendeliJ"kheid, het gebruik van vierde generatie talen en meer uitgebreide functionaliteit. 
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• De opdracbtformulering voor dit onderzoek luidt: Het selecteren van een logistiek en 
financieel softwarepakket voor dit bedrijf in de semi-procesindustrie is de opdracbt 
van dit afstudeerproject. Het softwarepakket moet de activiteiten van bet bedrijf zoveel 
en zo goed mogelijk ondersteunen. Geconcludeerd uit dit onderzoek kan worden dat 
de leverancier Largotim met bet softwarepakket MFG/PRO de beste combinatie voor 
Diffutherm is op bet gebied van logistieke informatiesystemen. 

8.2 Aanbevelingen 

• Diffutherm doet er goed aan de indicatie die in paragraaf 4.8 voor een logistiek 
concept is gegeven, verder te ontwikkelen en daarna te implementeren. Dit is nodig 
daar de klant steeds bogere eisen stelt aan baar leveranciers. De levertijden worden 
korter, de bestellingen kleiner maar wel frequenter en de eisen die gesteld worden qua 
leverbetrouwbaarbeid en service worden boger. Dit boudt tevens in dat er door bet 
management meer aandacbt aan logistiek moet worden besteed, om een goede 
uitvoering van bet bovenstaande project te kunnen waarborgen. 

• De waarde van informatietechnologie moet door Diffutherm niet onderscbat worden. 
De investeringen op dit terrein moeten niet gelijk gezien worden aan een investering 
in een produktiemachine. Hoewel bet aannemelijk is dater financiele voordelen te 
bebalen zijn (deze analyse is niet in dit onderzoek gemaakt) ligt in dit geval de 
grootste winst in een kwaliteitsverbetering over de bele organisatie. Door bet 
implementeren van MFG/PRO zijn alle systemen geintegreerd en eenduidig. De 
systemen waar daarbij aan gedacbt moeten worden zijn bet magazijnlokatiesysteem, 
bet systeem voor de produktierapportage, bet systeem voor de managementrapporta
ges, bet systeem voor bet genereren van de plankaartjes en bet kwaliteitssysteem. 

• Het slagen van de implementatie van een logistiek informatiesysteem staat of valt met 
de betrokkenheid van bet management. Bij de implementatie moet er dan ook voor 
gezorgd worden dat dit bet geval is. Ook moet er intern bij Diffutherm een 
projectleider worden aangewezen die gedurende bet implementatietraject enkele dagen 
per week beschikbaar is. 
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Afvulplanning. 
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De afvulplanning betreft de planning van de afvulorders zowel groot- als kleinverpakking. 
Op de afvulafdelin& wordt alleen in kleinverpakking afgevuld. 

Batchkaart. 
Een batchkaart is een produktieorder voor bet produceren van een batch. De batchkaart 
wordt uniek geidentificeerd door een batchnummer. Op de batchkaart staat precies welke 
handelingen de operator die de batch gaat maken moet verrichten. Alie resultaten van de 
metingen en welke grondstoffen/halffabricaten gebruikt zijn worden tijdens bet produceren 
op de batchkaart vermeld. De batchkaart is o.a. belangrijk voor traceability. 

Blanke voorraad. 
Blanke voorraad betreft artikelen die wel reeds afgevuld zijn, maar nog niet zijn uitge
merkt. De artikelen zijn in deze vorm voor meerdere klanten te gebruiken en worden 
geidentificeerd door een kaart/vat-nummer. Zie ook kaart/vat-combinatie. 

BQ-methode. 
De BQ-methode is een bestelmethode. Er wordt een bestelling gegenereerd als de 
economische voorraad onder bet bestelniveau (B) daalt. De bestelgrootte is een vaste 
hoeveelheid (B) of een veelvoud daarvan. Ben Q worden per artikel vastgesteld. 

C-nummer. 
Het C-nummer is een unieke identificatie van door de klant aangeleverde grondstoffen. 

E-nummer. 
Het E-nummer is een unieke identificatie van emballagemiddelen zoals dozen, pallets, 
blikken, vaten, etiketten etc. 

Economische voorraad. 
De economische voorraad is gelijk aan de fysieke voorraad plus de bestellingen minus de 
reserveringen. De reserveringen zijn bestemd voor reeds geplaatste klantorders. 

Eindprodukt. 
Verpakt gereed produkt 

Exoot. 
Een exoot betreft een kaart die zeer weinig wordt gevraagd door klanten. Een exoot mag 
alleen dan worden geproduceerd als er een hele batch van verkocht is. 

G-nummer. 
Het G-nummer is een unieke identificatie van door Diffutherm B. V. gekochte grondstof
fen. 



Gereed produkt. 
Gereed produkt betreft materiaal waar grondstoffen via een produktieproces in verwerkt 
zijn. Halffabrikaten die verkocht worden kunnen ook de status gereed produkt krijgen. 
Gereed produkt wordt opgeslagen in tanks, containers of in vaten. In dat laatste geval 
ontstaat een inteme kaart/vat-combinatie. Een combinatie die alleen intern gebruikt mag 
worden. 

Grootverpalling. 
Onder grootverpakking worden verpakkingen verstaan vanaf 10 liter tot en met 25. 000 
liter voor complete tankwagens. 

Kaart(nummer). 
Een kaart betreft binnen Diffutherm B.V. een receptuur. Deze recepturen zijn genum
merd. Een kaartnummer geeft precies aan welk receptuur wordt bedoeld. 

Kaart/vat-combinatie. 
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De combinatie van een bepaalde kaart (receptuur) afgevuld in een bepaald vat of blik. De 
kaart/vat-combinatie wordt ook wel "blanke voorraad" genoemd. Een kaart/vat-combinatie 
is voor meerdere klanten te gebruiken. Een kaart/vat-combinatie wordt uniek geidentifi
ceerd door een kaart/vat-nummer. Er inteme en exteme kaart/vat-combinaties. Een inteme 
kaart/vat-combinatie is in vaten opslagen gereed produkt. Een exteme kaart/vat-combinatie 
kan na te zijn uitgemerkt verkocht worden. 

Kaart/vat-nummer. 
Zie kaart/vat-combinatie. 

Kleinverpalling. 
Onder kleinverpakking worden verpakkingen verstaan van 10 liter en kleiner. 

Leverperformance. 
De leverperformance is een verzamelnaam voor de prestatie van een bedrijf op de 
volgende aspecten: 

levertijd van bet bedrijf in verhouding tot de door de markt gevraagde levertijd; 
leverbetrouwbaarheid (% orders dat volgens afspraak wordt afgeleverd); 

Logistiek concept. 
De karakteristieken van bet primaire proces bepalen de wijze waarop dit proces bestuurd 
moet worden. Deze wijze van besturen wordt een logistiek concept genoemd. 

Minimumvoorraad. 
Binnen Diffutherm B. V. is de betekenis van minimumvoorraad gelijk aan bet begrip 
bestelniveau. 

P-nummer. 
Het P-nummer is een unieke identificatie van een eindprodukt. Een P-nummer is in de 
meeste gevallen klantspecifiek. 



Produktieplanning. 
De planning van de produktiebatches volgens de recepturen. Het betreft bier zowel de 
planning van de halffabrikaten als van gereed produkt. 

Uitmerken. 

44 

Uitmerken houdt in dat een kaart/vat-combinatie wordt voorzien van ldantspecifieke tekens 
(zoals b.v. etiketten). Uitmerken betekent een overgang van kaart/vat-nummer naar P
nummer. 
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Tabel met kwantitatieve gegevens uit 1993. 

Indien van toepassing betreffen bet gegevens over 1 jaar. 

VERKOOP 

Verkooporders ± 1500 stuks (schatting) 
Verkooporderregels totaal niet te achterhalen 
Verkooporderregels uitmerken ± 200 stuks 
Verkooporderregels uit voorraad niet te achterhalen 
Verkooporderregels via afvullen ± 3200 stuks 
Klanten ± 300 stuks 
Offertes ± 200 stuks 
Fakturen (incl. correcties) ± 2200 stuks 
Correctie fakturen ± 130 stuks 
Fakturen (daadwerkelijk) ± 1940 stuks 
Pakbonnen ± 2200 stuks 
Zendingen ± 1200 stuks 

HIKOOP 

Inkooporders ± 1800 stuks 
Inkooporderregels (totaal) ± 1600 stuks 
Inkooporderregels (grondstoffen) ± 900 stuks 
Leveranciers ± 100 stuks 
Inkomende vrachten ± 1400 stuks 

PROOOKTIE 

Afvulorders ± 3200 stuks 
Totaal produktieorders (batches) ± 2100 stuks 
Totale produktie ± 5.700 ton 
Kleinverpakking ± 2.600 ton 
Grootverpakking ± 3.100 ton 
Halffabrikaat ± 2.800 ton 
Batches t.b.v. halffabrikaat ± 300 stuks 

MACHilfF.S 

Dissolvers (6 stuks) capaciteit: 
Dl 1ax 1000 kg 
D2 max 4500 kg 
D3 max 1700 kg 
D4 max 4500 kg 
D5 max 4500 kg 
D6 max 1000 kg 

Reactoren (6 stuks) capaciteit: 
Rl 1ax 4500 kg 
R2 max 4500 kg 
R3 max 4500 kg 
R4 1ax 4500 kg 
R5 max 9000 kg 
R6 max 9000 kg 



Vulmachines (3 stuks) capaciteit: 
VMl 3200 kg/dag 
VM2 3200 kg/dag 
VM3 7200 kg/dag 

Etiketteermachines capaciteit: 
EM groot ± 1000 blikken per uur als alles goed gaat 

± 400 blikken per uur 
EM klein 

Het aantal blikken dater per uur geetiketteerd kan worden is van veel factoren afhankelijk. 
Omstellen duurt 15-30 minuten 

OPSLAGTANKS 

Grondstoffen 22 tanks: 
2 X ± 5500 liter 
1 x ± 10000 liter 
3 x ± 14500 liter 
6 x ± 25000 liter 
3 x ± 30000 liter 
7 x ± 40000 liter 

Gereed produkt capaciteit per stuk: 
Zeepmengers (2 stuks) 5300 liter 
Lintmengers (10 stuks) 4500 liter 
Tanks (11 stuks) 4500 liter 

ARTIKELElf 

P-nummers Aantal: 
Totaal ± 1600 stuks 
Aanhouden van voorraad bij ± 40 stuks 

Per stuklijst van P-nr. Aantal componenten: 
± 3 E-nummers 
± 7 G-nummers (excl. halffabricaat) 

G-nummers Aantal: 
Totaal ± 420 stuks . 
Aanhouden van voorraad bij ± 100 stuks 

E-nuuers Aantal : 
Totaal ± 1180 stuks 
Aanhouden van voorraad bij ± 82 stuks 

Kaartnummers Aantal : 
Totaal ± 140 stuks 
Mag op voorraad worden geproduceerd ± 2 stuks 
Complete batch moet verkocht zijn ± 90 stuks 
MengvorI ± 36 stuks 

Kaart/vat-nummers Aantal: 
Totaal ± 120 stuks . 
Aanhouden van voorraad bij ± 34 stuks 
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Beschrijving van de ontkoppelpunten. 

Bij Diffutherm B.V. zijn 5 voorraadpunten (ontkoppelpunten) te onderscbeiden. In figuur 
2.3 is te zien waar de ontkoppelpunten zicb in bet primaire proces bevinden. De inhoud 
van de ontkoppelpunten wordt in deze bijlage beschreven. 

* Voorraad grondstoffen (G-nummers). 

Grondstoffen (in totaal 420 stuks) kunnen opgedeeld worden naar: 
a. grondstoffen (± 100) waar een minimum voorraad van wordt aangebouden, 
b. grondstoffen die op basis van de produktieplanning worden ingekocbt, 
c. grondstoffen die op basis van een klantorder worden ingekocbt, 
d. grondstoffen die door de klant worden aangeleverd (C-nummers). 

Doordat de bestelgrootte niet overeenkomt met de beboefte waren er op bet moment van 
opstellen van dit rapport 245 grondstoffen voorradig. 

ad a. 
De beslisregel die bij dit soort grondstoffen wordt gebruikt is; Er wordt een vaste 
boeveelbeid (Q) besteld als bet voorraadniveau onder bet bestelniveau (B) komt. Dit wordt 
ook wel de BQ-regel genoemd. Bij de bestelling wordt bandmatig qua tijd rekening 
gebouden met de produktieplanning en de levertijd van de grondstof. 

ad b. 
Van deze grondstoffen wordt geen minimumvoorraad aangehouden. Als er beboefte is aan 
deze grondstoffen wordt er een vaste grootte van besteld. Bij de bestelling wordt rekening 
gebouden met de produktieplanning. Oftewel de bestelling mag niet te vroeg, maar ook 
zeker niet te laat komen. De bestelling kan veroorzaakt worden door een klantorder of 
door een voorraad-aanvulorder t. b. v. een ander item in een ontkoppelpunt verder in de 
keten. 

ad c. 
Deze grondstoffen worden slecbts dan ingekocht als er een klantorder tegenover staat. Het 
verschil met de grondstoffen onder b. is dat daar niet een klantorder vereist is. De 
behoefte zou ook gegenereerd kunnen worden door een order ten behoeve van de 
voorraad. De bestelboeveelheid die men bier banteert, is een afweging tussen diverse 
factoren. Deze afweging is per keer verscbillend. 

add. 
Deze grondstoffen worden door de klant aangeleverd. De bebandeling is gelijk aan de 
normale grondstoffen, echter bier is de klant de leverancier en de inkoopprijs is gelijk aan 
nul. 



* Voorraad emballage (E-nummers). 

Emballage kan worden opgedeeld naar: 
a. Etiketten 
b. Emballagemiddelen 

ad a. 
Van de 630 soorten etiketten die er op dit moment bij Diffutherm B.V. zijn wordt er van 
slechts 8 etiketten een minimumvoorraad aangehouden. Op bet moment van opstellen van 
dit rapport waren 460 soorten etiketten voorradig. Deze voorraad wordt voornamelijk 
veroorzaakt door bet niet overeenkomen van de bestelgrootte en de grootte van de 
klantorder. 

ad b. 
Emballagemiddelen zijn er in totaal 550. Van 74 soorten wordt een minimum voorraad 
aangehouden. Op bet moment van opstellen van dit rapport waren er 311 emballage
middelen voorradig. 

* Voorraad gereed produkt (KRT.-nummers). 

Gereed produkt kan opgedeeld worden naar: 
a. gereed produkt waar voorraad van wordt aangehouden, 
b. gereed produkt dat wordt geproduceerd op basis van een behoefte uit de afvulplan

ning, 
c. gereed produkt dat alleen dan geproduceerd wordt als de klant een complete batch 

afneemt (geldt voor ongeveer 90 kaarten). 

ad a. 
Indien een opslagtank leeg is van een kaart waar voorraad van wordt aangehouden, wordt 
er een opdracht gegeven om de tank weer te vullen met de betreffende kaart. Dit gebeurt 
bij 2 kaarten. Deze 2 kaarten betreffen ongeveer 3 % van de volumestroom gereed 
produkt. 

ad b. 
Het betreft bier voorraad die ontstaan is door bet verschil tussen de batchgrootte en de 
behoefte van de afvulplanning. Een gedeelte van de produktiebatch is bestemd voor 
klantorder(s), bet resterende gedeelte heeft nog geen bestemming en zal op voorraad 
gehouden worden. Er zijn ongeveer 36 kaarten waar dit voor geldt. 



* Blanke voorraad (KRT/VAT-nummers) 

Dinnen Diffutherm B. V. wordt het begrip kaart/vat combinatie gehanteerd ook wel 
"blanke voorraad" genoemd. Dit is een gereed produkt in een bepaalde verpakking waar 
nog geen uitmerking (zie begrippenlijst) op staat. Een kaart/vat-combinatie is dus geschikt 
om aan meerdere klanten te verkopen en hoeft alleen nog te worden uitgemerkt om er een 
eindprodukt van te maken. Van de 120 kaart/vat-combinaties wordt er van 34 een 
minimum voorraad aangehouden. 

De stuklijsten waar kaart/vat combinaties in verwerkt zien er iets anders uit. Het P
nummer wordt gevormd door een kaart/vat combinatie met verpakkingsmiddelen. Een 
kaart/vat combinatie bestaat uit een kaartnummer en verpakkingsmiddelen. 

* Voorraad eindprodukt (P-nummers). 

De voorraad eindprodukt kan onderscheiden worden naar: 
a. eindprodukten waar een minimumvoorraad van wordt aangehouden, 
b. eindprodukten waar geen minimumvoorraad van wordt aangehouden en waar (nog) 

geen klantorders tegenover staan. 

ad a. 
Dit wordt door Diffutherm B. V. zoveel mogelijk vermeden en komt alleen voor als de 
klant hen daartoe dwingt. De voorraadbeheersing wordt uitgevoerd met de zogenaamde 
BQ-regel. Van de in totaal 1600 P-nummers wordt er van 40 een minimum voorraad 
aangehouden. 

ad b. 
Het ontstaan van deze voorraad heeft allerlei redenen. Op bet moment van schrijven bet 
betrof deze categorie 63 van de 1600 P-nummers. 
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BIJLAGE 3. 

De wekelijkse plancyclus van de produktie- en afvulplanning in detail. 

De planning van de afvulorders. 

De planning van de afvulorders vindt als eerste plaats omdat op deze planning de rest van 
de planningen wordt afgestemd. De werkwijze bij de afvulplanning wordt hieronder in 
stappen weer gegeven. 

STAP 1 

STAP2 

STAP 3 

STAP4 

STAP5 

De afvulorders worden op week basis gepland (grove planning). Voor elk 
kaartnummer wordt bepaald hoeveel kilo gereed produkt van die kaart de 
huidige week plus de komende 2 weken nodig is om de afvulorders te 
kunnen maken. 

Bepaling hoeveel batches van een bepaalde kaart gemaakt moeten worden 
om aan de totale vraag van de huidige week en de komende 2 weken te 
voldoen. 

Van het aantal batches dat bij stap 2 per kaart is bepaald worden de batches 
afgetrokken waar reeds batchkaarten van zijn. Hieronder worden ook de 
batches op de zogenaamde "reservebank" verstaan. Dit zijn batches waar 
wel batchkaarten van gemaakt zijn ( en dus ook grondstoffen voor besteld 
zijn), maar die later overbodig bleken te zijn door b.v. het wegvallen van 
een afvulorder. Deze batchkaarten kunnen zo geproduceerd worden omdat 
de grondstoffen aanwezig zijn. 

Er wordt gecontroleerd of er nog voorraad gereed- of eindprodukt ( dat kan 
worden gebruikt) aanwezig is, van de kaarten waar batches van moeten 
worden geproduceerd. Dit om te voorkomen dat men gaat produceren 
terwijl er nog voorraad van is. De voorraad gereed produkt in de tanks 
wordt later in de berekening betrokken. 

In deze stap worden de batchkaarten gemaakt. Dit gebeurt door voor elke te 
maken batch een kopie te maken van de originele batchkaart. Deze worden 
vervolgens naar I&L gebracht waar ze een batchnummer krijgen. I&L voert 
de batches in het centrale systeem en bestelt op basis hiervan de benodigde 
grondstoffen. 

De stappen 1 t/m 5 worden als eerste uitgevoerd omdat na deze stappen bekend is welke 
batches geproduceerd moeten worden. De grondstoffen voor deze batches kunnen dan 
namelijk alvast besteld worden. 

STAP6 Er wordt een planning op dagbasis gemaakt (fijn planning) voor de afvul
machines. Er moet rekening worden gehouden met: 

het feit dat er maximaal twee orders tegelijk af gevuld kunnen 
worden waar ook geetiketteerd moet worden, (2 etiketteermachines 
en 3 afvulmachines). 



STAP7 

STAP 8 

de capaciteit van de machines en de tijd dat een afvulorder in beslag 
neemt. 
het feit dat orders over het algemeen op vaste machines worden 
afgevuld. Slechts bij enkele kaarten is het mogelijk deze af te vullen 
op altematieve machines. 
het feit dat de omsteltijd afbankelijk is van welke kaarten na elkaar · 
worden afgevuld op een afvulmachine. De volgorde van deze orders 
is vaak afbankelijk van de kleur. De volgorde met de minste omstel
tijd is wit, grijs of beige en daama zwart. Deze cyclus (qua kleuren) 
probeert men 1 keer per week uit te voeren. 

V oor het bepalen hoeveel tijd een order in beslag neemt wordt uitgegaan 
van een vast "plangetal" per machine. Dit getal is het totaal aantal liter dat 
op een dag (zonder overwerk) afgevuld kan worden. Het getal is bepaald 
door 80% te nemen van de afvulcapaciteit in 8 uur, zonder omstellen. 

Per week wordt de behoefte aan emballagemiddelen op het planbord 
vergeleken met de voorraden en de reserveringen. Voor de emballage
middelen waar de reservering groter is dan de voorraad wordt overleg 
gepleegd met J&L. Het resultaat van dit overleg wordt in de volgende stap 
meegenomen. 

De aantallen en de weken waarin emballage geleverd wordt, worden 
vergeleken met de planning op het bord. De planning wordt nu vervolmaakt 
en vastgesteld. 

De planning van de produktieorders. 

STAP9 

STAP 10 

STAP 11 

STAP 12 

Per dag en per afvulmachine wordt uitgerekend hoeveel en van welke kaart 
gereed produkt nodig is. Dit wordt voor de huidige en de komende week en 
de eerste dag van de daarop volgende week gedaan. 

Er wordt bepaald hoeveel voorraad van elk gereed produkt op dat moment 
aanwezig is ( de voorraad in het eindproduktenmagazijn was reeds meegeno
men in de berekeningen bij stap 4). Ook de stand van zaken op de afvulaf
delingen en op de produktieafdelingen wordt bij deze stap meegenomen. 

De behoefte die in stap 9 is bepaald, wordt aangepast aan de stand van 
zaken. Daama wordt deze behoefte vermindert met de voorraden. 

In deze stap wordt vastgesteld wat de uiterlijke dag is dat een bepaalde 
kaart geproduceerd mag worden. Als regel wordt hier de dag genomen v66r 
de dag dat het produkt op de afvulafdeling gepland staat. Dit is dus een 
soort van deadline voor de produktie van een batch. 



STAP 13 

Opmerking: 

De batchkaarten met de batchnummers zijn inmiddels weer terug ontvangen 
(zie stap 5). De batches worden vervolgens op bet bord gepland. De 
machines worden bier zo optimaal mogelijk gepland door rekening te 
houden met: 

de tijd dat een machine en een operator beschikbaar zijn. 
de tijd dat bet duurt om een batch te maken. 
de kleur van bet produkt. 

Ook worden in deze stap de afvulorders voor de grootverpakking gepland. 
Het afvullen van de grootverpakkingen vindt, indien dat niet uit voorraad 
gebeurt, direct plaats nadat de produktiebatch gereed is gemeld. 

De behoefte aan gereed produkt wordt niet via de stuklijst gegenereerd, maar via de 
planning van de afvulorders. Dit is zo ontstaan omdat bet huidige computersysteem dit 
niet kan verwerken. 

De bulkgrondstoffencheck. 

De check of er voldoende bulkgrondstoffen aanwezig zijn, gebeurt onathankelijk van bet 
centrale systeem omdat dit systeem de behoefte niet faseert in de tijd. 

STAP 14 

STAP 15 

STAP 16 

STAP 17 

STAP 18 

Van alle tanks voor grondstoffen wordt gemeten wat en hoeveel er in zit. 

Er wordt vastgesteld welke batches men de huidige week nog gaat produce
ren. Dit is niet gefaseerd in de tijd maar bet totaal van de nog te produce
ren batches per kaart voor de huidige week. 

Gefaseerd in de tijd wordt vastgesteld wat de volgende week gepland is om 
aan batches per kaart te produceren. 

M. b. v. een spreadsheet worden de batches vertaalt naar behoeften aan 
grondstoffen. Bestellingen worden meegenomen bij deze in de tijd gefaseer
de behoeften. Als er behoefte is aan een halffabrikaat dan wordt in deze 
berekening de behoefte aan grondstoffen voor bet maken van bet halffabri
kaat niet meegenomen. 

Het resultaat van deze activiteit wordt door gegeven aan Inkoop & Logis
tiek, die vervolgens kijkt of er zich discrepanties voordoen en de benodigde 
grondstoffen bestelt. 
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w 
formu I i eren 

DIX 

0 6. lnvul len 
f ormu I ier 

Ziehe 
overzicht 
archief 

Ziel::te 
verzuim 

overzicht 

D 

I 

X 

1 
Richard Beckers 

X/ DIV. 

~!ding 
hervatting 

werl:: 

12 . mal::e 
ziel::te 
verzuim 

overzi c 

~8 

I 

2 
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DE KLANTENKAART 

Deb.nr: 12974 Bigco holding Kredietlimiet: f 150.000,- Openstaande posten: f 24.876, -

Art.m11111er Kaartmmer Art.verpakking Art.omschrijving Art.inhoud Kaartomschrijving Verkoopprijs Art.nurrrner klant # per pallet vrrd krt/vat vrrd 

1 P80260 429012 Big UBS (spanje) 12 X 1 LTR UBC BITUMEN 330,00 45481454512 55 10 1000 
2 P80278 KRT.310 E00012 Big Super Beige 12 X 1 LTR UBC OVERSPU 150,50 5454AC4546 55 0 0 

0 = ~ -~ O' t"'" 
~ > -~ 0 

~: 
trJ 
!JI 

~ 
ft 
s· 

Tekstblok: 
Klant klaagt voordurend over niets. Zal binnenkort bezocht moeten worden. Afspraak maken!!! 

gi 

a 
~ 
c:t. 
~ 

Staffel P80260 
Aantal Prijs 
0 999 330,00 
1000 - 300,00 

~ 
O'Q 
~ 
'"I 
c,, 



Pag. 1 IRECEPTUUR IKAARTNR.Z OPMERKINGEN CHECKLIST I PRODUKTIEDATUM I ......... 1 BATCHNR 1 ................ . 

Produkt Dipro Z Datun: 29/08/94 1) Deze Krt. bestaat in totaal uit 6 pag. Controleer de volgende punten: 

1 Produktie op Reaktor 3. 

Tijd I Check 

SG 0,92 
Bestand C:\BATCHK\Z 

Art.gr: 21 

nr. Grondstof SG kg 

717 ,6 
229,6 
11,0 
22,1 
74,0 

Ltr 

30001 Stof A 
K193 Stof B 

30028 Stof C 
30086 Stof D 
30058 Stof E 

30402 Stof F 
30033 Stof G 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

120,3 
1085,2 

832 32,50 
10,40 
0,50 
1,00 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0 0,00 
137 5,45 

1386 49,15 

Geplande opbrengst 
Controle opbrengst 

2208,0 2400 100,00 
2208,0 2208,0 

==============================================---=-=-----
Extra verbruik 1 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accoord : 

•••.•.•••••.•••••••••.• Lab : 

Re1«>rk 

Feitelijke 
opbrengst 

I 
....................... Gemaakt : 
....................... door : 

I 
....................... Afgevuld: 
....................... door : 

Extr~ geprod. % 1 · ..................... · 1 Lokatie : Hal 5. 
Verl1es % ••••••••••••••••••••••• 

2) Check steeds elke Fase ( ). 
Noteer steeds in de Kolom "kg/ltr" het 
werkelijk aantal gebruikte kg of ltr. 
Noteer bij elke Fase temp., tijd en 
evt andere relevante gegevens. 

3) Voer tijdens de produktie de 
procescontroles uit. 
Zie "PROCESCONTROLFS" op deze pag. 

4) De specifikaties waaraan het produkt 
moet voldoen, zijn vastgelegd op het 
Specifikatieblad van deze Krt. 

5) Op elke plaats aangeduid met" ..... " 
gevraagde gegevens invullen. 

KWALITEITSCONTROLES IViscositeit Sp. 7 I 

2 Gana of Reaktor 3 schoon is. 
Gana of de Koeltank schoon is. 
Gana of de UT schoon is. 
Indien de produktieapparatuur niet schoon is, 
spoelprocedure uit Fase 000 uitvoeren. 
Indien nodig Koeltank openen en met schraper 
reinigen. (Met name met Kaarten uit 700-serie) 

3 DRAAG GESCHIKTE KLEDING, HASKER, VEILIGHEIDSBRIL 
EN HANDSCHOENEN. 

4 OPHERKING: 
Er mag beslist niet bij HOGERE TEHPERATUREN worden 
geproduceerd dan in het PRODUKTIEVOORSCHRIFT is 
verrneld. 

IVerdunning 

20 C. !DIN 4 11111 IV 0,5 IV 2,0 IV 10 IV 20 IV 100 

I Resultaten 

% vs 

Contr. 1 

Na 24 uur 

2 
3 
4 
5 

SG 
pH 
ZG 

Geur 

Kleur 

PROCESCONTROLES 

O) Fase 

IPag. ICheckllSchone app. INiveau I SG I Reaktie-water IReaktor lcorrectie I Na correctie 

1 
1) Fase 
2) Fase 
3) Fase 
4) Fase 
5) Fase 

000 
012 

2 
4 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pag. 2 PRODUKTIEVOORSCHRIFT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produkt Dipro z 

Bestand C:\BATCHK\Z 

Kaartnr.Z Datum : 29/08/94 Produktiedatum: 
---------------------------------------- --------------------------

===---=====-------------------------------------------------=-----------------=-------=-=================== 
Fase IGr.nr.l kg I ltr IBewerking lkg/ltrltemp. I tijd !Check 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
000 

001 

002 30001 832 

PROCESCONTROLE 1. REINIGEN INSTALLATIE 
Noteer Kaartnr. van vorige batch. 
Noteer Batchnr. van vorige batch. 

Gana of REAKTOR 3, KOELTANK en UT schoon zijn. 
Indien niet schoon, onderstaande SPOELPROCEDURE 
uitvoeren. 
Door middel van circuleren de gehele installatie 
spoelen met 200 ltr WARME STOF G (Max. 50 C.) 
Indien nodig Koeltank openen en residu losschrapen. 
Spoel gehele installatie nogmaals met 100 ltr. 
WARME STOF G. 
Controleer of de gehele installatie schoon is. 
Indien installatie niet schoon is, overleg met 
Hfd. Produktie. 
Leg gegevens vast op pag. 1. 
Spoelverdunning in vaten pompen. 
UITMERKING: 
G30033 
Spoeling 
Opwerken in: 

STOF G 
Krt ........ . 
Krt Z. 

Batchnr. 
Datum 

REAKTORTHERMOSTAAT INSCHAKELEN OP 90°C. 

STOF A IN REAKTOR POMPEN. 
Noteer leverdatum STOF A. 
Noteer beginstand flowmeter: 
Noteer eindstand flowmeter: 



Pag. 3 

Produkt Dipro Z 

Bestand C:\BATCHK\Z 

PRODUKTIEVOORSCHRIFT 

Kaartnr.z Datum : 29/08/94 Produktiedatum: 

----- ---------------------------------------------------------=========----=--=-====-==---------=========== 
Fase IGr.nr.l kg I ltr IBewerking 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

30402 

30086 

30033 

30033 

30058 

120,3 

22,1 

200 

150 

74 

STOFF 
Noteer 
Noteer 
Noteer 

IN REAKTOR POMPEN. 
leverdatum/batchnr. STOFF. 
beginstand flowmeter: ........... . 
eindstand flowmeter: ........... . 

STOF DIN REAKTOR GIETEN. 

STOF GIN REAKTOR POMPEN. 
Noteer levertijd: 
Noteer beginstand flowmeter: 
Noteer eindstand flowmeter: 

ZET THERMOSTAAT OP 120°c. 

STOF G 
Noteer 
Noteer 
Noteer 

IN KALK-MENGER POMPEN. 
levertijd: 
beginstand flowmeter: 
eindstand flowmeter: 

START ROERWERK KALK-MENGER. 

STOF E IN KALK-MENGER STORTEN ........... . 
Noteer levertijd kalk: 
Noteer aantal lege zakken: ............ stuks 

( min. 2 stuks) 

lkg/ltrltemp. I tijd !Check 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pag. 4 

Produkt Dipro Z 

Bestand C:\BATCHK\Z 

PRODUKTIEVOORSCHRIFT 

Kaartnr.Z Datum : 29/08/94 Produktiedatum: 

--------------- -------------------------- ---------------------------------- ----------====================== 
Fase IGr.nr. I kg I ltr IBewerking 

009 K193 3 

010 

011 

012 

013 30033 

014 30033 

GIET STOF BIN KUIP. 
Noteer Produktie datum: 
Noteer batch.nr. K193: 

MENG GEDURENDE 5 MIN. TOT ALLE KALK BEVOCHTIGD IS. 

POMP DE INHOUD VAN DE KALK-MENGER IN REAKTOR 
WANNEER DE REAKTOR-INHOUD 80°C IS. 

VERWARM REAKTOR-INHOUD TOT 120°C. 
Zet thermostaat op 0°C. 
Laat gedurende 30 min. de Reaktor-inhoud bij 120°c 
afreageren. 
Noteer hoeveelheid Reaktie-water op Pag.1 

50 POMP STOF GIN KALK-MENGER. SPOELEN MENGER. 

586 

Pomp inhoud in Reaktor. 

STOF GIN REAKTOR POMPEN. 
Noteer levertijd: 
Noteer beginstand flowmeter: 
Noteer eindstand flowmeter: 

lkg/ltrltemp. I tijd !Check 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pag. 5 PRODUKTIEVOORSCHRIFT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produkt Dipro Z 

Bestand C:\BATCHK\Z 

Kaartnr.Z Datum : 29/08/94 Produktiedatum: 

-----------------------------------------------------------------------------------=========--------======= 
Fase IGr.nr. I kg I ltr IBewerking lkg/ltrltemp. I tijd !Check 

015 K193 

016 30033 

017 30028 11 

018 30033 

226,6 

100 

STOF BIN REAKTOR POMPEN. 
Noteer Produktie datum: 
Noteer batch.nr. K193: 
Noteer beginstand flowmeter: 
Noteer eindstand flowmeter: 

STOF GIN KOELTANK POMPEN. 
Noteer levertijd: 
Noteer beginstand flowmeter: 
Noteer eindstand flowmeter: 

STOF C IN KOELTANK POMPEN. 
Noteer leverdatum/batchnr. 

Bruto 
Tarra 

Verbruik 

IVat 1 IVat 2 

100 STOF GIN KOELTANK POMPEN. SPOELEN POMP EN LEIDING ..... . 
Noteer levertijd: ...•........ 
Noteer beginstand flowmeter: ........... . 
Noteer eindstand flowmeter: ........... . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pag. 6 PRODUKTIEVOORSCHRIFT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produkt Dipro Z 

Bestand C:\BATCHK\Z 

Kaartnr.z Datum : 29/08/94 Produktiedatum: 
---------------------------------------- --------------------------

===========------=----======----==----=======---=========================================================--
Fase IGr.nr. I kg I ltr IBewerking lkg/ltrltemp. I tijd !Check 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
019 

020 30033 200 

021 

10 MIN MENGEN EN REAKTOR-INHOUD OVERPOMPEN NAAR 
KOELTANK. 

STOF GIN REAKTOR POMPEN. SPOELEN REAKTOR. 
Noteer leverdatum/batchnr. . ....... . 
Noteer beginstand flowmeter: ........... . 
Noteer eindstand flowmeter: ........... . 

KWALITEITSCONTROLE. 
Monster naar lab. 
Zie Specificatieblad krt. z. 
Volg instrukties op. Beslis over korrekties. 
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Systeem 
Type 

System Development Workbench 
DBV 
Entiteit/rlelatie Diagram 

ACTI ffiJNTEN 

\V 

CD 

M A 

BEZCBM:Asu.G Hl\+-~-1----j 11 ~ 

FACTUI.D:CJl 

I\ 

KLAt-/T 

I 
CD 
/\ 

mJER::CJl -

~I ~, 

FACTWAIEGEL 
,..., I mERAEGEI./ y 

t------t_:-1-t1\ FACTUIJR:GEL \ ~ 

B 
B 
I v&mAOXE 11 o.re= I 

EJ[:J 
LEVER I tCS
aJiDITI E 

H-vf-+-....., - ---1 

Versie : 4 
Auteu- Richard Beckers 
Gewyzigd : 10-08-1994 

. 1 

I TE~ I 

ART I KELI KL.ANT 

() 

AFFa:PCHJER 
vmccxJP 

() 

I \ 

mERREG3.. 

() 

/\ 

\ / 

() 

ETI KETKLEUR 

¢ 
\~ 
I..__, - -

PIUUCT IEmER l7e-

() 

1-,=~1 

~ 
AATIKB. STLnlJST 

~ 

() 

I /\ 

ARTIKEU I m,m,~ I W&IZl..t, 

\/ 

0 

E] 
E] !ETALltCS

ClJiDITIE I 9PEDIIBO 11 ~TERI IESEA!Di
OOOJ.ENT AT I E 1-=,,ml 

1 



Systeem 
Type 

System Development Workbench 
DBV 
Entiteit/Relatie Diagram 

F 

B 
\V 
CD 

I mrnurui I OW<Ti<ID<DSTCF 

f t 
STU!l lJST 
~ 

ARTIKB. 

~ 1 ARTIKEU 
LEVEPAI'{; I ER 

I 
% <D 

ARTIKEU I\,-._ AFIOs:alOER 
MN:iAZIJN V'"' INKOOP 

\I/ 
( I) <D 

MN:iAZIJN 

<D 
/1\ /\ 

Lo::ATIE PIOJJKT I EOOOER 

0 
I \ 

OIU:RREGEU 
PIUXJKT I EOOOER 

Versie : 4 
Auteur Richard Beckers 
Gewyzigd: 10-08-1994 

: 1 -

~ I LEVERANCIER H VENOR AATI~ I 
<D 
/I\ 

I NKO'.P ORO~OP 

/]\ 

,-.../ 
.._, \ INKO'.P 

CID:RREGEL 

<D 
JI\ 

,-.../ INKOOP-
'--'\ OIO:!lREGEL/ 

rn:o .OrD:R 

2 



Systeem 
Type 

System Oeveloi:xnent Wcr-kbench 
DBV 
Entftelt/Relatle Diagram 
DIFF H hl.i 

UIT TE vel:REN 
IEGISTAAT IES STtnlJST 

\ / \I 

() () 

() 

/1\ 

REG I STRATI ES 

\V 

Versie : 4 
Auteir Richard Beckers 
Gewyzigd : 1~08-1994 

: 0-- 8-19 

h EXTRA VEJmJI K 

_; 

KM!ll/ G1()t,()5l0F >--+-+-8 - - --< AITTIKB.. i------------<,-..,,_,+<' P"""' 'KT c,vv,EP. ~ \ RB.AT IE 
....., ' MVlN I c:vt<U ' i--~---;-::-7t-il F!U)JKT I ErnJERS 

IIC-l:fG~S H:r-

I\ 

CAPACITEIT 
EESL.N, 

BESCHIHW.A H)-----l 

BE'tcRKlt{;f 
CAPACITEIT 

\/ 

0 

CAPACITEIT 

J\ 

PIOJJKTIE
w.EIO:R 

M:TIVITEITIDJE I Cl&ISCH .,,._ I 

- , 

ZAKml/VA1ffi- ~ 
VERERJI K TC 

() 0 
/[\ 

~ 
BEWERK I t{;S- I K-,n~I REGISTP.ATIE- l£tm: 

JEG3.. 

() 

1-------!-tt--i" CAPACITEIT 
....., ' VEFW<T'tOOFlllti'.i 

3 



System Development Workbench 

iysteem: DBV 

~ype Conceptueel schema 

~S-entiteit: ACCOUNT MANAGER 
· account manager 
naam account manager 

:s-entiteit: ACTIEPUNTEN 
debiteurennummer 
datum 
actiepunt 
actieomschrijving 
uitvoering door 
datum gewenst gereed 
afgewerkt 

:s-entiteit: ACTIVITEITCODE 
code activiteit 
omschrijving activiteit 

:s-entiteit: ADRES 
deb/cred-nummer 
adresnummer 
adrestype 
klantadres 
kl ant postcode 
klantwoonplaats 
landcode 

:s-entiteit: AFROEPORDER INKOOP 
afroepordernummer inkoop 
crediteurennummer 
artikelnummer 
saldo voorraad leverancier 
omvang afroeporder 
debiteurennummer 
afroepordernummer verkoop 

:s-entiteit: AFROEPORDER VERKOOP 
afroepordernummer verkoop 
debiteurennummer 
artikelnummer 
geldigheidstermijn afroeporder 
minimum afroep 
maximum afroep 
contactpersoon 
totaal aantal op afroeporder 
prijs/eenheid afroeporder 
opmerkingen afroeporder 

Pagina 
Datum 
Tijd 

1 
: 10-08-94 
: 14:12:51 



System Deve~opment worKoencn 

:ysteem: DBV 

'ype Conceptueel schema 

-vervolg-

'.S-entiteit: ARTIKEL 
artikelnummer 
artikelomschrijving 
afmeting 
artikel inhoud 
eenheid 
decimal en 
minimum voorraad 
maximum voorraad 
optimale seriegrootte 
prijseenheid 
kostprijs 
rekencode 
vrachttoeslag 
gewicht 
verwachte jaarafgifte 
gereserveerde voorraad 
kumulatieve afgifte 
aanwezige voorraad 
aantal eenheden per pallet 
barcode 
in nota totaal 
toekomstige wijzigingen 
stapelpatrooncode 
aantal lagen stapelen 
exoot 

s-entiteit: ARTIKEL/KLANT 
artikelnummer 
debiteurennummer 
artikelnummer van klant 
leveringsconditie 
betalingsconditie 
tekstblok per artikel per klant 
levertijd artikel 

s-entiteit: ARTIKEL/LEVERANCIER 
artikelnummer 
crediteurennummer 
levertijd 
in nota 

Pagina 
Datum 
Tijd 

2 
: 10-08-94 
: 14:12:53 



syst:.em veve1.opmen1:. wu.c:.i<...ueHl;H 

:ysteem: DBV 

'ype Conceptueel schema 

-vervolg-

:s-entiteit: ARTIKEL/MAGAZIJN 
magazijnnummer 
magazijnlokatie 
artikelnummer 
inkoopordernummer 
inkooporderregel 
produktieordernummer 
tel datum 
laatste mutatiedatum 
voorraadniveau 

S-entiteit: ARTIKELGROEP 
artikelgroepnummer 
artikelgroepomschrijving 
statistieknummer 

S-entiteit: BESCHIKBAAR 
capaciteitnummer 
datum niet beschikbaar 
aanvangstijd niet beschikbaar 
eindtijd_niet_beschikbaar 
reden_niet_beschikbaar 

s-entiteit: BETALINGSCONDITIE 
betalingsconditie 
dagen 
korting 
omschrijving betalingsconditie 

S-entiteit: BEWERKINGS-REGISTRATIE-REGEL 
produktieordernummer 
pos.nummer 
capaciteitnummer 
werkelijke tijdsduur 
werkelijke tijdsduur per 100 kg 
datum 
aanvangstijd_niet_beschikbaar 

S-entiteit: BEWERKINGSREGEL 
parent-artikelnummer 
pos.nummer 
routingnummer 
no~mtijd pos.nummer 
normtijd pos.nummer per 100 kg 
bewerkingsinstructie 

P 
. I agina 

Datufu 
Tijd 

3 
10-08-94 

: 14:12:55 



System Development Workbench 

ysteem: DBV 

ype : Conceptueel schema 

-vervolg-

S-entiteit: BEWERKINGSREGEL/CAPACITEIT 
parent-artikelnummer 
pos.nummer 
routingnummer 
capaciteitnummer 
normtijd 
normtijd per 100 kg 

S'--entiteit: BEZOEKVERSLAG 
debiteurennummer 
datum 
aanwezige personen van klant 
samenvatting gesprek 

S-entiteit: BK-GEGEVENS 
artikelnummer kaart 
datum laatste wijziging 
checklist controlepunten 
opmerkingen 
produktielokatie 

S-entiteit: BRANCHCODE 
branchcode 
branchomschrijving 

S-entiteit: CAPACITEIT 
capaciteitnummer 
omschrijving capaciteit 
capaciteit per uur 
minimaal niveau 
maximaal niveau 

S-entiteit: CAPACITEIT BESLAG 
artikelnummer 
routingnummer 
capaciteitnummer 
plantijdsbeslag 
volgorde-nummer 
uurtarief 

S-entiteit: CHEMISCH AFVAL 
vatnummer 
soort verpakking 

Pagina: 
Datum 
Tijd 

4 
10-08-94 
14:12:56 



System Development Workbench 

:ysteem: DBV 

'ype Conceptueel schema 

-vervolg-

omschrijving afval 
aantal kg 
containernummer 

S-entiteit: CONTACTPERSOON 
deb/cred-nummer 
adresnummer 
contactpersoon 
telefoon 
telefax 
functie 

S-entiteit: ETIKETKLEUR 
artikelnummer 
kleurcode 

S-entiteit: EXPEDITEUR 
expediteurnummer 
expediteur 
adres 
postcode 
woonplaats 
contactpersoon expediteur 
telefoon expediteur 
telefax expediteur 

S-entiteit: EXTRA VERBRUIK 
produktieordernummer 
pos.nummer 
artikelnummer extra verbruik 
hoeveelheid extra verbruik 
reden extra verbruik 

s-entiteit: FACTUURKOP 
factuurnummer 
factuurdatum 
debiteurennummer 
pakbonnummer 
netto gewicht 
tarra 
bruto gewicht 
aantal pallets 
valutacode 

Pagi111a 
Datum 
Tijd 

5 
10-08-94 

: 14:12:57 



System Development WorKoencn 

rsteem: DBV 

rpe : Conceptueel schema 

-vervolg-

vrachtkosten 
euroruilpallets 
wegwerppallets 

;-entiteit: FACTUURREGEL 
factuurnummer 
factuurregelnummer 
te betalen bedrag 
betaald bedrag 
korting 
kostencode 

;-entiteit: INKOOPORDERKOP 
inkoopordernummer 
crediteurennummer 
inkooporderdatum 
adresnummer 
onze referentie 
tekstblok 
expediteurnummer 

i-entiteit: INKOOPORDERREGEL 
inkoopordernummer 
inkooporderregel 
artikelnummer 
aantal_inkooporder 
gevraagde leverdatum inkoop 
bevestigde datum inkoop 
werkelijke leverdatum inkoop 
afroepordernummer inkoop 
status inkooporderregel 

:-entiteit: INKOOPORDERREGEL/PROD.ORDER 
inkoopordernummer 
inkooporderregel 
produktieordernummer 

:-entiteit: KAART/GRONDSTOF 
kaartnummer/G-nummer 
referentiemonster 
ADR-code 
EEG-blad 
TI-blad 
artikelgroepnummer 
CAS-nummer 

Pagina: 
Datuml 
Tijd 

6 
10-08-94 
14:12:59 



System veve~opment worKoencn 

ysteem: DBV 

ype Conceptueel schema 

-vervolg-

S-entiteit: KLACHT 
klachtnummer 
NCR-nummer 
binnengekomen via 
debiteurennummer 
artikelnummer 
produktieordernummer 
leverdatum 
omschrijving klacht 
activiteiten kwal. controle 
conclusie 
klacht terecht 
contactpersoon klacht 
hoeveelheid klacht 

3-entiteit: KLANT 
debiteurennummer 
klantnaam 
volgnaam 
kredietlimiet 
btw 
btw-nummer klant 
bankrelatie 
aanmanen 
taalcode 
valutacode 
branchcode 
marktsegment 
account manager 
categorie 
betalingsconditie 
leveringsconditie 
tekstblok klant 
voorkeur expediteur 

3-entiteit: KLEUR 
kleurcode 
kleuromschrijving 

3-entiteit: KOSTENCODE 
kostencode 
omschrijving kosten 

3-entiteit: LANDCODE 
landcode 

Pagina 
Datum 
Tijd 

7 
: 10-08-94 
: 14:13:00 



System Development WorKoencn 

rsteem: DBV 

rpe : Conceptueel schema 

-vervolg

landnaam 
EEG-lid 

3-entiteit: LEVERANCIER 
crediteurennummer 
crediteurennaam 
volgnaam cred. 
banknummer 
BTW J/N cred. 
BTW-nummer cred. 
taalcode 
valutacode 
categorie cred. 
naleveren cred. 
betalingsconditie 
leveringsconditie 
tekstblok leverancier 
voorkeur expediteur 

,-entiteit: LEVERINGSCONDITIE 
leveringsconditie 
omschrijving leveringsconditie 

,-entiteit: LOKATIE 
magazijnnummer 
magazijnlokatie 
maximale inhoud 

,-entiteit: MAGAZIJN 
magazijnnummer 
magazijnnaam 

,-entiteit: MARKTSEGMENT 
marktsegment 
marktsegmentomschrijving 

,-entiteit: ORDERKOP 
verkoopordernummer 
debiteurennummer 
orderdatum 
factuuradresnummer 
uw referentie 
onze referentie 

Pagina 
Datum 
Tijd 

8 
10-08-94 

: 14:13:01 



System Development Workbencn 

ysteem: DBV 

ype Conceptueel schema 

-vervolg-

tekst 
expediteurnummer 

S-entiteit: ORDERREGEL 
verkoopordernummer 
verkooporder-regelnummer 
artikelnummer 
aantal_order 
gevraagde leverdatum 
bevestigde leverdatum 
werkelijke leverdatum 
werkelijk geleverd aantal 
afroepordernummer verkoop 
afleveradresnummer 
status 

S-entiteit: ORDERREGEL/ PRODUKTIEORDER 
verkoopordernummer 
verkooporder-regelnummer 
produktieordernummer 
uitmerking op verpakking (A/B) 

s-entiteit: ORDERREGEL/FACTUURREGEL 
factuurnummer 
factuurregelnummer 
verkoopordernummer 
verkooporder-regelnummer 
aantal_factuur 

S-entiteit: PRODUKTIEKALENDER 
capaciteitnummer 
produktiedatum 
begintijd 
eindtijd 

S-entiteit: PRODUKTIEORDER 
produktieordernummer 
parent-artikelnummer 
routingnummer 
geplande opbrengst 
geplande produktiedag 
start na produktieordernummer 
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System Deve~opmen~ worKoencn 

ysteem: DBV 

ype Conceptueel schema 

-vervolg-

produktiedatum 
feitelijke opbrengst 
opmerkingen voorraad 
opmerkingen produktie 
reden verschil in aantal 
reden verschil in tijd 
status produktieorder 

'S-entiteit: PROJECTDOSSIER 
projectbeschrijving 
doelstellingen 
inleiding 
applicatie 
verpakking 
pakket van eisen 
plan van aanpak 
lab. rapporten 
urenverantwoording 
recepturen 
bezoekrapporten 
correspondentie 

S-entiteit: REGISTRATIES 
produktieordernummer 
pos.nummer 
registratienummer 
gemeten waarde 

s-entiteit: RELATIE PRODUKTIEORDERS 
produktieordernummer 
opvolgende produktieorder 

'S-entiteit: RESEARCHDOCUMENTATIE 
opberglokatie 
rubriek 
chemischenaam 
merknaam 
trefwoorden 
opmerkingen 
producent 
naam leverancier 
datum documentatie 

s-entiteit: RESEARCHMONSTER 
monsternummer 
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System Development WorKbencn 

ysteem: DBV 

ype Conceptueel schema 

-vervolg-

produktnaam 
leveranciersnaam 
monsterhoeveelheid 
datum 

S-entiteit: REWORK 
produktieordernummer 
afgekeurd 
tijdstip afkeuring 
afkeuring vastgesteld door 
reden van afkeuring 
oorzaak afkeuring 
verantwoordelijke 
advies verwerking 

3-entiteit: STAFFEL INKOOP 
artikelnurnrner 
crediteurennurnrner 
begin interval 
einde interval 
inkoopprijs 

3-entiteit: STAFFEL VERKOOP 
artikelnummer 
debiteurennurnrner 
begin interval 
einde interval 
verkoopprijs 

3-entiteit: STUKLIJST 
parent-artikelnurnrner 
component-artikelnummer 
pos.nummer 
aantal per parent 
verlies % 
% van geplande batchgrootte 

3-entiteit: TAALCODE 
taalcode 
taalomschrijving 

3-entiteit: TEKSTBLOK 
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system Development Workbench 

·steem: DBV 

·pe Conceptueel schema 

vervolg

artikelnummer 
tekstbloknummer 
tekstblok 

,-entiteit: UIT TE VOEREN REGISTRATIES 
artikelnummer 
pos.nummer 
registratienummer 
omschrijving registratie 
bovengrens specificatie waarde 
ondergrens specificatie waarde 
specificatie waarde 

-entiteit: VALUTACODE 
valutacode 
valutanaam 
koers 

-entiteit: VENDOR RATING 
crediteurennummer 
incident categorie 
aantal incidenten 

-entiteit: VERBRUIKT REWORK 
produktieordernummer afkomstig 
produktieordernummer in verwerkt 
verbruikte hoeveelheid 

-entiteit: ZAKKEN/VATEN-VERBRUIK 
produktieordernummer 
pos.nummer 
zak/vat-volgnummer 
bruto 
tarra 
verbruik 
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BIJLAGE 7 PRESTATIE-EISEN 

LUST MET EISEN EN WENSEN M.B.T. EEN NIEUW INFORMATIESY1STEEM. 

M = Must 

- = Want 

HET NIEUWE INFORMATIESYSTEEM MOET EEN INTEGRAAL INFdRMA

TIESYSTEEM ZIJN. 

In hoof dlijnen betekent dit: 

M Elk gegeven mag maar op een plek geregistreerd worden. 

Het kunnen gebruiken van de gegevens uit de centrale computer voor office 

systems (Spreadsheet, WP etc.) 

M Probleemloze koppeling tussen de goederen beweging en de financiele administra

tie. 

M Centraal inzicht in de stand van zaken m.b.t. leveringen van grondstoffen en 

emballagemiddelen. 

Centraal inzicht in de gegevens van de kwaliteitscontroles. 

Inzicht in openstaande rekeningen door Verkoop. 

M Centraal inzicht in de produktieplanning. 

Kunnen begroten naar diverse aspecten en bet hebben van een koppeling met de 

realisatie van de begroting. 



HET NIEUWE INFORMATIESYSTEEM MOET DE PRODUKTIE AUTOMA

TISCH KUNNEN PLANNEN. 

In boofdlijnen betekent dit: 

M Dat gegevens gefaseerd moeten worden in tijd (voorraadgegevens, ordergdgevens 

etc.). 

Automatiscbe bewaking grondstoffen/emballage bescbikbaarbeid t.a.v . de planning. 

Automatiscb genereren van de benodigde documenten voor produktie. 

Een systeem dat de prestatie van de produktie registreert ( efficiency en ef~ectivi

teit). 

M Het kunnen minimaliseren van de omsteltijden (bijv. door familiestructuren in 

routingbestand of bet kunnen banteren van een cycliscb produktieprogramma). 

Gebruik maken van altematieve routings (andere capaciteiten). 

Orders op eindproduktniveau grof kunnen cbecken (en eventueel daarna ~passen) 

op de bescbikbaarbeid van de belangrijkste capaciteiten in bet bele netwerk. 

M 

Zowel CRP (capaciteitsgericbt) als MRP (materiaalgericbt) als op kritieke ]capaci

teit kunnen plannen. 

Een ploegendienstscenario kunnen banteren. 

Het kunnen terugzoeken van de veroorzaker van de bestelsuggestie. 

Het kunnen bepalen wanneer produkten precies beschikbaar zijn, om zo de 

leverdatum te kunnen bepalen. 

Het kunnen banteren van prioriteitsregels (bijv. grote accounts of klanten Jo Zuid 

Frankrijk bebben voorrang). 

Zowel plannen in overlap als sequentieel. 
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Kunnen omgaan met uitvalpercentages. 

M Variabele batchgroottes (procentuele stuklijst). 

Rekening houden met het gebruik van rework. 

Koppeling van een werkorder aan de planning i.v.m. de werkordervrijgave. 

HET NIEUWE INFORMATIESYSTEEM MOET DE GOEDERENSTROOM 

KUNNEN BEHEERSEN. 

In hoofdlijnen betekent dit: 

Rekening kunnen houden met de houdbaarheid van produkten en uitgangsmateria

len. 

M FIFO-systeem kunnen hanteren. 

Meerdere bestelmethodes kunnen hanteren. 

Goederen (behorende bij een order) een status kunnen toekennen. (quarantaine, 

remote (pakhuisfunctie), afgekeurd, rework etc.). 

M Partijregistratie (batchnummerondersteuning). 

M Traceability systeem, twee richtingen: van klant naar grondstofleveranciers en van 

leverancier naar klant( en). 

Rekening houden met orderveelvouden, verpakkingseenheden etc. 

Ondersteuning omrekeningsfactoren zoals b. v. soortelijk gewicht). 

Het kunnen bij houden van de voorraad die bij een leverancier ligt om zo de 

afroeporders te kunnen beheersen. 

Opbrengstcontrole en materiaalefficiency bepaling. 
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M Lokatiebeheer. 

Handmatige reservering (b.v . monsters verzenden) . 

Tellijsten voor de inventarisatie. 

Balieverkoop. 

Automatische check bij afwezigheid P-nr naar kaart/vat combinatie. 

M Het kunnen identificeren van de meest kritische component qua beschikbaarheid in 

de stuklijst ook rekening houdend met comonality . 

Automatische identificatie (b. v. barcodesysteem). 

Rappelleersysteem, herinnering bij overschrijding van de levertijd door leveran

ciers. 

Registratie door het systeem van de monsterverzending. 

M V 66r het in produktie nemen van een produktieorder moet er door het systeem een 

check worden uitgevoerd of de grondstoffen en emballagemiddelen voor de 

betreffende order beschikbaar zijn. Ook moet worden bekeken of er zich proble

men voordoen (materiaal/capaciteit) in de keten van produktieorders waar de 

produktieorder zich in bevindt. Niet alle produktieorders bevinden zich in een 

keten a.g. v. de ontkoppelpunten. 

PREST A TIE-EISEN. 

M De lay out van documenten, lijsten en het scherm moeten makkelijk aan te passen 

zijn. 

Specifieke opzoekmogelijkheden (b. v. zoeken op P-nr naar produktieorder). 
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Automatisch genereren van documenten en lijsten (b.v. een paklijst als alle items 

zijn bijgeboekt, verzenddocumentatie, etc.). 

Standaard rapporten en zelfgemaakte rapporten met grafiekmogelijkheden. Rappor

ten zoals Vendor Rating, Sales analysis, produktierapportage etc. 

Mogelijkheid tot het kopieren van tekstblokken. 

Meertalige documenten NL - UK - DU - FR. 

Uitgebreide mogelijkheden m.b.t. statistiek en historie (b.v. statistiek per periode 

per klant per P-nr) als basis voor voorspellingen. 

Het systeem moet automatisch de levertijden bewaken en signaleren als levertijden 

niet gehaald gaan worden zodat een klant daar tijdig van op de hoogte gesteld kan 

worden. 

Tijd registratiesysteem voor de bewerkingen en manuren in de produktie. 

Offertesysteem (verwerking, opvolging) 

Systeem om informatie van prospects te kunnen bijhouden. 

De kwaliteits gegevens van grondstoffen en recepturen moeten in het centrale 

informatiesysteem geregistreerd kunnen worden. Kwaliteitgegevens betreffen de 

specificaties en de resultaten van de metingen (produkthistorie). 

Onderhoudssysteem (met bijv. draaiuren van een machine als trigger voor het doen 

van onderhoud). 

Electronische communicatie via netwerk (E-mail). 

Gescheiden debiteuren / crediteuren bestanden. 

Volledig systeembeheer, individuele menu's, beveiliging, backup-mogelijkheden, 

traceerbaarheid van uitgevoerde mutaties. 

Zo min mogelijk maatwerk. 

Het snel kunnen doorrekenen van een plancyclus nadat er veranderingen in zijn 

aangebracht. 
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M Klantenkaart, per klant kunnen zien welke artikelen hij wanneer voor welke prijs 

heeft afgenomen. Voor bet bepalen van de levertijd moet men via de klantenkaart 

snel inzicht hebben in de voorraadsituatie van achtereenvolgens: 

1. bet eindprodukt (P-nr), 

2. de kaart/vat-combinatie, 

3. de emballagemiddelen, 

4. capaciteit. 

Terwijl men deze kaart op bet scherm heeft moeten rechtstreeks oders ingevoerd 

kunnnen worden. Dit moet dusdanig gebruiksvriendelijk zijn dat men dit kan doen 

terwijl men met de klant aan bet telefoneren is. 

Een beeldscherm per bureau. 

EISEN M.B.T. DE FINANCIELE ASPECTEN VAN HET INFORMATIESYS

TEEM. 

De betalingscondities moeten flexibel samen gesteld kunnen worden. Dit houdt in 

dat men zelf formules moet kunnen definieren. Bijvoorbeeld de conditie betalen op 

de tiende dag van de volgende maand als 90 dagen zijn verstreken. Ook moet bet 

mogelijk zijn een datum aan een factuur toe te kennen vanaf waar de factuur, 

indien niet betaald, op de aanmaningslijst moet verschijnen. 

M Kunnen werken met kortingssystemen, staffels, jaarbonus, speciale acties. 

Cash Management Systeem, liquiditeitspositie en valutabeheer. 

Cost Control t.b.v. de management rapportage. 

De doorberekening van de kosten naar de eindprodukten of halffabricaten moet 

zoveel mogelijk via bet systeem verlopen. Materiaalkosten kunnen via de stuklijst 

worden doorberekend aan eindprodukten rekening houdend met verlies factoren. 
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De kosten van machines en mensen kunnen via uurtarieven aan de produkten 

worden toeberekend. Deze uurtarieven moeten gedifferentieerd worden naar de 

activiteit die uitgevoerd wordt. Een uur instellen aan een machine kan een ander 

uurtarief hebben dan een uur produceren met een machine. 

Er moet naar diverse aspecten begroot kunnen worden. Er moet een koppeling zijn 

tussen de begroting en de realisatie. 

Nacalculatie per order. 

Werken met vaste verrekenprijzen. 

M Volledige financiele administratie. 

* grootboek 

* debiteuren / crediteuren 

* periodieke afsluiting 

* vaste joumaalposten 

* kostenplaatsen 

* btw-module 

M Specificatie van 'nog te ontvangen goederen' en 'nog te ontvangen facturen', met 

een dwingende aansluiting met het grootboek. 

Electronic banking. 

In verschillende jaren kunnen boeken. 

Directe saldocontrole bij het boeken van ontvangsten en uitgaven. 

EISEN M.B.T. TOT DE ARTIKELGEGEVENS. 

Het kunnen vastleggen van alle artikelgegevens. (b. v. soortelijk gewicht, gevaren 

classificaties, transportregelingen etc.). 
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Het kunnen gebruiken van de artikelcodering van de klant (b. v. afdrukken op 

documenten). 

Meerdere leveranciers per artikel. 

Via de stuklijst kunnen atboeken van materialen. 

Een correcte stuklijst in aantallen en in percentages. 
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1. INLEIDING 

Deze testcase is gemaakt in opdracht van Diffutherm BV. In deze testcase wordt de gang van 
zaken bij Diffutherm gesimuleerd. Met een klein aantal klanten e_n artikelen is getracht alle 
mogelijke karakteristieken te ondervangen. De karakteristieken hebben of betrekking op een 
wijze van registreren of betreffen een specifieke logistieke situatie. 

De case is bedoeld om na te kunnen gaan in hoeverre de situatie bij Diffutherm is in te passen 
in een standaard logistiek softwarepakket. Tevens moet bet mogelijk zijn om na behandeling 
van de case aan te geven waar maatwerk nodig is. De case bestaat uit een gedeelte waar de 
basisgegevens zijn beschreven en uit een instruktiegedeelte. Een checklist geeft aan waar men 
tijdens bet verwerken van de testcase moeten letten en wat de "uitkomsten" zouden moeten 
zijn. 

In de case is steeds een onderscheid gemaakt tussen testcasegegeven (aangeduid met A) en 
karakteristieken (aangeduid met B). Om de omvang van de case te beperken is er af en toe 
sprake van een situatie die in de werkelijkheid niet voorkomt. Dit doet echter geen afbreuk 
aan bet doel van de case. 

De basisgegevens dienen reeds in bet systeem ingevoerd te zijn voor met de case wordt 
aangevangen. Een beschrijving van Diffutherm met daarin onderandere uitleg van bepaalde 
begrippen is te vinden in bet boekwerkje "Informatie voor leveranciers van logistieke 
informatiesystemen". 

Richard Beckers, 
september 1994, 
Bergeyk. 
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2. INSTRUKTIE VERKOOPGEDEELTE. 

Instellen systeem. 

De systeemdatum = 12-jan-1995 

Voer een materiaalbehoefteberekening uit. Het resultaat moet zijn: 
- P-nummers I Krt/vat-nummers geen behoefte 
- Krt-nummers geen behoefte 
- E-nummers E00905 100 stuks (voorraadaanvulorder) 
- G-nummers geen behoefte 
- C-nummers geen behoefte 

Aanvang testcase. 

Voer verkooporder 871501 in en laat gedurende de verwerking de diverse fases inclusief de 
op dat moment actuele status van de verkooporder zien. 

1. Voor welke prijs en voor welke datum wordt de verkooporder bevestigd? 

2. Print een verkooporderbevestiging en een pakbon met daarop de speciale vermelding. 

3. Genereer een transportopdracht voor de transporteur en verzend de order. 

4. Print de factuur (met de speciale vermelding). Hoe worden de vrachtkosten berekend? 

5. De klant betaalt van de factuur slechts DM 1500,-, verwerk dit en maak een nieuwe 
factuur voor het resterende bedrag. 

Voer verkooporder 871502 in. 

6. Voor welke prijs en voor welke datum wordt de verkooporder bevestigd? 
Aanname: De bewerkingskosten voor KRT.34 en KRT.193 zijn gelijk aanf 0,-

Voer verkooporder 871503 in. De transporttijd naar Noorwegen bedraagt 2 dagen. 

7. Laat zien hoe het nieuwe artikel wordt aangemaakt. 

8. Laat zien hoe een bestelling ontstaat voor een nieuwe afroeporder voor artikel E00012 
(via P83005). 

9. Kan het artikel P83005 op tijd worden geleverd? 

10. Het nieuwe artikel (P80907) kan niet op de gevraagde datum worden geleverd, 
bevestig het voor 16-3-95. 

Voer verkooporder 871504 in. Het betreft hier een nieuwe debiteur. 
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11. Laat zien hoe een nieuwe debiteur wordt ingevoerd. 

12. Welke leverdatum kan voor P81006 warden afgegeven? 

13. Laat de bestelling van de door de klant aan te leveren material en zien die nodig zijn 
voor het artikel PS 1318. 

14. Kunnen de kosten van de inkooporder voor het artikel E0 1605 direct op de factuur aan 
de klant komen te staan? 

Voer order 871505 in. 

15. Het produkt P86502 moet extern warden afgevuld. Laat zien hoe dit geregistreerd en 
gepland kan warden. 

16. De kosten van het extern afvullen van P86502 moeten warden toegerekend aan bet 
artikel. Laat zien hoe dit gebeurt. 

17. De inkooporder voor de 70 stuks 180161 (als gevolg van de bestelling voor P80067) 
genereert indirect behoefte aan een bepaalde receptuur. Dit komt omdat de externe 
afvuller de receptuur weer op zijn beurt bij Diffutherm zal bestellen. Laat zien hoe 
deze wijze van werken geregistreerd en gepland kan warden. 

18. Voor het produkt P80217 wordt alleen het gereed produkt (het recept) aan een externe 
afvuller aangeleverd. Als de werkzaamheden bij de afvuller gereed zijn, zal de order 
direct vanuit de afvuller naar de klant verzonden worden. Laat zien hoe deze wijze 
van werken geregistreerd en gepland kan worden. 
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3. INSTRUKTIE PRODUKTIEGEDEELTE. 

Voor met dit gedeelte van de case wordt begonnen moet men eerst verkooporder 871505 laten 
vervallen. 

1. Er is een materiaalbehoefte aan E00995 plaats een inkooporder voor dit artikel. Bij 
welke leverancier wordt bet voor welke prijs en met welke levertijd gekocht? 

2. Maak opnieuw een materiaalbehoefteberekening en vergelijk bet resultaat met de 
checklist. 

3. Maak een besteladvieslijst. 

4. Plaats alle inkooporders en laat ze zien. 

5. Laat zien welke goederen op 26-1-95 ontvangen moeten worden. Indien van 
toepassing moeten ook de specificaties van de te ontvangen goederen worden vermeld 
en of er een steekproef moet worden genomen. 

6. Laat de uitmerkorder voor bet artikel P80046 zien. 

7. Laat de afvulorder voor bet artikel P81002 zien. 

8. Laat de produktieorder (batchkaart = instruktie voor de operators) voor KRT.242 
zten. 

9. Combineer de twee produktieorders voor KRT .102 tot een produktieorder. 

10. De produktieordervoor KRT.228 past niet de machine. Splits de order op in meerdere 
orders die wel in de machine passen. Laat een van de produktieorders zien. 

11. Laat zien hoe bet rework in de produktieorder voor KRT .102 wordt verwerkt. 

12. De afvulorder voor P81002 wordt geproduceerd. De volgende registraties worden 
gemaakt: 1. 17-1-95 

2. 10.00u 
3. 5 vaten 
4. 5 etiketten 
5. 12.00u 

Voer deze registraties in en meld de order gereed. Maak een efficiency-analyse van 
deze afvulorder. 

13. De order kan worden verzonden naar de klant. Voer een nacalculatie uit over deze 
verkooporder. 

14. Alle goederen voor 26-1-95 worden ontvangen m.u.v. 030136. Laat zien wat de 
gevolgen hiervan zijn. 
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15. Op 2-2-95 komt de inkooporder voor G30136 binnen. De volgende specificaties 
worden gemeten: - viscositeit V20 55 

- kleur OK 
- helderheid OK 

Laat zien wat de status van deze goederen is gedurende het keurproces. Wat zijn de 
acties die het systeem ondemeemt? 

16. Op 31-1-95 moeten de volgende afvulorders voor kleinverpakking gereed zijn. 
P83005 8x12xl ltr KRT.242 kleur: helder 
P80145 105x12xl kg KRT.102 kleur: grijs 
P81318 425x24xl ltr KRT.228 kleur: wit 

Laat zien hoe ze gepland worden als ze allemaal op VM 2 worden geproduceerd. 

17. Laat zien hoe de planning eruit ziet als P80145 op VM 3 wordt geproduceerd. 
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4. CHECKLIST BU DE TESTCASE 

2. VERKOOPORDERS. 

Verkooporder 871501 
Getoond moet worden: 

2.1 Leverdatum: 17-1-95 

Verkooporder 871502 
Getoond moet worden: 

2.6 Leverdatum: 18-1-95 

Kostprijs per vat: 
Materiaalkostprijs: 
Operatorkosten: 

Evt. ter controle: 
Materiaalkosten 
Materiaalkosten 

* Een levering uit voorraad 
* Invoeren van nieuwe adressen met contactpersonen 
* Speciale vermeldingen op alle dokumenten 
* Transportopdracht 
* Automatische berekening vrachtkosten 
* Gestaffelde verkoopprijzen per klant 
* W er ken met buitenlandse valuta 
* De verwerking van een gedeelde betaling 
* De statussen die een order kan hebben 
* De documenten: - Orderbevestiging 

- Transportopdracht 
- Pakbon 
- Factuur 
- Factuur voor resterend bedrag 

* Een artikel (P80046) dat op voorraad geproduceerd wordt 

Prijs: 10 * f 195,- = f 1950,-
10 * DM 174,11 = DM 1741,10 

* Kostprijsberekening met materialen en bewerkingen 
* Controle of een leverdatum haalbaar is 

Prijs: f 408,98 per vat excl. BTW 

f 314,60 
f 311,10 per P81002 
f 35,- i.g.v. 10 P81002 

KRT.34 
KRT.193 

f 1,66 per KG 
f 7,34 per KG 
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Verkooporder 871503 
Oetoond moet worden: * Het aanmaken van een nieuw artikel 

* Eenmalige voorwaarden voor een order 
* De verkoop van een exoot (hele batch moet verkocht worden) 
* Een gedeelde levering 
* Het registreren en aanmaken van een afroeporder (inkoopzij 

de) 
* Het bijhouden van de voorraad bij de leverancier 
* Dater rekening is gehouden transporttijden 
* Controle op levertijd 
* Het herbevestigen van een orderregel 

2.8 Door deze order wordt de voorraad voor E00012 gelijk aan 9904 stuks. Dit is onder 
bet bestelniveau. Er volgt een bestelling voor 616 stuks E00012. De leverancier heeft 
dan nog een voorraad beschikbaar van 4884. Dit is onder bet bestelniveau van de 
afroeporder. Er moet een nieuwe afroeporder worden geplaatst van 50.000 stuks 
E00012. 

2.9 Het artikel moet als er voldoende capaciteit beschikbaar is op tijd geleverd kunnen 
worden. 

2.10 Artikel kan niet op tijd geleverd worden omdat bet blik nog ontworpen moet worden. 

Verkooporder 871504 
Oetoond moet worden: * Het invoeren van een nieuwe debiteur 

2.12 P81006 
12-1-95 
26-1-95 
26-1-95 
26-1-95 

vr 27-1-95 
vr 27-1-95 

30-1-95 

* Het bepalen van een leverdatum 
* Het omgaan met door de klant aangeleverde materialen 
* De klant als transporteur 
* Het kunnen doorberekenen van een inkooporder aan de klant 

Orderdatum 
Oeplande ontvangst 030136 (levertijd was 10 werkdagen) 
Geplande ontvangst 030131 om 10.00u (levertijd was 10 werkdagen) 
Produktie KRT .193 
Produktie KRT.312 
Afvullen P81006 
Eerste mogelijke datum om uit te leveren 
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2.13 Bestelling aan klant Alpha: 
Leverdatum 26-1-95 
C30251 487 
C30252 642 
C30412 570 
C30256 62 
C30125 71 
C30253 356 
C30254 36 
C30255 22 

Leverdatum 2-2-95 

KG--> Bulk 
KG--> Bulk 
KG--> 12 zakken van 50 KG = 600 KG 
KG--> Bulk 
KG -- > 1 vat van 180 KG 
KG--> Bulk 
KG -- > 2 zakken van 25 KG = 50 KG 
KG--> Bulk 

E00703 10302 stuks 
E00704 425 stuks 

Verkooporder 871505 
Getoond moet worden: * De registratie en planning van uitbesteding 

* De doorberekening van de exteme afvulkosten aan bet artikel 
* Het genereren van behoefte zonder dat daar een directe 

klantorder tegenover staat 
* De registratie en planning van goederen die vanaf de exteme 

afvuller direct naar de klant verzonden worden 
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3. PRODUKTIEORDERS. 

3.1 Het artikel kan gewoon bij de voorkeursleverancier gekocbt worden tegen een prijs 
van f 16,80 per vat. De leverdag moet 26-1-95 zijn. 

Getoond moet worden: * bet kunnen werken met staffels 
* altematieve leveranciers met verscbillende levertijden 

en pnJzen 

3.2 Getoond moet worden: * de materiaalbeboefteberekening; rekening boudend 
met de fasering in de tijd, levertijden grondstoffen, 
transporttijden, bewerkingstijden en capaciteiten. 

* dat er rekening wordt gebouden met een scrapfactor 
* verpakkingseenheden bij bet bestellen 

Nadat verkooporder 871505 is vervallen en voor artikel £00995 een inkooporder is 
gemaakt moet na een materiaalbeboefteberekening de volgende stand van zaken 
gelden. 

Verkooporder 871501 
Uitmerkorder voor 10 

Reservering: 

Verkooporder 871502 
Afvulorder voor 5 

Reservering: 

Verkooporder 871503 
Afvulorder voor 8 

Reservering: 

st P80046 24-1-95 

10 st 084992 

st P81002 17-1-95 

870 kg 
5 st 
5 st 

KRT.34 
£00988 
£00239 

st P83005 31-1-95 

76,8 kg 
96 st 

8 st 

KRT.242 
EOOO 12 -- > Inkooporder + 

nieuwe afroeporder 
£00980 

Produktieorder voor 76,8 kg KRT.242 Bestemd voor afvulorder met P83005 

Reservering: 69,12 kg 
7,68 kg 

G30037 
G30207 -- > Inkooporder 1 zak van 25kg 

26-1-95 
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Afvulorder voor 105 st P80145 31-1-95 

Reservering: 1260 kg KRT.102 
1260 st E00012 
105 st E00980 
1323 st EOO 193 (i. v. m. scrapfactor) 

Produktieorder voor 1260 kg KRT.102 Bestemd voor afvulorder met P80145 

Reservering: op alle grondstoffen benodigd voor 1260 kg KRT .102 
(al deze grondstoffen zijn voorradig) 

Afvulorder voor 150 st P80907 14-3-95 

Reservering: 1947 kg KRT.102 (i.v.m. scrapfactor) 
1800 st E01783 
150 st E00980 

Produktieorder voor 1947 kg KRT.102 Bestemd voor afvulorder met P80907 

Reservering: 

Verkooporder 871504 
Afvulorder voor 20 

Reservering: 

op alle grondstoffen benodigd voor 1747 kg KRT.102 
(al deze grondstoffen zijn voorradig) 

200 kg REWORK atkomstig van produktieorder
nummer 25671 

st P81006 27-1-95 

1020 kg 
20 st 
20 st 

KRT.312 
E00995 
E00239 

Produktieorder voor 1020 kg KRT.312 bestemd voor afvulorder met P81006 

Reservering: 102 kg 
475,2 kg 
61,6 kg 
221,34 kg 
79,9 kg 
79,9 kg 
0,113 kg 

KRT.193 
G30033 
G30070 
G30136 --> Inkooporder 2700 kg 16-1-95 
G30124 
G30088 
G30058 
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Produktieorder voor 19400 kg KRT.193 o.a. bestemd voor produktieorder met 
KRT.312 

Reservering: 

Afvulorder voor 

Reservering: 

15000 kg 
1940 kg 
2423 kg 

G30131 -- > Inkooporder 26-1-95 10. OOu 
G30033 
G30030 

425 st P81318 31-1-95 

8160 kg KRT.228 
10302 st E00703 I Bestellen bij de klant 
425 st E00704 I 2-2-95 
10302 st E00192 
425 st E00334 
425 st E00700 
425 st E01605 -- > Inkooporder 2-2-95 

Produktieorder voor 8160 · kg KRT.228 Bestemd voor afvulorder met P81318 

Reservering: 486,3 kg 
641,4 kg 
569,6 kg 
61,20 kg 
70,99 kg 
355,8 kg 
35,90 kg 
21,22 kg 
5918 kg 
0,04 kg 

C30251 
C30252 
C30412 
C30256 
C30125 
C30253 
C30254 
C30255 
G30033 
G30030 

10 
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3.4 E00012 

G30207 

G30136 

G30131 

C30251 
C30252 
C30412 
C30256 
C30125 
C30253 
C30254 
C30255 

E01605 

E00703 
E00704 

3.5 zie 3.4 

inkooporder voor 1848 sruks (3 * 616) op 26-1 -95 
nieuwe afroeporder 

1 zak van 25 kg op 26-1-95 

2700 kg op 26-1-95 

15000 kg op 26-1-95 om 10.00u 

486,3 kg 
641 ,4 kg 
569,6 kg 
61,20 kg 
70,99 kg 
355,8 kg 
35,90 kg 
21,22 kg 

allen op 26-1-95 

425 sruks op 2-2-95 

10302 sruks op 2-2-95 
425 sruks op 2-2-95 

3. 9 Het combineren van de produktie orders moet lei den tot een produktie order van 
3207 kg KRT.102 die gereed moet zijn voor de afvulorder met artikel P80145 wordt 
uitgevoerd. 

3.12 De order heeft 1 our en 5 minuten langer geduurd dan de normtijd. 

3 .13 N acalculatie is gelijk aan de voor calculatie m. u. v. f 35, - extra bewerkingskosten. 

3.14 Van verkooporder 871504 kan artikel P81006 niet volgens de bevestiging geleverd 
worden. 

3.15 De order is te laat en voldoet niet aan de specificaties. Viscositeit V20 moet liggen 
russen de 60 en de 100. 
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3 .16 Op vulmachine 2 
De optimale volgorde is van helder naar wit naar grijs. 
1. P83005 

instellen 15 min 
afvullen 96 ltr 
totaal beslag: 30 min 

2. P81318 
instellen 15 min 
afvullen 10200 ltr 
totaal beslag: 34,25 uur 

3. P80145 
instellen 25 min 
afvullen 1189 ltr 
totaal beslag: 3,25 uur 

3 .17 Op vulmachine 2 en 3 

Vulmachine 2: 
1. P83005 

instellen 
afvullen 

15 min 
96 ltr 

totaal beslag: 30 min 

2. P81318 
instellen 15 min 
afvullen 10200 ltr 
totaal beslag: 34,25 uur 

Vulmachine 3: 
1. P80145 

instellen 15 min 
afvullen 1189 ltr 
totaal beslag: 1,25 uur 

cap: 500 ltr/uur 

cap: 300 ltr/uur 

cap: 400 ltr/uur 

cap: 500 ltr/uur 

cap: 300 ltr/uur 

cap: 1200 ltr/uur 
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ALGEMENE TABELLEN TESTCASE 

A TFS!'CASE 

TMU:ODE Taal 

1 Nederlands 
2 Engels 
3 Duits 
4 Frans 

LANDCODE Ollschri jving l!G 

1 Nederland J 
2 Engeland J 
3 Duitsland J 
4 Frankrijk J 
5 Belgie J 
6 Oostenrijk N 
7 Zwi tser land N 
8 Denenarken J 
9 Zweden N 
10 Noorwegen N 
11 Finland N 
12 Italie J 
13 Ierland J 
14 Libanon N 
15 Spanje J 
16 Portugal J 
17 Hongarije N 
18 Griekenland J 
19 Canada N 
98 USA N 
99 Groepsnijen (intern) J 

VALtrrACOOE OEchri jving Koers 

1 NGL 1,000000 
2 DEM 1,120000 
3 BEF 0,056000 
4 USD 1,900000 
6 FRF 0 ,333000 
7 CHF 1,250000 

VERTl!GENIOORDIGER 
Code Ollschrijving 

11 Hr. Beeknans 
12 N. Wessels Boer 
14 Export di versen 
21 Additiv Chemie GllbH 
61: M. Dirix 
99 Diffuthen1 B.V., binnendienst 
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BRABCHCODE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

WKTSF.OON'l' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 

OEchri jving 

Olie-naatschappi jen 
Professionele ACA-organisaties 
Producenten anti-corrosie-prod 
Carrosserie-fabrieken 
Garages 
Militair 
Bouw-industrie 
Industrie algemeen 
DIY (Doe het zelf) organisatie 
Wasseri jen en schoonmaakbedr. 
Diversen 

OEchrijving 

ACA-Automotive chem. aftersale 
OEM (Automobielindustrie) 
Industrie algemeen 
Militair 
Carrosser i ef abr icage 
.carrosserie-reparatie 
Bouw-industrie 
Wasserijen + schoonmaakbedr. 
Loonfabricage + diversen 
Diversen 

ALGoo:NE TABELLEN TES'I'CASE 



ALGEMENE TABELLEN TESTCASE 

BETALIBGSCO!iDITIE 

Code Dagen Kort.in% Olschrijving 

10 90 o,o Automatisch 
11 0 o,o Rembours 3% 
12 0 0,0 Contant 
13 8 3 ,o Betaling binnen 8 dagen, 3% korting 
14 14 0 ,o Betaling binnen 14 dagen 
15 30 o,o Betaling binnen 30 dagen 
16 45 o,o Betaling binnen 45 dagen 
17 60 0,0 Betaling binnen 60 dagen 
18 90 0,0 Betaling binnen 90 dagen 
19 0 o,o Rembours 
21 0 o,o Payment in advance 
22 0 o,o Payment by irrevocable L/C 
23 10 o,o Payment within 10 days net 
25 30 o,o Payment within 30 days net 
27 60 0,0 Payment within 60 days net 
29 15 2,0 Payment within 15 days -/- 2% 
30 0 o,o Prompt 
31 0 0,0 Zahlung gegen Vorkasse 
32 . 8 3,0 Innerhalb B Tage, 3\ Skonto 
33 10 o,o Zahlung innerhalb 10 Tage netto 
34 I 14 o,o Zahlung innerhalb 14 Tage netto 
35 30 0,0 Zahlung innerhalb 30 Tage netto 
36 30 0,0 Zahlung innerhalb 21 Tage netto 
37 ... 60 o,o Zahlung innerhalb 60 Tage netto 
39 60 0,0 Zahlung 60 Tage Ende Monat 
42 0 o,o Conptant 
43 10 0,0 Paienent dans 10 jours net 
47 60 o,o Paienent dans 60 jours fin de nois 

le 10 par traite acceptee 
48 90 0,0 Paiement dans 90 jours fin de nois 

le 10 par traite acceptee 
49 30 o,o Paienent dans 30 jours net, ou 

paiement dans 10 jours - 2% 
50 60 0,0 Paienent dans 60 jours fin de nois le 10 
51 0 o,o Paiement pronpte -/- 3% 
52 90 o,o Paienent dans 90 jours fin de nois le 10 
54 30 o,o Betaling binnen 30 dagen netto of 

betaling binnen 10 dagen -/- 2% 
56 30 0,0 Payment within 30 days net or 

payment within 10 days -/- 5% 
57 14 0,0 Betaling binnen 14 dagen -/- 7% 
58 30 o,o Zahlung innerhalb 30 Tage netto 

Zahlung innerhalb 14 Tage -/- 2 % 
60 60 o,o Zahlung innerhalb 60 Tage netto 

Zahlung innerhalb 14 Tage -/- 3 % 
61 0 o,o Paienent d'avance 
77 0 0,0 cash 
99 365 o,o Betaling in ternijnen 

Alleen de vetgedrukte betalingscondities hoeven worden ingevoerd =- • 
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ALGEMENE TABELLEN TESTCASE 

LEVERINGSCONDITIE 

Kade !Echrijving 

8 .J LeveriJXJ ender mbours 
9 Cash 
10 Post franko 
11 Franko huis 
12 Niet franko 
13 Franko, vracht op rekening 
14 Vanaf 2 ton franko 
15 Franko, niet ingeklaard 
16 Vanaf 1000 kg franko 
17 Franko huis vanaf 3000 kg 
18 Franko, vanaf 5000 kg/ltr 
21 Free domicile 
22 Ex works 
29 Frei Deutsche Grenze 
30 Frei Haus, unverzollt, unverst. 
31 Frei Haus 
32 Ab Werk 
33 Frei , Fracht auf Rechnung 
34 Frei Haus, verzollt, unverst. 
35 ' Ab lierk, unverzollt, unverst. 
36 Frei, unverz. , verst. bulk 
38 Frei ab 5 Tonnen, verz. unverst. 
39 FOB. Rotterdam (12723) 
40 Ab 2 Tonnen frei Haus 
41 Franco, dedouane 
42 Depart Usine 
43 A depart 5 t. franco dedouane 
44 Franco a depart 1200 kg/ltr 
45 Franco; frais factures 
46 Frei ab 2500 kg, verz. , unverst. 
47 Vanaf 150 kg franko 
48 Frei Haus, ab 1800 kg 
49 Franco a depart 1000 kg/ltr 

Alleen de vetgedrukte leveringscondities hoeven warden ingevoerd ::- • 

KLEURCODE KLEUROMSCHRIJVING 

151C Oranje PMS 
199C Rood PMS 
362C Groen PMS 
53K Groen HKS 



ALGEMENE TABELLEN TESTCASE 

ACTIVITEITCODE I ACTIVITEITOMSCHRIJVIHG 

1 Machineuren 
2 Afvuluren 
3 Stellen 
4 Storing organisatorisch 
5 Storing technisch 
6 OVerige 
7 Project 
8 Opleiding 
9 Inleer 
10 Vergaderen/over leggen 
11 Poetsen 
12 liachten kwaliteitscontrole 
13 Uitmerken 

AR'l'IKELGROEP I ARTIKKLGROEPOMSCHRIJVING 

4 UBC-bitumen: air-less AII 
8 UBC in aerosols 
12 UBC overspuitbaar rubber, G. 
21 ML-vetzuurbasis 
22 ML-wasbasis 
29 Anti-corrosie prod.industrieel 
31 Anti-corrosie additieven 
36 Halffabricaten intern gebruik 
40 Alkalische reinigers 
66 Diversen 
70 Vaten nieuw 
71 vaten gereconditioneerd 
72 Blikken blank 
73 Blikken litho 
74 Kartons 
75 Etiketten vrv. klant 
76 Etiketten vrv. DBV 
77 P 7 doppen 
80 Basis chemicalien 
81 Dxidaten / vetzuren 
83 liassen / parrafines / petrolat 
84 Proces-olien / vetten 
85 Harsen / bindmiddelen 
86 Rubbers 
87 Pigmenten / vulstoffen / kleurst. 
88 Oplosmiddelen 
89 Corrosie-inhibitoren 
90 Emulgatoren / surfactants 
91 Additievenjhulpst./conserv.nid 
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KLANTGEGEVENS 

A TF:m'CASE 

KIAHTGF.GEVENS ALPHA BETA 

Debiteurennummer Niemi 11364 
Naam Alpha B.V. Beta GMBH 
Volgnaam 
Adres Harmoniestraat 12 Nei verstrasse 23 a 
Postcode 4578 RJ E306 14 
lioonplaats lieert Essendorf 
Postbus Postbus 34 
Postcode (PB) 4580 AB 
Woonplaats (PB) Weert 
Kontaktpersoon Dhr. F. Klaassen Fr. Baum 
Telefoon 04969-12345 09454647484950 
Telefax 04969-24680 09455657585960 
Tekstblok aanwezig 
Kredietlimiet f 50.000,- f 300.000,-
Bankrelatie ABN-AMRO 
AallJlanen J/N J N 
B'.I'w J/N J N 
BTli-nllJIJler DE 879247782 
Landcode 1 3 
Taalcode 1 3 
Valutacode 1 2 
Branchcode 10 2 
Marktsegment 8 1 
Account manager 99 12 
Categorie B A 
Naleveren J N 
Betalingsconditie 15 34 
Leveringsconditie 12 35 

Tekstblok Klant Alpha: 
Gesloten wegens vakantie van 25/6 - 12/7 

B KARAKTERISTIEKEN 

Alpha 
De klant is niet bij Diffutherm B.V. bekend. 

Beta 

Gamma 

Delta 

De klant 1oet worden ingedeeld in de categorie B. 

De klant is bekend bij Diffutherm B.V. 
De klant wil speciale vermeldingen op al de papieren. 
De klant is een A-klant. 

De klant is bekend bij Diffutherm B.V. 
De klantorder wordt door Diffutherm B.V. verzonden. 
De klant is een C-klant. 
Loonfabricage. 

De klant is bekend bij Diffutherm B.V. 
De klant is een D-klant. 
Uitbesteding. 

TESTCASE 

GAIIIIA DELTA 

12432 11758 
Gamia Delta 

Voortweg 7 
3985 RR 
Werkhoven 

Postboks 134 
N 45 87 
Lillehammer 
Herr Soerenzen Mej. Sabine Keurs 
094 75464 7 484 03437-1734 

f 15.000,- f 8.000,-
RABOBANK 

J J 
J J 
N 48231459 
10 1 
3 1 
1 1 
9 11 
7 11 
14 99 
C D 
J N 
32 11 
8 8 



ARTIKELGEGEVENS: P-NIDIMERS EN KAART /VAT-NIDIMERS TESTCASE 

A TEm'CASE 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelnummer P80046 P81002 P83005 P80145 Nieuw 
Omschrijving UBC BA Air 1 ess Anti Mousse Flexifon grijs Bodyguard 
l!ateriaal Dipro 84 Dipro 34 Dipro 242 Dipro 102 Dipro 102 
Artikelinhoud 200 kg 200 ltr 12 x 1 ltr 12 x 1 kg 12 x 1 ltr 
Afmeting 
Artikelgroep 04 21 31 12 12 
Eenheid 
Deci11alen N N N N N 
l!agazi jnnummer 15 15 15 15 15 
Magazijnlokatie 01 02 
Bestelni veau 10 0 
Opti11ale seriegr. 10 30 
Levertijd (dgn) 8 15 
Leverancier 20000 20000 20000 20000 20000 
Valutacode 1 1 1 1 1 
Vrachttoeslag 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Kostprijs 
Stapelpatrooncode 1 1 
I lagen stapelen 1 1 
I per pallet 2 2 
Gewicht 216 kg 190 kg 11 kg 15 kg 15 kg 
Verw. jaarafgifte 
CUD. af gif te 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 15 0 0 45 0 
In nota totaal 
Toekonst. wijzig. 
Barcode 
Tekstblok 
Exoot JA 

Tekstblok P83005: 

Dit artikel is een serviceprodukt en hoort bij een ander produkt. 
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ARTIKELGEGEVENS: P-NlOOIERS EN KAART/VAT-NlOOIERS TESTCASE 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelnummer P81006 P81318 P86502 P80067 P81011 
Omschrijving Anorustol 276 Super Cleaner-SFN Autig NR AU 150 Corps Creux 13 
Materiaal Dipro 175 WB Dipro 812 
Artikelinhoud 60 ltr 24 X 1 ltr 10 x 500 ml 12 X 500 Ill 12 x 1 ltr 
Af11eting 
Artikelgroep 22 29 40 8 21 
Eenheid 
Decimalen N N N N N 
Magazi jnnummer 15 15 15 15 15 
Magazijnlokatie 
Bestelni veau 
Optimale seriegr. 
Levertijd (dgn) 
Leverancier 20000 20000 20000 20000 20000 
Valutacode 1 1 1 1 1 
Vrachttoeslag 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Kostprijs 
Stapelpatrooncode 
# lagen stapelen 
I per pallet 25 70 70 
Gewicht 55 kg 26 kg 7 kg 9 kg 14 kg 
Verw. jaarafgifte 
CUD. afgifte 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 0 0 0 0 0 
In nota totaal 
Toeko11st. wijzig. 
Barcode 
Tekstblok 
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ARTIKELGEGEVENS: P-NUMMERS EN KAART/VAT-NUMMERS TESTCASE 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelmmner P80217 084992 033012 
Ollschrijving 08866 Body Seal Spray G UBC-BA ML 45 
Materiaal 
Artikelinhoud 12 X 500 Ill 200 KG 1 LTR 
Afmeting 
Artikelgroep 8 4 21 
Eenheid 
Deci11alen N N N 
Magazi jnmmmer 15 15 15 
Magazi jnlokatie 03 04 t/11 06 
Bestelniveau 1200 
Opti11ale seriegr. 500 1200 
Leverti jd ( dgn) 8 15 
Leverancier 20234 20000 20000 
Valutacode 1 1 1 
Vrachttoeslag 1,000 1,0000 1,0000 
Kostprijs 30,8916 
Stapelpatrooncode 1 27 
I lagen stapelen 1 5 
# per pallet 70 2 600 
Gewicht 216 KG 1 KG 
Verw. jaarafgifte 
eum. afgifte 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 0 12 2400 
In nota totaal 
Toekomst. wijzig. 
Barcode 
Tekstblok 
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B 

P80046 

P81002 

P83005 

P80145 

NIEUW (P80907) 

P81006 

P81318 

P86502 

ARTIKELGEGEVENS: P-NUMMERS EN KAART/VAT-NUMMERS 

KARAKTERISTIEKEN 

Grootverpakking. 
Van het P-nr wordt een minimum voorraad aangehouden. 
Bet P-nr is voor meerdere klanten te gebruiken. 

Grootverpakking. 
P-nr is niet voorradig. 
E-nummers voorradig. 
KRT-nummer voorradig. 

Kleinverpakking. 
Exoot kan alleen per hele batch afgenomen worden. 
Een G-nummer moet speciaal voor deze batch worden besteld. 

Kleinverpakking. 
P-nr is gedeeltelijk voorradig, de rest moet worden nageleverd. (zie ook order) 
Krt.-nummer is niet voorradig. 
Voor de blikken bestaat al een afroeporder. 

TESTCASE 

Bij een komende order voor dit artikel gaan de laatste blikken op bij de blikleverancier. 
Er moet een nieuwe afroeporder geinitieerd worden. De voorraad van de blikken bij de 
leverancier moet worden bijgehouden. 

Kleinverpakking van kaartnummer 102. 
Een nieuw P-nummer moet worden aangemaakt. 
Nieuw blik. De layout van het blik moet worden afgestemd tussen de klant en de blikleveran
cier. Diffutherm fungeert i.d.g. als intermediair. 
De eerste afroeporder voor dit blik moet worden geplaatst. 

Grootverpakking 
P-nr is niet voorradig. 
E-nr is niet voorradig. 
Krt.-nummer is niet voorradig. 
In de stuklijst wordt een halffabrikaat verwerkt dat ook niet voorradig is. 

Kleinverpakking. 
Een aantal grondstoffen worden aangeleverd door de klant. De resterende door Diffutherm. 
De etiketten en de stickers worden door de klant aangeleverd. De dozen en pallets door 
Diffutherm. 
Bet recept is afkomstig van de klant. 

Kleinverpakking. 
Bet produkt wordt elders afgevuld. 
Bet krt.nummer is voorradig. 
Emballage en gereed produkt wordt door Diffutherm aan de afvuller aangeleverd. 
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P80067 

P81011 

P80217 

ARTIKELGEGEVENS: P-NUMMERS EN KAART/VAT-NUMMERS TESTCASE 

Kleinverpakking 
Het gereed produkt voor dit artikel wordt aan de afvuller verkocht. De afgevulde produkten 
worden door Diffutherm van de afvuller teruggekocht. 

Kleinverpakking 
Krt/vat-nummer is voorradig. 
Het etiket is niet voorradig, de rest wel. 

Kleinverpakking 
Werkstof wordt geleverd/verkocht aan de afvuller 
Zending gaat rechtstreeks naar de klant 
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STUKLIJSTEN TESTCASE 

A TFSI'CASE 

Hoofdartikel Posnr. Component Benodigd Eenheid Verlies % 

P80046 1 084992 1 ST 0 
2 Uitmerking 0 ST 0 

P81002 1 KRT.34 174,0000 KG 0 
2 E00988 1 ST 0 
3 E00239 1 ST 0 

P83005 1 KRT.242 9, 6000 KG 0 
2 E00012 12 ST 0 
3 E00980 1 ST 0 

P80145 1 KRT.102 12,0000 KG 0 
2 E00012 12 ST 0 
3 E00980 1 ST 0 
4 E00193 12 ST 5 

NIEUW 

P81006 1 KRT. 312 51,0000 KG 0 
2 E00995 1 ST 0 
3 E00239 1 ST 0 

P81318 1 KRT.228 19,2000 KG 0 
2 E00703 24 ST 1 
3 E00704 1 ST 0 
4 E00192 24 ST 1 
5 E00334 1 ST 0 
6 E00700 1 ST 0 
7 E01605 1 ST 0 

P86502 1 KRT.812 5, 3000 KG 0 
2 E01426 10 ST 0 
3 E00503 10 ST 0 
4 E01380 1 ST 0 
5 E01371 11 ST 0 
6 E01301 10 ST 0 

P80067 1 !80161 1 ST 0 
2 E01338 13 ST 0 

P81011 1 033012 12 ST 0 
2 E00034 1 ST 0 
3 E01300 13 ST 0 

P80217 1 Externe afvulling 0 ST 0 
2 KRT.33 2,6000 KG 5 

033012 1 KRT.33 0,8700 KG 0 
2 E00012 1 ST 0 
3 E00436 1 ST 0 
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STUKLIJSTEN TESTCASE 

OPMERKIJG: 
De kaart/vat-combinatie 084992 is niet verder uitgewerkt a.d.h.v. een stuklijst om de omvang van de testcase te beperken. 

STIIKLIJST KAARfflllllERS 

Hoof dartikel Posnr. Component Receptuur % 

KRT.34 1 · G30001 42,20000 
2 KRT.193 8,00000 
3 G30028 0,50000 
4 G30086 0,00400 
5 G30058 2,39100 
6 G30402 5 I 41000 
7 G30033 43 ,89000 
8 G30030 0,00050 

KRT.242 1 G30037 90,00000 
2 G30207 10,00000 

KRT.102 1 G30036 2 ,02678 
2 G30006 0,14140 
3 G30122 17,27405 
4 G30010 5,65590 
5 G30422 4,33635 
6 G30119 3,01659 
7 G30184 34,40799 
8 G30008 0,09427 
9 G30423 2,02677 

10 G30453 3,53507 
13 G30122 13,81976 
14 G30032 1,22549 
17 G30122 3,45494 
19 G30122 3,98379 
22 G30122 5,00000 

KRT .312 1 G30033 28,42255 
3 G30070 6,04000 
4 G30136 21,70000 
5 G30033 2,54755 
6 G30124 7,83000 
9 G30033 13,07005 

10 G30088 7,83000 
11 G30033 2,54755 
12 KRT.193 10,00070 
13 G30058 0,01115 
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STUKLIJSTEN TESTCASE 

Hoofdartikel Posnr. Collponent Receptuur % 

KRT.228 1 C30251 5,96000 
2 C30252 7,86000 
3 C30412 6,98000 
4 C30256 0,75000 
5 C30125 0,87000 
6 C30253 4,36000 
7 C30254 0,44000 
8 C30255 0,26000 
9 G30033 72,51950 

10 G30030 0,00050 

KRT.812 1 G30283 15,00000 
2 G30284 4,00000 
3 G30285 1,00000 
4 G30286 4,50000 
5 G30002 0,01000 
6 G30081 0,30000 
7 G30171 0,75000 
8 G30068 0,30000 
9 GOOOOO 74,05000 

KRT. 33 1 G30001 41, 50000 
2 KRT.193 10,40000 
3 G30028 0,50000 
4 G30086 0,00006 
5 G30058 2 ,36270 
6 G30402 3 ,92000 
7 G30033 43,64580 
8 G30030 0,00050 

KRT.193 1 G30033 10,00000 
(Halffab.) 3 G30131 77,51000 

6 G30030 12,49000 
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ARTIKELGEGEVENS: KRT-NUMMERS TESTCASE 

A 'l'F.5'l'CASE 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelnummer KRT.34 KRT.242 KRT .102 KRT.312 KRT. 228 
Omschrijving ML dik Ontschuiner Kl61 Flexifon grijs ML wax white Rustilo 180 
Materiaal Alg. roestbesch. Pont a Mousson Burn 
Produktielokatie 
Afmeting 
Artikelgroep 21 31 12 22 29 
Eenheid KG KG KG KG KG 
Decimal en J J J J J 
Magazi jnnummer T6 5 T7 TS T9 
Magazijnlokatie 01 
Bestelni veau PROD. OP ORDER PROD. OP ORDER PROD. OP ORDER PROD. OP ORDER PROD. OP ORDER 
Optinale seriegr. 
Leverancier 20001 20001 20001 20001 20001 
Valutacode 1 1 1 1 1 
Vrachttoeslag 1,0000 1,0000 1,0000 1, 0000 1,0000 
Kostprijs 
Stapelpatrooncode 
I lagen stapelen 
I per pallet 
Gewicht 
Verw. jaarafgifte 
CUI!. afgifte 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 1500 0 0 0 0 
In nota totaal 
Toeko11St. wijzig. 
Barcode 
Tekstblok 
Ref erentiemonster 
ADR-code 3.31C.3201 3.3B.2301 3 .31C. 2301 3.31C.2301 
EEG-blad NE-DU-EN-FR NE-DU-EN-FR DU DU 
TI-blad NE-DU-EN-FR NE-DU-EN-FR 
Soortelijk gewicht 0,85 - 0,89 0,78 - 0,82 1,05 - 1,07 0,83 - 0,87 0,78 - 0,82 
SpindelnUJ1J1er 1 5 3 
V 0,5 14 - 20 10 - 15 
V 20 35 - 40 
V 100 30 - 40 30 - 35 
Din cup 41111 20 - 25 SEC 16 - 18 SEC 
Idem na 10 min. 13 SEC 
Vastestof gehal te 51% - 55% 50,4% - 52,4% 42,5% - 46,5% 24% - 26% 
Kleur AMBER GRIJS WIT WIT 
Geur 
Helderheid HELDER 
Fijnheid < 50 JIU 

pH-waarde 5 
Droogtijd 20 - 24 MIN 
Spuittest ROOS MIN. 6MM GOEDE NEVEL 
Spui tpistool VAUPEL 76 18 
Pistooltype MAFA 
Spuitdruk 4 BAR 5 BAR 
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ARTIKELGEGEVENS: KRT-NUMMERS TESTCASE 

AR'l'IKELGEGEVENS 

Artikelnmer KRT.812 KRT.33 KRT .193 KRT.84 
Onschrijving Super Cleaner ML - 45 Synacto opl. UBC Airless 
Materiaal Licht Alkalisch Alg.roestw.mid. 
Produktielokatie 
Afmeting 
Artikelgroep 40 21 36 4 
Eenheid KG KG KG KG 
Deci11alen J J J J 
Magazijnnummer 5 Tl T14 5 
Magazijnlokatie 01 03 
Bestelniveau PROD. OP ORDER PROD. OP ORDER 0 PROD. OP ORDER 
Opti11ale seriegr. 19400 
Leverancier 20001 20001 20001 20001 
Valutacode 1 1 1 1 
Vrachttoeslag 1,0000 1,0000 1,0000 1, 0000 
Kostprijs 
Stapelpatrooncode 
I lagen stapelen 
I per pallet 
Gewicht 
Verw. jaarafgifte 
eum. afgifte 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 5400 2000 0 0 
In nota totaal 
Toekomst. wijzig. 
Barcode 
Tekstblok 
Referentiemonster 
ADR-code n.v.t. 3.31C.2301 3.31C.2301 
EEG-blad NL-DU-EN-FR NL-DU-EN-FR NL-DU-EN-FR 
TI-blad NL-DU-EN-FR NL-DU-EN-FR NL-DU-EN-FR 
Soortelijk gewicht 1,04 - 1,06 0,85 - 0,89 0,89 - 0,91 1,11 - 1,15 
SpindelnUJ!ller 3 6 
V 0,5 2 - 4 12 - 17 
V 20 48 - 52 
V 100 » 100 32 - 37 
Din cup 41111 20 - 25 SEC 
Vastestof gehalte 51% - 55% 77,5 % 61,2% - 63,2% 
Kleur GEEL AMBER BRUIN ZWART 
Geur SYNACTO-GEUR 
Helderheid HELDER 
Fijnheid < 50 mu 
pH-waarde 11,0 - 13,0 
Droogtijd 120 MIN 
Spuittest GEEN VERSTOPPINGEN, MIN 6 MM 
Spuitpistool GRACO 15 : 1 
Pistooltype NOZZLE 0,015 
Spuitdruk 4 BAR 
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ARTIKELGEGEVENS: E/I -NUMl!ERS TESTCASE 

A TESTCASE 

Artikelnmer E00239 E00988 E00012 E00980 E00193 
Omschrijving ET Vlamsymbool Vat Bondel Blik P7 OS UN DDS Dop P7 
Materiaal Blank Grijs, Mrs, Alu -
Artikelinhoud 200 ltr 1 ltr 12 X 1 ltr 
AfD.eting 80x224 mn 328x246x247 mn 
Artikelgroep 76 71 72 74 77 
Eenheid ST ST ST ST ST 
Decimalen N N N N N 
Magazijnnummer 1 11 12 12 13 
Magazijnlokatie AOl 01 01 02 04 
Bestelni veau 1000 50 10000 5000 30000 
Optimale seriegr. 5000 100 10000 30000 
Mininale seriegr. 616 
Leverancier 1 20265 24000 22374 24000 24000 
Levertijd 1 (dgn) 10 10 10 10 15 
Valutacode 1 1 2 1 2 
Vrachttoeslag 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1, 0000 
Kostprijs 0 I 2600 22,00 0,4984 0,6320 0,1462 
Stapelpatrooncode 1 
I lagen stapelen 1 3 
# per pallet 2 616 
Gewicht 16 kg 
Verw. jaarafgifte 
Cum. afgifte 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 2550 75 10000 7000 50000 
In nota totaal 
Toekomst. wi jzig. 
Barcode 
Tekstblok 

AFROEPORDER E00012 
omvang afroeporder 50000 
bestelniveau afr. 5000 
voorraad leverancier 5500 
prijs/eenheid afroep 0,4984 
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ARTIKELGEGEVENS: E/I-NIDll!ERS TESTCASE 

ArtikelnUJ1J1er E00995 E00703 E00704 E00192 E00700 
Ollschrijving Vat Bendel Blik P7 Burm DS Burn DDS Dop P7 ET Burm 
Materiaal Zwart Anorustol Anorustol Zwart, Mrs, Alu Anorustol 
Artikelinhoud 60 ltr 1 ltr 24 x 1 ltr 1 ltr / 16 kg 
Af11eting 
Artikelgroep 70 73 74 77 75 
Eenheid ST ST ST ST ST 
Decinalen N N N N N 
Magazi jnnUJ1J1er 11 12 12 13 1 
Magazijnlokatie 05 A02 
Bestelniveau 50 INKOPEN OP ORDER INKOPEN OP ORDER 100000 INKOPEN OP ORDER 
Optimale seriegr. 100 100000 
Leverancier 1 24000 KLANT KI.ANT 24000 24000 
Levertijd 1 (dgn) 10 10 15 10 5 
Valutacode 1 1 1 2 1 
Vrachttoeslag 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Kostprijs 16,8000 o,oo o,oo 0,1462 V .R. V. KLAN'I' 
Stapelpatrooncode 
I lagen stapelen 
I per pallet 
Gewicht 
Verw. jaarafgifte 
CUii. afgifte 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 0 0 0 123000 500 
In nota totaal 
ToekollSt. wijzig. 
Barcode 
Tekstblok 

Staffel lev. 1 
0 - 20 f 19,-

21 - 50 f 18,-
51 - 99 f 17,-

uoo f 16,80 

Leverancier 2 22374 
Levertijd 2 (dgn) 5 
Staffel lev. 2 
0 - 10 f 20,-

11 - 50 f 18,50 
Ul f 17,-

t E'l'IKE'l' E00700 IS VOOR REKENIIG VAR DE nm. AI.LE mooPFAC'IWRREGE[.'i DIE BffiEKKIIG HEBBEN OP DI'!' E'l'IKE'l' 
IIOl!TER DIRECT EEII VERKOOPFACTllllRREGEL lfORDEH. BET P-llllllMER IAAR BET E'l'IKE'l' Ill VERWERKT IS, IS DAM 00K MAAR 
VOOR 1 nm BF.STEIID. 
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ARTIKELGEGEVENS: E/I-NU!!MERS TESTCASE 

ArtikelnUimer E00334 E01605 E01426 E00503 E01380 
Omschrijving ET Cast ET Burm Ano. Kan blank PI DDS/DOP/KVS/CANS DS PI TBV SC/WS 
Materiaal Rustilo Plastic 
Artikelinhoud 500 ml 500 ml 10 x 500 ml 
Aflleting 
Artikelgroep 76 75 72 77 74 
Eenheid ST ST ST ST ST 
Decimalen N N N N N 
MagazijnnUimer 1 1 12 12 12 
Magazijnlokatie A03 03 05 
Bestelniveau INKOPEN OP ORDER INKOPEN OP ORDER INKOPEN OP ORDER INKOPEN OP ORDER INKOPEN OP ORDER 
Optimale seriegr. 5000 180 2300 10000 
Leverancier 1 24000 24000 24000 24000 24000 
Levertijd 1 (dgn) 5 5 40 5 5 
Valutacode 1 1 1 1 1 
Vrachttoeslag 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1,0000 1,0000 
Kostprijs 0 I 1000 V.R.V. KLffl V.R. V. KLAN'!' 0,0901 0,4400 
Stapelpatrooncode 
I lagen stapelen 
I per pallet 
Gewicht 
Verw. jaarafgifte 
CUil. afgifte 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 2000 0 0 1500 3000 
In nota totaal 
ToekollSt, wijzig. 
Barcode 
Tekstblok 

VOOR E00334 EN E01605 GELDT VOOR DE FACTURATIE HETZELFDE ALS VOOR E00700 (ZIE VORIGE PAGINA) 
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ARTIKELGEGEVENS: E/I -HUMMERS TESTCASE 

Artikeln111111er E01371 E01301 E01338 E00034 
Onschrijving ET PI Super SFN ET PI Super SFNA ET Autig DS + DB Stempel 
Materiaal Super Cleaner AU 150 
Artikelinhoud 500 ml 550 111 12 X 1 ltr 
Afmeting 328x246x247 1111 

Artikelgroep 75 75 76 74 
Eenheid ST ST ST ST 
Decimal en N N N N 
Magazijnn111111er 1 1 1 12 
l!agazijnlokatie A04 05 
Bestelniveau INKOPEN OP ORDER INKOPEN OP ORDER INKOPEN OP ORDER 2000 
Optimale seriegr. 5000 5000 
Leveranci er 1 24000 24000 20265 24000 
Levertijd 1 (dgn) 5 5 5 15 
Valutacode 1 1 1 1 
Vrachttoeslag 1, 0000 1, 0000 1,0000 1,0000 
Kostprijs 0 ,0800 0 ,3524 0,1650 0 I 5880 
Stapelpatrooncode 
I lagen stapelen 
# per pallet 
Gewicht 
Verw. jaarafgifte 
CUI. afgifte 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 0 0 2000 6000 
In nota totaal 
Toekomst. wijzig. 
Barcode 
Tekstblok 
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ARTIKELGEGEVENS: E/I -NUMMERS TESTCASE 

Artikelmnmer E00436 E01300 180161 
Omschri jving DDS Dop P7 ET Guillemot UBC BLO Spray 
Materiaal Dipro 33 
Artikelinhoud 1 ltr 12 x 500 ml 
Af11eting 
Artikelgroep 77 75 8 
Eenheid ST ST 
Decimalen N N N 
l!agazi jnmlllller 13 1 15 
Magazijnlokatie 06 
Bestelni veau 50000 INKOPEN OP ORDER 0 
Optimale seriegr. 70000 5000 500 
Leverancier 1 24000 24000 24000 
Levertijd 1 [dgn) 15 5 15 
Valutacode 2 1 1 
Vrachttoeslag 1, 0000 1, 0000 1,0000 
Kostprijs 0 ,1848 0 ,4802 28 ,5948 
stapelpatrooncode 
# lagen stapelen 
# per pallet 
Gewicht 
Verw. jaarafgifte 
CUl1. afgifte 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 100000 0 0 
In nota totaal 
Toekomst. wijzig. 
Barcode 
Tekstblok aanwezig 

Tekstblok E00436: 
Eerst altijd de oude doppen op11aken! 
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ARTIKELGEGEVENS: G-NUMMERS TESTCASE 

A TF.STCASE 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelnmer G30086 G30037 G30184 G30036 G30122 
Ollschrijving SAG Solvent Krijt White Spirit 2 Heptol 
Materiaal 
Artikelinhoud 25 kg Bulk 25 kg Bulk Bulk 
Afneting 
Artikelgroep 91 88 87 88 88 
Eenheid KG KG KG KG KG 
Decimal en J J J J J 
Magazi jnnummer 13 Tl 14 T3 Tl 
Magazijnlokatie 01 01 01 01 02 
Bestelni veau 5 * 2000 * * 
Optimale seriegr. 25 4600 24750 21000 11000 
Maxinaal 5500 22000 12000 
Leveranci er 20561 20757 23160 20237 20237 
Valutacode 1 1 3 1 1 
Vrachttoeslag 1,0000 1,0000 1,2024 1,0000 1,0000 
Kostprijs 78,30 0, 5696 0 I 1519 0,5359 0, 6500 
Levertijd (dgn) 5 4 8 5 10 
Stapelpatrooncode 
I lagen stapelen 
I per pallet 
Gewicht 
Verw. jaarafgifte 
CUii. afgifte 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 23 2300 3400 17800 4000 
In nota totaal 
Toekomst. wijzig. 
Barcode 
Tekstblok 
Referentienonster aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig 
ADR-code 
EEG-blad nee nee ja ja ja 
TI-blad ja ja ja ja ja 
Soortelijk gewicht 0,79 - 0,81 0,86 - 0,88 0,72 - 0,74 
SpindelnU]1]1er 
V 0,5 
V 20 
V 100 
Din cup 41111 
Vastestof gehal te 
Kleur ref. monster wit ref. monster 
Geur ref. nonster ref. nonster ref. nonster ref. nonster 
Helderheid helder helder 
Fijnheid 
pH-waarde 
Droogtijd 
Vlampunt 62 - 66 C 48 - 50 C < 21 C 

* = zijn grondstoffen in een tank, deze kunnen pas aangevuld worden als er ruinte in de tank is 
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ARTIKELGEGEVENS: G-NUMMERS TESTCASE 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelnummer G30136 G30131 
Omschri jving Rubber 1300 Inhibitor 131 
Materiaal 
Artikelinhoud 180 kg Bulk 
Af11eting 
Artikelgroep 86 89 
Eenheid KG KG 
Decimalen J J 
Magazi jnnmer 13 13 
Magazijnlokatie 02 03 
Bestelniveau 100 0 
Optimale seriegr. 2700 15000 
Lever anci er 20237 20237 
Valutacode 1 1 
Vrachttoeslag 1,0000 1, 0000 
Kostprijs 2 ,8150 3,3660 
Levertijd (dgn) 10 10 
Stapelpatrooncode 
I lagen stapelen 
I per pallet 
Gewicht 
Verw. jaarafgifte 
CUm. afgif te 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 150 0 
In nota totaal 
Toekomst. wijzig. 
Barcode 
Tekstblok 
Referentiemonster aanwezig aanwezig 
ADR-code 
EEG-blad nee ja 
TI-blad ja ja 
Soortelijk gewicht 
Spindelnummer 7 
V 0,5 
V 20 60 -.100 
V 100 
Din cup 4mm 
Vastestof gehalte 
Kleur ref. monster ref. monster 
Geur ref. monster 
Helderheid helder 
Fijnheid 
pH-waarde 
Droogtijd 
Vlampunt 
Temperatuur 70 C 
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ARTIKELGEGEVENS: VERKORTE G-NUMMERS TESTCASE 

A TESTCASE 

VERKORTE WEERGAVE VAN GRONDSTOFFEN (EXCLUSIEF SPECIFICATIES) 
LEVERANCIER = 24000 (FAKE LEVERANCIER) 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelnmer G30001 G30028 G30058 G30402 G30010 
Omschrijving Vaseline Butylglycol Kalk Procesolie Rubber pol ymeer 
Materiaal 
Artikelinhoud Bulk 185 kg 25 kg Bulk 20 kg 
Afmeting 
Artikelgroep 81 88 87 84 86 
Eenheid KG KG KG KG KG 
Decillalen · J J J J J 
Magazijnnmer T3 13 14 Tl 14 
Magazijnlokatie 02 07 02 03 03 
Bestelni veau 0 185 750 0 800 
Optillale seriegr. 20000 185 5000 4500 2200 
Leverancier 24000 24000 24000 24000 24000 
Levertijd (dgn) 10 10 10 5 10 
Valutacode 1 1 1 1 1 
Vrachttoeslag 1,0260 1,000 1,0000 1,0000 1, 0000 
Kostprijs 1, 9494 1,1200 0,3110 0,8500 0 I 4550 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 18000 700 1300 4300 2700 
In nota totaal 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelnmer G30033 G30030 G30207 G30008 G30423 
Omschrijving lihite Spirit 1 ASD Etingal-A Pigment 100 Titaanwit 
Materiaal 
Artikelinhoud Bulk 200 ltr 25 kg 10 kg 25 kg 
Afneting 
Artikelgroep 88 91 91 87 87 
Eenheid KG LTR KG KG KG 
Decillalen J J J J J 
Magazijnnmer Tl 13 13 14 14 
Magazijnlokatie 04 08 04 05 
Bestelni veau 0 0 INKOPEN OP ORDER 200 0 
Optillale seriegr. 23500 200 1040 5000 
Leverancier 24000 24000 24000 24000 24000 
Leverti jd ( dgn) 5 10 10 15 5 
Valutacode 1 1 1 2 1 
Vrachttoeslag 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Kostprijs 0,4342 37,5000 12,4500 5 I 3648 3, 7000 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 11000 97 0 300 4300 
In nota totaal 
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ARTIKELGEGEVENS: VERKORTE G-NIDIMERS TESTCASE 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelmmner G30422 G30119 G30453 G30032 G30006 
Omschrijving Resin B Resin H Verdikker 453 Methanol Additief FlO 
!!ateriaal 
Artikelinhoud 25 kg 25 kg Zak 25 kg 160kg 200 kg 
Afneting 
Artikelgroep 85 85 91 88 91 
Eenheid KG KG KG KG KG 
Deci11alen J J J J J 
!!agazi jnnunner 14 14 14 13 13 
!!agazijnlokatie 06 - 08 09 10 08 09 
Bestelni veau 4000 500 1000 300 200 
Opti11ale seriegr. 10000 1000 10000 480 400 
Leverancier 24000 24000 24000 24000 24000 
Leverti jd ( dgn) 10 15 10 10 10 
Valutacode 1 2 1 1 1 
Vrachttoeslag 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Kostprijs 1, 5300 7, 7280 4 I 7400 0,5250 2,9500 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 7000 1100 6000 500 300 
In nota totaal 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelnunner G30070 G30124 G30088 G30283 GOOOOO 
Omschrijving Parafine 146 Additief 124 Inhibitor 88 Additief 283 Water 
!!ateriaal 
Artikelinhoud 500 kg 20 kg 180 kg 250 kg 
Afneting 
Artikelgroep 83 91 89 91 80 
Eenheid KG KG KG KG KG 
Decimalen J J J J J 
!!agazi jnnunner 14 14 13 13 1 
Magazi jnlokatie 11 12 10 11 
Bestelni veau 500 15 550 0 0 
Opti11ale seriegr. 1000 20 180 250 0 
Leverancier 24000 24000 24000 24000 0 
Leverti jd ( dgn) 10 10 5 20 0 
Valutacode 1 1 1 1 1 
Vrachttoeslag 1,0000 1,1452 1,0000 1,0000 1,0000 
Kostprijs 2,3200 10,8794 4, 9100 2,8000 0,0000 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 1100 80 877 245 2000000 
In nota totaal 
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ARTIKELGEGEVENS: VERKORTE G-NUMMERS TESTCASE 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelnummer G30284 G30285 G30286 G30002 G30081 
Omschrijving Ellulgator 284 Ellulgator 285 Ellulgator 286 Natronloog Parf1111 P 
l!ateriaal 
Artikelinhoud 200kg 200kg 200kg 275kg 180kg 
Afmeting 
Artikelgroep 90 90 90 80 91 
Eenheid KG KG KG KG KG 
Deci11alen J J J J J 
l!agazi jnmmner 13 13 13 13 13 
Magazijnlokatie 12 13 14 15 16 
Bestelniveau 0 0 0 0 10 
Opti11ale seriegr. 200 200 200 550 180 
Leverancier 24000 24000 24000 24000 24000 
Leverti j d ( dgn) 5 5 5 5 10 
Valutacode 2 1 1 1 1 
Vrachttoeslag 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Kostprijs 5, 0960 7, 5000 7,9500 0,2840 3, 8500 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 180 180 180 400 167 
In nota totaal 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelnummer G30171 G30068 
Ollschrijving Additief 171 Fomline 
l!ateriaal 
Artikelinhoud 25kg 22kg 
Afmeting 
Artikelgroep 91 91 
Eenheid KG KG 
Deci11alen J J 
l!agazi jnnummer 14 13 
Magazijnlokatie 
Bestelni veau 50 30 
Opti11ale seriegr. 250 352 
Leverancier 24000 24000 
Leverti jd ( dgn) 10 10 
Valutacode 1 1 
Vrachttoeslag 1,0000 1,0000 
Kostprijs 15,3000 0,5300 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 200 150 
In nota totaal 
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ARTIKELGEGEVENS: c-NUMMERS TESTCASE 

A TFSl'CASE 

DEZE ARTIKELEN WORDEN DOOR DE KI.ANT AANGELEVERD, EN OP ORDER "INGEKOCHT" 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelnummer C30251 C30252 C30412 C30256 C30125 
Omschrijving Wax type 12 M wax Parafine Lanoline Amo 
Materiaal 
Artikelinhoud Bulk Bulk 50 kg Bulk 180 kg 
Afmeting 
Artikelgroep 83 83 83 81 86 
Eenheid KG KG KG KG KG 
Decimal en J J J J J 
Magazi jnnummer 14 14 14 14 13 
Magazijnlokatie 
Bestelni veau BESTEL OP ORDER BESTEL OP ORDER BESTEL OP ORDER BESTEL OP ORDER INKOPEN OP ORDER 
Optimale seriegr. 50 180 
Leverancier KIART KIART KIART KIART KIART 
Leverti jd ( dgn) 10 5 5 5 5 
Valutacode 
Vrachttoeslag 
Kostprijs 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 
In nota totaal 

ARTIKELGEGEVENS 

Artikelmmmer C30253 C30254 C30255 
Omschri jving PL AS MS 
Materiaal 
Artikelinhoud Bulk 25 kg Bulk 
Afneting 
Artikelgroep 86 91 91 
Eenheid KG KG KG 
Decimal en J J J 
Magazijnnunner 13 14 14 
Magazijnlokatie 
Bestelniveau BESTEL OP ORDER BESTEL OP ORDER BESTEL OP ORDER 
Optimale seriegr. 25 
Leverancier KIART KIART KIART 
Leverti jd ( dgn) 5 5 5 
Valutacode 
Vrachttoeslag 
Kostprijs 
Gereserv. vrrd 
Aanwezige vrrd 
In nota totaal 
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A TF.sTCASE 

REWORK 

Artikelnummer: 
Produktieordernummer: 
Tijdstip van afkeuring: 
Vastgesteld door: 
Reden van afkeuring: 
Oorzaak van afkeuring: 
Verantwoorderlijke: 
Advies verwerking: 
Aanwezige voorraad: 
Magazijnlokatie: 

R102004 
25671 
11.00u 
RP 

REWORK 

te lage viscositeit 
afsluiter oplosmiddel te lang open 
operator 14 
KRT.102 en KRT.34 
4 vaten a 200 kg 
Hal 8, lok 22 

TESTCASE 
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LEVERANCIERSGEGEVENS 

Debiteurennummer 
Naam 
Volgnaam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Postbus 
Postcode (PB) 
Woonplaats (PB) 
Kontaktpersoon 
Telefoon 
Telefax 
Banknummer 
BTW J/N 
B'IW-nummer 
Landcode 
Taal 
Valuta 
Categorie 
Naleveren 
Betalingsconditie 
Leveringsconditie 
Vendor Rating 
Aantal orderregels 
I incident CAT I 
# incident CAT II 
# incident CAT III 
# incident CAT IV 
I incident CATV 
# incident CAT VI 
Score 
Score in% 

20000 
Diffuthm BV 

Industrieweg 4 - 12 
5571 IJ 
Bergeyk 

04975-72247 

216343992 
J 

99 
1 
1 
0 
J 
99 
11 

LEVERANCIERSGEGEVENS TESTCASE 

20757 20237 
Shell Nederland BV Exxon Chem. Hol. B.V. 

Postbus 3030 Postbus 1322 
3190 GH 3180 AH 
Hoogvliet RT Rozenburg 
J.Ji!. 't Hart Dhr. W.J. Ermstrang 
010-2317000 01819-55978 
010-2317115 01819-55983 
421783087 0266029019 
J J 
NL.00.47.90.996.Bl4 NL.00 .53, 36, 314.Bl2 
1 1 
1 1 
1 1 
H H 
J J 
15 16 
11 11 
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LEVERANCIERSGEGEVENS TESTCASE 

Debiteurennmer 23160 22374 20265 20561 
Naam C.C.C. S.A. Karl Huber Verpackungs- Gielen B.V. Van Meeuwen Chem. B.V. 
Volgnaam P/A Omya Benelux werke GMHB + co 
Adres Brakerstrasse 75 
Postcode D 462 38 
Woonplaats Bottdorp 
Postbus Postbus 1 Postbus 63 Postbus 7 
Postcode (PB) 2800 AA 5570 AB 1380 AA 
Woonplaats (PB) Gouda Bergeyk Weesp 
Kontaktpersoon M. Deghislages Herr Kellner, Herr Kress Frits Gielen Caron Wagemans 
Telefoon 093265586305 0049204169010 04975-71530 02940-14117 
Telefax 065587265 0049204189015 04975-73875 02940-19575 
Banknmer B370-0992670-59 B3000 106301667 409455466 
B'IW J/N J J J J 
BTW-numter BE.401.161.415 DE.146280004 
Landcode 5 3 1 1 
Taal 1 3 1 1 
Valuta 3 2 1 1 
Categorie K K 0 0 
Naleveren J J J J 
Betalingsconditie 17 37 16 17 
Leveringsconditie 12 31 11 11 
Vendor Rating 
Aantal orderregels 
I incident CAT I 
I incident CAT II 
# incident CAT III 
I incident CAT IV 
I incident CATV 
I incident CAT VI 
Score 
Score in% 
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LEVERANCIERSGEGEVENS TESTCASE 

Debiteurennmer 20162 24000 
Naam Carberto FAKE 
Volgnaa11 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Postbus Postbus 75 Postbus 1 
Postcode (PB) 5730 AB 1111 AB 
iioonplaats (PB) Mier lo Fakedorp 
Kontaktpersoon 
Telefoon 040-860025 03404-50381 
Telefax 03404-50355 
Banknunner 0673664058 114369307 
Bfw J/N J J 
BTii-nunner 
Landcode 1 1 
Taal 1 1 
Valuta 1 1 
Categorie H 0 
Naleveren J J 
Betalingsconditie 15 16 
Leveringsconditie . 12 12 
Vendor Rating 
Aantal orderregels 
# incident CAT I 
# incident CAT II 
I incident CAT III 
I incident CAT IV 
# incident CATV 
I incident CAT VI 
Score 
Score in% 

B KARAK'l'ERISTIEKEN 

Crediteurennwmer Soort leverancier 

20000 Producent P-nunners (Diffuthern) 
20757 Bulk produkten 
20237 Bitumen 
23160 Krijt 
22374 Verpakkingen 
20265 Etiketten 
20561 Kleine hoeveelheden 
20162 Externe afvuller 
24000 Ingevoerd 011 de 011vang van de testcase te beperken 
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A TESTCASE 

Verkooporder: 871501 

Debiteurennummer: 
Factuuradres: 

Afleveradres: 

Betalingsconditie: 
Leveringsconditie: 
Uw referentie: 
Onze referentie: 
Transporteur: 
Orderdatum: 

Artikel : 
Aantal: 
Gevraagde leverdatum: 

Verkoopprijs: 

VERKOOPORDERS 

11364 
Adresnummer: 3 

Eichenbaum 6 
E 902 78 
Essendorf 

Contactpersoon: Herr Fincken 

Adresnummer: 2 
Neiverstrasse 86 
E 306 17 
Essendorf 

Contactpersoon: Frau Anna Buchwald 
Telefoon: 09454647485012 

34 
35 
Bestellung 775 
RW/iv 
Daris 
12-1-'95 

P80046 
10 
17-1-'95 

Gestaffeld: P80046/11364 
0 - 20: 

21 - 100: 

Op alle dokumenten van de order 1oet worden vermeldt: 
"Fur Beta Kundenbestellung A 12948" 

B KARAKTERISTIEKElf 

Ingevoerd moeten worden twee nieuwe adressen en contactpersonen. 
De order kan uit voorraad geleverd worden. 
Het voorraadpeil zal onder het bestelniveau zakken. 
Er zijn speciale vermeldingen op alle dokumenten die naar de klant toegaan. 
Er moet een transportopdracht worden gegenereerd. 

f 195,
f 180,-

De verkoopprijs is gestaffeld en geldt alleen voor deze klant en dit produkt. 
Een produktieorder moet gegenereerd worden om de voorraad aan te vullen. 

TESTCASE 
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A TF.s'l'CASE 

Verkooporder: 871502 

Debiteurennummer: 
Factuuradres: 
Afleveradres: 

Betalingsconditie: 
Leveringsconditie: 
Uw referentie: 
onze referentie: 
Voorkeur transporteur: 

Orderdatum: 

Artikel: 
Aantal: 
Gevraagde leverdatum: 

Verkoopprijs: 

B KARAKTERISTIEKEN 

11758 
adresnummer: 
adresnummer: 

11 
8 

VERKOOPORDERS 

1 
1 

Telefoongesprek d.d. 12-1-'95 met mej . Keurs 
RW/cb 
Daris 

12-1-'95 

P81002 
5 
18-1-'95 

kostprijs + 30% 

TESTCASE 

P-nummer is niet voorradig, E-nummer en KRT-nummer wel voorradig. Er zal een afvulorder en een 
transportorder gegenereerd moeten worden. 
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A TESTCASE 

Verkooporder: 871503 

Debiteurennummer: 
Factuuradres: 
Afleveradres: 

Betalingsconditie: 
Leveringsconditie: 
Uw referentie: 
Onze referentie: 
Voorkeur transporteur: 

Orderdatum: 

Artikel: 
Aantal: 
Gevraagde leverdatum: 
Verkoopprijs: 

Artikel: 
Aantal: 
Gevraagde leverdatum: 
Verkoopprijs: 

Artikel: 
Aantal: 
Gevraagde leverdatum: 
Verkoopprijs: 

Nieuwe stuklijst: 

B KARAKTERISTIEKEN 

VERKOOPORDERS 

12432 
adresnummer: 1 
Fj¢rde 123 
N 41 55 
Bergen 
Telefoon: 094754612345 

37 
11 
Herr Soerenzen 
NWB/cb 
Kuyken 

12-1-'95 

P83005 
8 
2-2-'95 
38,40 

P80145 
150 
26-1-'95 
54,19 

Nieuw (P80907) 
150 
2-2-'95 
67,12 

1 
2 
3 

KRT.102 
E01783 
E00980 

12, 72 KG 
12 ST 
1 ST 

Verlies % 
2 % 

TESTCASE 

De betalings- en de leveringsconditie van de order zijn anders dan de condities die in het 
klantenbestand staan. Deze condities gelden eenmalig voor deze order. 
Voor deze order moet een nieuw artikel worden aangemaakt. 
Materiaal verliezen kunnen optreden tijdens het produceren. 
P83005 is een exoot en mag alleen geproduceerd worden als er een verkooporder tegenover staat. De 
batchgrootte is gelijk aan de omvang van de verkooporderregel. 
P83005: * Geen voorraad 

* Afvulorder voor 8 stuks P83005 
* Produktieorder voor 

8 * 12 !tr* 0,800 = 76,8 kg KRT.242 
* Inkooporder voor 7,68 kg G30207 --> 1 zak van 25 kg 
* Nieuwe afroeporder E00012 plaatsen 
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P80145: * 
* 
* 

P80907: * 

A TESTCASE 

Verkooporder: 871504 

Debiteurennummer: 
Factuuradres: 
Afleveradres: 
Betalingsconditie: 
Leveringsconditie: 
Uw referentie: 
Onze referentie: 
Transporteur: 
Orderdatum: 

Artikel: 
Aantal: 
Gevraagde leverdatum: 
Verkoopprijs: 

Artikel: 
Aantal: 
Gevraagde leverdatum: 
Verkoopprijs: 

VERKOOPORDERS TESTCASE 

De 45 stuks op voorraad worden alvast uitgeleverd, de rest moet worden nageleverd. 
Afvulorder voor 105 stuks P80145 
Produktieorder voor 1260 kg KRT.102 

O op voorraad 
* Afvulorder voor 150 stuks P80907 

Voor de blikken moet een nieuw ontwerp worden gemaakt wat 6 weken duurt. 
Ook zal er een afroeporder van 10000 blikken worden geplaats met direct 
een afroep voor 1800 blikken. 

* Produktieorder voor 1947 kg KRT.102 
Er kan bij deze order 200 kg rework, afkomstig van produktieordernummer 
25671, verwerkt worden, wat inhoudt dat er maar voor 1747 kg aan 
grondstoffen voor deze produktieorder gereserveerd hoeft te worden. 

(nieuw) 
adresnummer: 1 
niet bekend 
15 
12 
Bezoek d.d. 11-1-'95, Dhr. Klaassen 
RW 
Klant haalt goederen zelf op 
12-1-'95 

P81006 
20 
zo spoedig mogelijk 
278,00 

P81318 
425 
2-2-95 
20,00 
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VERKOOPORDERS TESTCASE 

B KARAKTERISTIEKEN 

Een nieuwe klant. 
Klant die voor deze order zelf zijn goederen ophaalt. 
P81006 * 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 

P81318 * 
* 
* 

* 

* 

P-nummer niet voorradig 
Afvulorder voor 20 stuks P81006 
E00995 moet worden ingekocht (staffels en meerdere leveranciers) 
Produktieorder voor 1020 kg KRT.312 
Produktieorder voor 19400 kg KRT.193 (halffabricaat) 
Inkooporder voor 2700 kg G30136 
Inkooporder voor 15000 kg G30131. Op deze order moet het tijdstip waarop de 
tankwagen moet arriveren, verplicht worden ingevuld. In dit geval 10.00u. 
De inkooporder voor G30136 komt binnen op 2-2-'95, terwijl de inkooporder gevraagd 
was voor 26-1-'95. Tijdens kwaliteitscontrole worden de volgende specificaties 
gemeten: viscositeit V20: 55 

kleur: OK 
helderheid: OK 

P-nummer niet voorradig 
Afvulorder voor 425 stuks P81318 
Inkooporder van 10302 stuks E00703 (verliesfactor 1%) en van 425 stuks E00704 aan 
de klant. 
Inkooporder van 425 stuks E01605, de rekening moet op de factuur aan de klant 
verschijnen (de etiketten zijn voor rekening van de klant). 
Produktieorder voor 8160 kg KRT.228. De grondstoffen die door de klant aangeleverd 
worden (C-nummers) moeten worden besteld bij de klant, zonder dater kosten in 
rekening worden gebracht. 
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A TESTCASE 

Verkooporder: 871505 

DebiteurennWDmer: 
Factuuradres: 
Afleveradres: 
Betalingsconditie: 
Leveringsconditie: 
Uw referentie: 
Onze referentie: 
Transporteur: 
OrderdatWD: 

Artikel: 
Aantal: 
Gevraagde leverdatum: 
Verkoopprijs: 

Artikel: 
Aantal: 
Gevraagde leverdatum: 
Verkoopprijs: 

Artikel: 
Aantal: 
Gevraagde leverdatum: 
Verkoopprijs: 

Artikel: 
Aantal: 
Gevraagde leverdatum: 
Verkoopprijs: 

B KARAKTERISTIEKEH 

P86502: * 
* 

* 
* 

* 

VERKOOPORDERS 

11364 
adresnummer: 1 
adresnWDmer: 1 
34 
35 
Bestellung 795 
RW 
Daris 
12-1-'95 

P86502 
980 
17-3-'95 
f 33,-

P80067 
70 
10-2-'95 
f 45,-

P81011 
150 
26-1-'95 
f 30,-

P80217 
210 
3-2-'95 
f 39,-

Dit P-nummer is niet voorradig. 
Bestelt moeten de volgende artikelen: 

9960 stuks E01426 
9200 stuks E00503 

10780 stuks E01371 
9800 stuks E01301 

Het produkt KRT.812 is voorradig. 

TESTCASE 

Het produkt wordt niet bij Diffutherm afgevuld maar extern. Deze afvuller kan 5000 
liter van P86502 per dag afvullen. De kosten van dit afvullen zijn f 2,90 per P
nWDmer. Voor deze afvulling moet een afvulopdracht gegenereerd worden voor de 
externe afvuller. 
Het produkt en de emballagemiddelen worden aan de afvuller geleverd. De afgevulde 
produkten worden later weer opgehaald. 
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P80067: * 
* 
* 
* 

P81011: * 
* 
* 
* 
* 

P80217: * 
* 
* 

VERKOOPORDERS 

P-nummer is niet voorradig. 
Etiketteerorder voor 70 stuks P80067. 
Inkooporder voor 70 stuks !80161. 

TESTCASE 

Het produkt dat in !80161 is afgevuld is van Diffutherm afkomstig en wordt onder 
een ander P-nummer aan de afvuller verkocht. 

P-nummer is niet voorradig. 
Etiketteerorder voor 150 stuks P81011. 
Inkooporder voor 1950 stuks E01300. 
Kaart/vat-combinatie gaat onder minimum niveau. 
Afvulorder voor 1200 stuks 033012. 

Het produkt wordt extern afgevuld. 
Diffutherm levert alleen het gereed produkt aan. 
De zending gaat van de afvuller rechtstreeks naar de klant. 
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A TF.5TCASE 

Transporteurnummer: 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Telefax: 

Transporteurnummer: 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Telefax: 

TRANSPORTEURS 

15 
Daris 
Kennedylaan 14 B 
5571 KC 
Bergeyk 
Hr. Daris 
04975-73025 
04975-74820 

17 
Kuyken B.V. 
Loo 43 
5571 KN 
Bergeyk 
Hr. Kuyken 
04975-71331 

TESTCASE 
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BEWERKINGEN TESTCASE 

A TESTCASE 

Bewerkingen voor parent-ite1 P80046 

De verzender brengt de uitmerking aan op de vaten. Dit duurt 1 minuut per vat. De naam van de activiteit 
is uitmerken. 

Registraties voor parent-ite1 P80046 

1. Datum 
2. Begin tijd 
3. Aantal uitgemerkte vaten 
4. Eind tijd 

B KARAKTERISTIEKEN 

Het betreft een uitmerkorder. 
Per bewerking zijn er meerdere registraties. 

A TESTCASE 

Bewerkingen voor parent-ite1 P81002 

Afvullen en uitmerken van de vaten door 1 operator aan afvuleenheid K. 

Bewerkingstijd 30 min. voor: halen vaten en etiketten 
aansluiten van de tank 
afsluiten/schoonmaken 

Bewerkingstijd 5 min. per vat voor: afvullen 
uitmerken 
wegbrengen 

Registraties voor parent-ite1 P81002 

1. datum 
2. begin ti jd 
3. gebruikte aantal vaten 
4. gebruikte aantal etiketten 
5. aantal afgevulde vaten 
6. eind tijd 

B KARAKTERISTIEKEN 

Het betreft een afvulorder voor grootverpakking. 
Onderscheid tussen vaste bewerkingstijden en variabele bewerkingstijden. 
Haakt gebruik van meerdere capaciteiten (operator, afvuleenheid) 
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BEWERKIHGEN 

A TESTCASE 

Bewerkingen voor parent-ite■ P83005 

De bewerkingen maken gebruik vulmachine 2 en 2 medewerkers afvulafdeling. 

Instellen vulmachine: 
Voorafgaande kaart ook 242/helder: 
Voorafgaande kaart een grijze: 
Voorafgaande kaart een witte: 
Voorafgaande kaart een zwarte: 

Capaciteit tijdens afvullen 500 liter/uur. 

Registraties voor parent-ite■ P83005 

1. datum 
2. begin tijd 
3. gebruikte aantal blikken 
4. gebruikte aantal dozen 
5. . aantal P-nummers 
6. eind tijd 

B KARAKTERISTIEKEN 

Het betreft een afvulorder voor een exoot. 

A TESTCASE 

Bewerkingen voor parent-ite■ P80145. 

Routing A: Vul■achine 2 

15 min. 
20 min. 
25 min. 
1 uur. 

De bewerkingen maken gebruik vulmachine 2 en 2 medewerkers afvulafdeling. 

Instellen vulmachine: 
Voorafgaande kaart ook 102/helder: 
Voorafgaande kaart een grijze: 
Voorafgaande kaart een witte: 
Voorafgaande kaart een zwarte: 

Capaciteit tijdens afvullen 400 liter/uur. 

Bewerkingsinstructie: 
Stapelpatroon. 
Aantal lagen stapelen. 

15 min. 
20 min. 
25 min. 
1 uur. 

Uitmerking onderzijde blik: wk, ·1aatste 2 cijfers jaar, batchnummer. 

TES'l'CASE 
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BEWERKINGEB 

Routing B: Vul1achine 3 

De bewerkingen maken gebruik vulmachine 3 en 4 medewerkers afvulafdeling. 

Instellen vulmachine: 
Voorafgaande kaart ook 102: 
Voorafgaande kaart een grijze: 
Voorafgaande kaart een witte: 
Voorafgaande kaart een zwarte: 

Capaciteit tijdens afvullen 1200 liter/uur. 

Bewerkingsinstructie: 
Stapelpatroon. 
Aantal lagen stapelen. 

15 min. 
20 min. 
25 min. 
1 uur. 

Uitmerking onderzijde blik: wk, laatste 2 cijfers jaar, batchnummer. 

Registraties voor parent-ite1 P80145. 

1. datum 
2. begin tijd 
3. gebruikte aantal blikken 
4. gebruikte aantal dozen 
5. aantal P-nummers 
6. eind tijd 

A TESTCASE 

Bewerkingen voor parent-ite1 P80907 (nieuw). 

Routing!: Vul1achine 2 

De bewerkingen maken gebruik vulmachine 2 en 2 medewerkers afvulafdeling. 

Instellen vulmachine: 
Voorafgaande kaart ook 102: 
Voorafgaande kaart een grijze: 
Voorafgaande kaart een witte: 
Voorafgaande kaart een zwarte: 

Capaciteit tijdens afvullen 500 liter/uur. 

Bewerkingsinstructie: 
Stapelpatroon. 
Aantal lagen stapelen. 

15 min. 
20 1in. 
25 min. 
1 uur. 

Uitmerking onderzijde blik: wk, laatste 2 cijfers jaar, batchnummer. 

TESTCASE 
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BEWERKINGEN 

Routing B: VU11achine 3 

De bewerkingen maken gebruik vulmachine 3 en 4 medewerkers afvulafdeling. 

Instellen vulmachine: 
Voorafgaande kaart ook 102: 
Voorafgaande kaart een grijze: 
Voorafgaande kaart een witte: 
Voorafgaande kaart een zwarte: 

Capaciteit tijdens afvullen 1200 liter/uur. 

Bewerkingsinstructie: 
Stapelpatroon. 
Aantal lagen stapelen. 

15 min. 
20 min. 
25 min. 
1 uur. 

Uitmerking onderzijde blik: wk, laatste 2 cijfers jaar, batchnummer. 

Registraties voor parent-ite1 P80907 (nieuw). 

1. datum 
2. begin tijd 
3. gebruikte aantal blikken 
4. gebruikte aantal dozen 
5. aantal P-nummers 
6. eind tijd 

A TESTCASE 

Bewerkingen voor parent-ite1 P81318 

De bewerkingen maken gebruik vulmachine 2 en 2 medewerkers afvulafdeling. 

Instellen vulmachine: 
Voorafgaande kaart ook 228/helder: 
Voorafgaande kaart een grijze: 
Voorafgaande kaart een witte: 
Voorafgaande kaart een zwarte: 

Capaciteit tijdens afvullen 300 liter/uur. 

Registraties voor parent-ite1 P81318 

1. datum 
2. begin tijd 
3. gebruikte aantal blikken 
4. gebruikte aantal dozen 
5. aantal P-nummers 
6. eind tijd 

15 min. 
2 uur. 
25 min. 
3 uur. 

TESTC!SE 
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BEWERKIHGEN TESTCASE 

A TESTCASE 

Bewerkingen voor parent-ite1 P80067. 

De inkoopdelen worden geetiketteerd op een etiketteermachine. Om de opdracht te kunnen uitvoeren zijn twee 
medewerkers van de etiketteerafdeling nodig. De normtijd is 55 stuks P80067 per uur. 

Instellen duurt op deze afdeling 20 minuten. 

Registraties voor parent-ite1 P80067. 

1. datum 
2. begin tijd 
3. aantal gebruikte 180161 
4. aantal gebruikte etiketten 
5. aantal P-nummers 
6. eind tijd 

A TESTCASE 

Alge1ene infonatie voor de produktieorders van KRT.242 

Bewerkingen voor parent-ite1 KRT.242 

1. G30037 in een vat pompen door operator. 
2. G30207 in vat gieten door operator. 
3. Vat homogeniseren door het intensief te rollen en te schudden door operator. 
4. Monster nemen en naar het lab brengen door operator. 
5. Monster keuren door kwaliteitscontroleur. 

Hormtijd voor bewerking 1 t/m 4: 30 min. 
Normtijd voor bewerking 5 15 min. 

Registraties voor parent-ite1 KRT.242 
Bewerking 1. 

1. datum 
2. begin tijd 
3. aantal ingepompte liters 

Bewerking 2. 

1. aantal ingepompte liters 

Bewerking 4. 

1. eind tijd 
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BEWERKIHGEN TESTCASE 

Bewerking 5. 

1. soortelijk gewicht 
2. helderheid 
3. eind tijd 

B KARAKTERISTIEKEN 

Het betreft een produktieorder. 
Deze kaart mag alleen gemaakt worden als er een klantorder tegenover staat. 
De batchgrootte is variabel en zal aan de hand van de stuklijst uitgerekend moeten worden. 

A TESTCASE 

Alge1ene infor■atie voor de produktieorders van KRT.102 

1. Dissolver moet voor aanvang van de produktie goed schoon zijn. 

Bewerkingen voor parent-ite1 KRT.102 

0. Algemene punten controleren. 
1. Grondstof G30036 in dissolver 2 pompen. 
2. Grondstof G30006 in dissolver 2 gieten. 
3. Grondstof G30122 in dissolver 2 pompen. 
4. Grondstof G30010 in dissolver 2 strooien. 
5. Grondstof G30422 in dissolver 2 strooien. 
6. Grondstof G30119 in dissolver 2 strooien. 
7. Grondstof G30184 in dissolver 2 strooien. 
8. Grondstof G30008 in dissolver 2 strooien. 
9. Grondstof G30423 in dissolver 2 strooien. 
10. Grondstof G30453 in dissolver 2 strooien. 
11. Dispergeer gedurende 30 ninuten bij optimaal toerental. 
12. Monster naar lab brengen en laten keuren. 
13. Grondstof G30122 in dissolver 2 pompen. 
14. Grondstof G30032 in dissolver 2 gieten. 
15. Honogeniseer gedurende 5 minuten. 
16. Dissolver 2 inhoud overpompen naar lint1enger. 
17. Grondstof G30122 in dissolver 2 pompen. 
18. Spoelen pomp en leidingen, dissolverinhoud overpompen naar lint1enger. 
19. Grondstof G30122 in lintmenger pompen. 
20. Lintmenger gedurende 2 uur homogeniseren. 
21. Monster uit lintmenger naar lab brengen. 
22. Grondstof G30122 gebruiken voor instellen viscositeit. 

Normtijd voor bewerking 1 t/m 10 
Nontijd voor bewerking 11 
Normtijd voor bewerking 12 
Nontijd voor bewerking 13 t/119 
Normtijd voor bewerking 20 
Normtijd voor bewerking 21 t/m 22 

: 1 uur operator+ diss. 2 
: 30 min. diss. 2 
: 15 min. diss. 2 + lab 
: 25 1in. diss. 2 + lm + 
: 2 uur lm 
: 30 min. lm +lab+ operator 

operator 
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BEWERKIHGEH TESTCASE 

Registraties voor parent-ite■ KRT.102 
Bewerking o. 

1. datum 
2. begin tijd 
3. alles schoon 

Bewerking 1. 

1. beginstand flowmeter 
2. eindstand flowmeter 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 

Bewerking 2. 

1. noteer leverdatum 
2. verbruikte hoeveelheid grondstof 
3. eind tijd 

Bewerking 3. 

1. beginstand flowmeter 
2. eindstand flowmeter 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 

Bewerking 4. 

1. noteer leverdatum 
2. verbruikte aantal zakken 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 

Bewerking 5. 

1. noteer leverdatum 
2. verbruikte aantal zakken 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 

Bewerking 6. 

1. noteer leverdatum 
2. verbruikte aantal zakken 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 

Bewerking 7. 

1. noteer leverdatum 
2. verbruikte aantal zakken 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 
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BEWERKINGEN TESTCASE 

Bewerking 8. 

1. noteer leverdatum 
2. verbruikte hoeveelheid grondstof 
3. eind tijd 

Bewerking 9. 

1. noteer leverdatum 
2. verbruikte aantal zakken 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 

Bewerking 10. 

1. noteer leverdatum 
2. verbruikte aantal zakken 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 

Bewerking 11. 

1. toerental 
2. eind tijd 

Bewerking 12. 

1. fijnheid 
2. eind tijd 

Bewerking 13. 

1. beginstand flowmeter 
2. eindstand flowmeter 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 

Bewerking 14. 

1. begingewicht 
2. eindgewicht 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 

Bewerking 15. 

1. eind tijd 

Bewerking 16. 

1. lintmengernummer 
2. eind tijd 
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BEWERKIHGEH TESTCASE 

Bewerking 17. 

1. beginstand flowmeter 
2. eindstand flowmeter 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 

Bewerking 18. 

1. lintmengernummer 
2. eind tijd 

Bewerking 19. 

1. beginstand flowmeter 
2. eindstand flowmeter 
3. verbruikte hoeveelheid grondstof 
4. eind tijd 

Bewerking 20. 

1. eind tijd 

Bewerking 21. 

1. viscositeit spindel 5 V 0,5 
2. viscositeit spindel 5 V 2,5 
3. viscositeit spindel 5 V 10 
4. viscositeit spindel 5 V 20 
5. viscositeit spindel 5 V 100 
6. % vs 
7. SG 
8. fijnheid 
9. geur 
10. sag. res 
11. kleur 
12. eind tijd 

Bewerking 22. 

1. extra verbruik 
2. eind tijd 

B KARAKTERISTIEKEH 

Het ~etref t hier een produktieorder. 
De batchgrootte is variabel en de grondstof behoefte wordt via de procentuele stuklijst bepaald. 
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BEWERKINGEN 

A TESTC.ASE 

Alge■ene infor■atie voor de produktieorders van KRT.312 

1. Gana of reactor 3 schoon is. 
2. Zet benodigde grondstoffen gereed. 

G30070 in smeltbak. 
G30136 in smeltkast. 
G30088 in verwarmde container (alleen 's winters). 

TESTC.ASE 

3. Er mag beslist niet bij hogere temperaturen worden geproduceerd dan in het produktievoorschrift is 
vermeld. 

Bewerkingen voor parent-ite1 KRT.312 

O. Algemene punten controleren. 
1. Grondstof 30033 in reactor pompen. 
2. Hengen en reactorthermostaat instellen op 50 c. 
3. Grondstof 30070 in reactor pompen. 
4. Grondstof 30136 in reactor pompen. 
5. Met grondstof 30033 pomp en leidingen spoelen. 
6. Grondstof 30124 langzaam in reactor strooien. 
7. Mengen gedurende 60 minuten bij 60 C. 
8. Controleer of alles is opgelost. 
9. Grondstof 30033 in koeltank pompen. 
10. Grondstof 30088 in de leiding injecteren. 
11. Grondstof 30033 in kalkkuip pompen. 
12. Kaart 193 in kalkkuip gieten. 
13. Grondstof 30058 in kalkkuip strooien. 
14. De grondstoffen in de kalkkuip goed mengen. 
15. De grondstoffen uit de kalkkuip in de reactor pompen. 
16. Monster nemen en naar de kwaliteitscontrole brengen. 

Normtijd voor bewerking 1 t/m 10 

Normtijd voor bewerking 11 t/m 15 
Normtijd voor bewerking 16 

Registraties voor parent-ite1 KRT.312 

: 3 uur 

: 2 uur 
: 30 min 

smeltbak + smeltkast + smeltcontainter + reac
tor 3 + operator 
reactor 3 +operator+ kalkkuip 
reactor)+ operator+ kwal. lab. 

Om de omvang van de testcase te beperken zijn geen registraties bij de bewerkingen van kaart 312 opgenomen. 
Voor registraties zie kaart 102. 
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BEWERKINGEH TESTCASE 

A TES'l'CASE 

Alge1ene infonatie voor de produktieorders van KRT.193 

1. Voordat men met de produktie wordt aangevangen, receptuur laten omrekenen door LAB 
2. Tankwagen alleen lossen als temperatuur boven de 85 C. is. 

Bewerkingen voor parent-ite1 KRT.193 

1. Grondstof 30033 in tank 10 pompen. 
2. Eerste keer wegen van de tankwagen met grondstof G30131. 
3. Grondstof G30131 in tank 10 pompen 
4. Tweede maal wegen van tankwagen waar grondstof G30131 in zat. 
5. Uitreken hoeveel grondstof G30033 er nog moet worden toegevoegd m.b.v. de weegbrief. 
6. Grondstof 30033 in tank 10 pompen. 

Registraties voor parent-ite1 KRT.193 

Om de omvang van de testcase te beperken zijn geen registraties bij de bewerkingen van kaart 193 opgenomen. 
Voor registraties zie kaart 102. 

A TES'l'CASE 

Alge1ene infonatie voor de produktieorders van KRT.228 

1. Let op: enkele grondstoffen worden door de klant aangeleverd. 

Bewerkingen voor parent-ite1 KRT.228 

Om de omvang van de testcase te beperken zijn geen bewerkingen van kaart 228 opgenomen. Voor bewerkingen 
zie andere kaarten. 

Registraties voor parent-ite1 KRT.228 

Om de omvang van de testcase te beperken zijn geen registraties bij de bewerkingen van kaart 228 opgenomen. 
Voor registraties zie kaart 102. 
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A TESTC!SE 

Capaciteit: 
Cap. nummer: 
Beschikbaar: 
Uurtarief: 
Minimum inhoud: 
Maximum inhoud: 

Capaciteit: 
Cap. n111111er: 
Beschikbaar: 
Uurtarief: 
Cap. per uur: 

Capaciteit: 
Cap. nummer: 
Beschikbaar: 
Uurtarief: 
Cap. per uur: 

Capaciteit: 
Cap. nummer: 
Beschikbaar: 
Uurtarief: 
Maximale inhoud: 
Minimale inhoud: 

Capaciteit: 
Cap. nummer: 
Beschikbaar: 
Uurtarief: 
Cap. per uur: 

Capaciteit: 
Cap. nummer: 
Beschikbaar: 
Uurtarief: 
Maximale inhoud: 
Minimale inhoud: 

Capaciteit: 
Cap. nummer: 
Beschikbaar: 
Uurtarief: 
Maxi1ale inhoud: 

Capaciteit: 
cap. nuuer: 
Beschikbaar: 
Uurtarief: 
Maximale inhoud: 

Dissolver 2 
D2 

CAPACITEITEN 

7,5 uur per dag (zonder overwerk met pauze) 
f 200,-

600 liter 
2100 liter 

Vulmachine 2 
VM2 
7,5 uur per dag 
f 300,-
500 liter per uur 

Vulmachine 3 
VM3 
7,5 uur per dag 
f 400,-
1200 liter per uur 

Lintmenger 7 
LM7 
24 uur per dag 
f 100,-
4500 liter 

o liter 

Etiketteermachine 
ETM 
7,5 uur per dag 
f 150,-
600 stuks per uur 

Reactor 3 
R3 
7,5 uur per dag 
f 300,-
6000 liter 
2000 liter 

Smeltbak 
SB 
24 uur per dag 
f 1,-
2000 liter 

Smeltkast 
SK 
24 uur per dag 
f 1,-
10.000 liter 

TESTCASE 
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CAPACITEITEN TESTCASE 

Capaciteit: Kalkkuip 
Cap. nummer: KK 
Beschikbaar: 24 uur per dag 
Uurtarief: f 0,10 
Maximale inhoud: 150 liter 

Capaciteit: Verzender 
Cap . nummer: 238 
Beschikbaar: 7,5 uur per dag (zonder overwerk) 
Uurtarief: f 35,- per uur 

Capaciteit: Operator 
Cap. nummer: 181, 182, 183, 186 
Beschikbaar: 7,5 uur per dag (zonder overwerk) 
Uurtarief: f 35,-

Capaciteit: Medewerker afvulafdeling 
Cap. mmmer: 150, 155, 156, 157, 165, 167 
Beschikbaar: 7,5 uur per dag (zonder overwerk) 
Uurtarief: f 35,-

Capaciteit: Medewerker etiketteerafdeling 
Cap. nummer: 130, 134, 136 
Beschikbaar: 7,5 uur per dag (zonder overwerk) 
Uurtarief: f 35,-

Capaciteit: Goederenontvanger 
Cap. nummer: 234 
Beschikbaar: 7,5 uur per dag (zonder overwerk) 
Uurtarief: f 35,- per uur 
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BIJLAGE 9 



BULAGE9A 
Score van de pakketten m bet rapport 'Logistieke Informatiesystemen voor de (semi)
Procesindustrie'. 

Progres 6 4 3 9 5 7 3 4 4 4 49 +/-

SAP R/2 7 5 6 9 5 6 5 6 5 5 59 + 

Promix 7 6 5 11 5 11 6 5 4 4 64 ++ 

Answer 6 3 3 8 4 3 3 5 5 4 44 +/-

Gemms 5 1 1 7 4 1 3 5 1 4 32 

Ratio 6 3 5 7 5 3 3 5 4 5 46 +/-

HTMS 7 4 3 9 5 0 6 6 5 5 50 +/-

Profit/H 7 3 4 8 6 4 3 6 4 5 50 +/-

Tropos 7 7 5 11 5 9 5 5 5 4 63 ++ 

TXBase 7 4 5 7 5 3 6 4 4 4 49 +/-

MFG/PRO 7 5 4 9 5 6 5 5 5 4 55 + 

Fouth Shift 4 3 3 9 5 4 5 5 4 4 46 +/-

Scoretabel Betekenis van de afkortingen 

70 - 61 ++ REC = Receptuurbeheer 
60 - 51 + ROU = Routingbeheer 
50 - 41 +/- HPP = Hoofdproduktieplanning 

s 40 Ko+L = Klantorderacceptatie + levertijdafgifte 
PO = Produktieordergeneratie 
DP = Detailplanning 
vc = Voortgangscontrole 
VB = Voorraadbeheer 
IR = Inkoopregistratie 
VR = Verkoopregistratie 



BULAGE 9B 

Score van de pakketten in bet rapport 'Logistieke Informatiesystemen voor Klantorderge
stuurde Produktie'. 

Fourth-Shift + 3 +/-

MicroMax MRP + 3 +/-

MMP + + + 3/4 + 

Piuss-0 + 3/4 +/-

Probe + 3 +/-

Profit/AS + + + +/- 3 + 

Prodman 400 4 

Propac + 3 +/-

PS-System + 3 +/-

RPS + 3 +/-

Symix + + + + 4 + 

Triton + 4 +/-

Triton Compact + 4 +/-

Varnet + 4 +/-

Vision + + + 4 + 

Venix 4 

Progres 400 + + + 3 + 



BIJLAGE 9C 

De score van de pakketten in een totaaloverzicht. 

Pakketnaam 

Bedrijfsbeheer 

Probe 

Include 

Prodin P2 

Propac-X 

RPS 

Triton Compact 

Triton 2.2 

Piuss-o 

PS-System 

Vision 

Acops 

Fourth-Shift 

Venix ProdPlan 

Profit/AS 

Prodman/400 

MMP 

MicroMax MRP 

Symix 

E-pas 

Progres 400 

Varnet 

Gemms 

MFG/PRO 

MTMS 

Ratio 

Profit/H 

Answer 

Promix 

Sap R/2 

Tropos 

Artikel Toe- TNO-rapport 
leveranciers Klantorder 

TNO-rapport SHORT LIST 
Semi-proces 

* 
* Geen 4GL 

* 

* 

* te groot/duur 

* levercier ??? 



BIJLAGE9D 

VRAGENLIJST LEVERANCIER 

LEVERANCIERSGEGEVENS 
1. Naam leverancier: a) 

b) 
c) 

Ross Systems Nederland BV 
Largotim Nederland BV 
CTI Software BV 

2. Naam pakket: a) 
b) 
c) 

3. Versie pakket: ROSS: 

PROMIX 
MFG/PRO 
INCLUDE 

LARGOTIM: 
CTI: 

Versie 3.0 
Versie 7.3 
94.08 rev. 1. 

4. Totaal aantal medewerkers in Nederland? 
ROSS: 25 LARGOTIM: 65 CTI: 28 

5. Aantal medewerkers gespecialiseerd in logistieke informatiesystemen? 
ROSS: 10 LARGOTIM: 50 CTI: 25 

6. Aantal medewerkers op de supportafdeling (opleiding, maatwerk, helpdesk etc.)? 
ROSS: 2 LARGOTIM: 12 CTI: 12 

7. Beschikt U over een helpdesk? 
ROSS: Ja LARGOTIM: Ja CTI: Ja 

IMPLEMENTATIES 
8. Datum eerste implementatie? 

ROSS: 1991 LARGOTIM: 1986 CTI: 1991 

9. Aantal implementaties in Nederland? 
ROSS: 35 LARGOTIM: 55 CTI: 32 

10. Aantal implementaties wereldwijd? 
ROSS: 2.000 LARGOTIM: 1.400 CTI: 33 

11. Aantal implementaties in semi-procesindustrie in Nederland? 
ROSS: 5 LARGOTIM: 20 CTI: 1 

12. Aantal implementaties in semi-procesindustrie wereldwijd? 
ROSS: 140 LARGOTIM: 500 CTI: 1 

13. Gemiddeld aantal werkstations per implementatie? 
ROSS: 20 tot 100 LARGOTIM: niet ingevuld CTI: 20 



14. Gemiddelde duur van een implementatie? 
ROSS: 6 tot 12 maanden LARGOTIM: 9 tot 12 maanden CTI: 3 maanden 

HARD- EN SOFTWARE 
15. Welke Operating Systems zijn mogelijk? 

ROSS: Unix, VMS en MPE IX 
LARGOTIM: Unix, VAX / VMS, DOS en NOVELL 
CTI: Unix en AIX 

16. Welke hardware systemen zijn mogelijk? 
ROSS: "Open systemen" van Digital, IBM en HP 
LARGOTIM: ± 200 Hardware platformen 
CTI: IBM RS/6000 en Intel georienteerde platforms 

17. Welke grafiscbe userinterfaces worden ondersteund? 
ROSS: MS- en X-WindowS LARGOTIM: Windows CTI: Niet ingevuld 

18. Welke typen systemen (terminal/PC/werkstation) zijn inzetbaar op de werkplekken? 
ROSS: PC(DOS), Aplle, Workstations en Terminals in combinatie met 

PC(DOS) 
LARGOTIM: Diversen O.A. ASCII, VT***, HP en PC 
CTI: Terminals, Personal Computers en Werkstations 

19. Wie doet de ontwikkelingen aan bet pakket? 
ROSS: Ross Systems LARGOTIM: qad.inc. CTI: CTI Software BV 

20. In welk land vinden de ontwikkelingen aan bet pakket plaats? 
ROSS: Engeland of USA LARGOTIM: USA CTI: Nederland 

21. Hoeveel mensen zijn full-time bezig met de ontwikkeling van bet pakket? 
ROSS: 60 LARGOTIM: 60 CTI: 10 

22. Hoeveel tijd is er nodig om bet systeem te herstellen na een storing? 
ROSS: Atbankelijk prioriteit; Modem direct, Consultant binnen 2 a 4 uur 

aanwezig 
LARGOTIM: Niet ingevuld 
CTI: Database is zeltberstellend; Hardware-storingen binnen 8 werkuren 

23. Welke vraagtalen kunnen worden gebruikt? Worden deze standaard meegeleverd? 
ROSS: Gembase (Standaard) 
LARGOTIM: SQL + Progress Query / Report (niet standaard) 
CTI: Progress SQL (niet standaard) 

24. Heeft bet pakket een eigen rapportgenerator? Zo ja, wordt deze standaard meegele-
verd? ROSS: Gembase beeft een eigen rapportgenerator; Standaard 

LARGOTIM: Progress; Standaard 
CTI: Ja; Niet Standaard 



25. Kan de software zelf worden aangepast? Zo ja, is dit een standaard of extra optie? 
ROSS: Ja, is standaard 
LARGOTIM: Ja, indien de sources van het pakket worden aangeschaft 
CTI: Ja, niet standaard 

DOCUMENT A TIE 
26. Welk soort documentatie m.b.t. de hardware wordt meegeleverd? 

ROSS: Athankelijk hardware 
LARGOTIM: Athankelijk hardware 
CTI: Installatie- en Gebruikershandboek 

27. Welk soort documentatie m.b.t. de software wordt meegeleverd? 
ROSS: Gebruikers- en Opleidingshandboek per module; Technisch hand

boek 
LARGOTIM: Technische en Gebruikers documentatie 
CTI: Implementatie-, Opleidings-, Gebruikershandleidingen 

28. Welke van hierboven gevraagde documentatie is niet in bet nederlands? 
ROSS: Gebruikers- en technisch handboek 
LARGOTIM: Aile documentatie in het Engels 
CTI: · Aile documentatie in het Nederlands 

KOSTEN 
29. Zijn er licentie-kosten? Zo ja, hoeveel bedragen die? 

ROSS: Nader overeen te komen 
LARGOTIM: Nader overeen te komen 
CTI: Zie prijslijst 

30. Worden nieuwe releases kosteloos ter beschikking gesteld? Zo nee, wat is de 
regeling? 

ROSS: Nieuwe releases zitten in het onderhoudscontract dat 15% per jaar 
van de licentiewaarde kost 

LARGOTIM: Nieuwe releases zitten in bet supportcontract dat 15 % per jaar van 

CTI: 
de moduleprijs kost 
Nieuwe releases zitten in bet onderboudstarief dat 6% per jaar 
licentiewaarde kost (voor progress 15 % ) 

31. Wat zijn de kosten voor een consultant per dag? 
ROSS: F 1.500,- LARGOTIM: F 2.000,- CTI: F 1.080,-



BDLAGE 9E 

NATREKKEN VAN REFERENTIES 

INCLUDE. 

Axel Christiemsson BV 
Dhr. De lint 

* 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Producent van hoogwaardig smeermiddelen, 24 personen in dienst, 6 a 7 gebruikers 
De verpakking lopen uiteen van 400 gram tot en met 180 kg 
Er wordt gewerkt met vaste batchgroottes 
De produktie is zowel op klantorder als op voorraad (handelsoptieO 

Ge1mplementeerd is de orderafhandeling, produktie, produktieplanning, traceability. 

Traceability en batchgewijs produceren verloopt goed 
Het pak:ket is gekocht met als doelstelling een voorraadbeheerpakket te kopen 
Include wordt veel te groot gevonden voor dit kleine bedrijf 
De orders worden handmatig gescheduled 
Het handboek wordt slecht gevonden 
Ondersteuning van de leverancier is zeer goed, men krijgt een persoonlijke band met 
de mensen van CTI. Ze reageren altijd alert 
Rapportage faciliteiten functioneren niet goed, maar dit ligt volgens de heer De Lint 
niet aan Include maar aan de wijze waarop Axel het pak:ket heeft ingericht 

PROMIX. 

Mondifood Belgie 
Peter Jansen 

Activiteiten: produceren van vruchtenconcentraten, pureren en ontpitten van vruchten. 
Verpakkingen vanaf 25 kg in jerrycans, drums en containers. 

* Financieel: Acc. Receivable 
Acc. Payable 
General ledger 

Logistiek: Sales orders 
Purchase orders 
Inventory control 
Sales analyses 

• Er wordt gewerkt met raamcontracten van een jaar, en probeert de afroepen 
daarvan te voorspellen. (produktie voomamelijk op voorraad) 

• Produktieplanning is nog niet ge1mplementeerd. In april 1995 moet Production 
manufacturing en Production planning ge1mplementeerd zijn 

• Men is tevreden over PS-automatisering 
• De implementatie tot nu toe heeft een jaar geduurd 



• In versie 2.2b konden per batch maar 6 karakteristieken (specificaties) worden 
opgegeven, in versie 3 echter oneindig veel karakteristieken per batch. 

• Ohr. Jansen vond de implementatie veel te kort, bet is korte tijd een behoorlijke 
puinhoop geweest. 

Bordon 
Marcel van Berk 

Bordon Amerika gebruikt bet pakket. Men moet bet bier nog kopen maar heeft het al wel 
getest. 

* 

• 
• 

• 

• 

Producent van plastic folie, bedrukt of onbedrukt 
Er wordt geproduceerd in runs (vergelijkbaar met batches) 

Het pakket zal volledig geinstalleerd worden incl. financiele module 

Make to stock wordt het beste ondersteund 
Make to order gedeelte vereist bij Bordon enige aanpassingen om de klantorder te 
kunnen volgen 
Weinig implementaties heeft als voordeel dat de kosten van nieuwe opties gedeeld 
kunnen worden met de leverancier 
Sterk punt wordt gevonden dat bet pakket volledig geintegreerd is 

Incotec/ Royal Sluis 
Peter Oosterhof 
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Producent van mengvoeders. 

Geinstalleerd is orderathandeling, produktieplanning, detailplanning, werkopdrachten, 
voorraadbeheer, kwaliteitsgegevens, receptuurbeheer. NIET geinstalleerd is inkoop, 
bet financiele pakket en de lange termijnplanning 

Pakket is gemaakt voor consumer packed products 
Wordt gebruikt voor rowel produktie op klantorder als op voorraad. Produktie op 
klantorder is alleen mogelijk in bet geval van standaardprodukten 
Grafisch niet zo fraai 
Detailplanning tot op de minuut en functioneert goed 
De leverancier of uitvoerder is PS-automatisering, Ross doet de verkoop PS bet 
inhoudelijke werk. De ervaringen met PS zijn zeer goed. Vond bet raar dat Ross de 
naam had doorgegeven omdat zij niets met Ross te maken hadden 
Er is een ruzie geweest tussen Ross en PS-automatisering deze is sinds kort bijgelegd 
Men heeft er geen last van gehad dat dit de eerste implementatie in Nederland was . 
Eerder voordeel want daarom wat goedkoper gekregen 
Implementatie duurde 2 jaar 
Handboeken worden voldoende bevonden 
Zeer tevreden over de mogelijkheden van de receptuuropbouw 
De produktiemodule wordt perfekt bevonden. Het is mogelijk om tegen eindige 



capaciteit te plannen maar bier wordt geen gebruik van gemaakt 
• De boeveelheid maatwerk is bij deze implementatie qua kostprijs net zo groot als het 

gebele pakket. Aanbevelenswaardig is om binnen bet eigen bedrijf iemand met 
verstand van zaken te hebben 

• In geval van problemen biedt PS-automatisering goede ondersteuning 
• Het pakket is volgens de doelstelling geimplementeerd 

MFG/PRO. 

De Kuyper 
Dhr. Hartman 
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Distilleerderij, producent van likeuren 
De drank wordt in batches gemaakt en daarna in flessen af gevuld 
De produktie vindt zowel op order als op voorraad plaats 

Volledig pakket is geinstalleerd incl. bet financiele pakket 

Er is een ontkoppeling gemaakt in de stuklijst. Ook bier is sprake van een onderscbeid 
tussen gereed produkt en eindprodukt 
Er wordt een afvulplanning 1 week vantevoren gemaakt. De bottlebaas bepaalt de 
volgorde 
Largotim is een snelgroeiend bedrijf en daardoor kan er wel eens een steelrje vallen 
Implementatie duurde 1 jaar en was met een consultant van Largotim 
Er is spraakverwarring over maatwerk geweest. Van de facturen zou de layout 
veranderd worden. Dit is door Largotim gedaan, echter maar op een plaats in het 
pakket. Er bleek in bet pakket op meerdere plaatsen facturen uitgeprint te kunnen 
worden (de afgesloten facturen). Dit was door Largotim niet veranderd en leidde tot 
onenigheid 

Mora maakt snacks voor de consumentenmarkt en voor de horeca 
Produktie in batches daarna verpakken 

Geimplementeerd zijn voorraadbeheer, inkoop, verkoop, materiaalplanning van de 
produktie en bet financiele gedeelte. De kwaliteitsmodule en de capaciteitplanning 
worden geimplementeerd. 

De produktie is voomamelijk op voorraad en wordt aangestuurd door MRP 
De omsteltijden zijn volgordeonatbankelijk 
Implementatie is gestart in juni 1993, door de vakantie is men pas ecbt begonnen in 
augustus/september. Operationeel was bet systeem 1 jan 1994. Door deze korte tijd 
was bet wel erg hectisch en koste bet veel tijd van de mensen 
Over Largotim en bet pakket is men tevreden 
Er maatwerk verricbt voor bepaalde magazijnfuncties. In de toekomstige/huidige 



versies zou dat niet meer nodig zijn geweest 
• De documentatie wordt niet veel gebruikt daar alle (help )informatie via bet scherm te 

verkrijgen is 
• Het financiele- en bet kwaliteitsgedeelte van bet pakket zou wel wat verbetert 

kunnen worden volgens dhr. Ivo 
• De layout van enkele formulieren was maatwerk, dit kon niet zelf gedaan worden -




