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Voorwoord 

Dit rapport is bet resultaat van mijn afstudeerproject bij Philips Business Communication Systems te 
Hoorn. Het afstudeerproject, "Verbeterenflexibiliteit van de ingaande goederenstroom van Business 
Communication Systems [BCS]-Hoorn ", vormt de afronding van de studie technische bedrijfskunde · 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeerproject is uitgevoerd in de periode juni 1994 
tot en met februari 1995. 

Langs deze weg wil ik BCS bedanken voor de mogelijkheid die mij is geboden om binnen bet bedrijf 
mijn afstudeerproject uit te voeren. Tevens wil ik iedereen bedanken die mij terzijde heeft gestaan bij 
bet uitvoeren van bet afstudeerproject. 

Als eerste wil ik Joep Eijselendoorn en Bernard Koolhaas -die mij vanuit BCS hebben begeleid- en 
Piet van der Vlist, Harry Martin en Luuk Kornelius -mijn begeleiders vanuit de TUE- bedanken 
voor de vele goede raadgevingen en voor de prettige wijze waarop wij hebben kunnen samenwerken. 

Daarnaast wil Albert Plugge en Gerard Zomer bedanken voor de tijd en de inspanning die ze bebben 
gestoken in de leveranciersbezoeken en bet bespreken van de 'vele' concepten m.b.t. de aansturing 
van de respectievelijke leveranciers. 
Ook wil ik alle medewerkers van BCS en mijn gesprekspartners bij de bezochte leveranciers, die mij 
bebulpzaam zijn geweest gedurende bet project, hartelijk bedanken. In bet bijzonder de medewerkers 
van de afdeling Inkoop, waar ik bet merendeel van mijn tijd bij BCS beb doorgebracbt. 
Tenslotte een woord van dank naar mijn ouders voor al bun geduld en ondersteuning in de afgelopen 
maanden. 

Bob Tillema 
Hoorn, februari 1995 



Abstract 

By improving the flexibility of the incoming goods-flow, Philips Business Communication Systems 
wants to reduce its component stocklevel and improve the delivery performance to its customers. This 
can be accomplished by redesigning the logistic chain between BCS and its suppliers. - -
The order/supply-technique that will be used depends on several logistic characteristics of a supplier/
component combination. 
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Summary 

1. Introduction. 

The flexibility of the incoming goods-flow of Philips Business Communication Systems [BCS] in 
Hoorn is far off from being as good as possible. This has negative consequences on the delivery 
performance of BCS. The preliminary investigation revealed that BCS has a stock-buffer for 
critical items, to solve the inflexibility problem of the incoming goods-flow. Despite this stock
buffer, there are regular out of stock situations that result in rush orders and/or a bad delivery 
performance towards the customers. This was the reason that the project 'Improving the flexibility 
of the incoming goods-flow of BCS' was initiated. 

2. Business Communication Systems. 

BCS develops, manufactures and sells Private Automatic Branch eXchanges [PABX's] -with 50 
to 20.000 connections-, applications for the PABX's and peripherals such as telephones and 
terminals. At BCS-Hoorn the actual manufacturing of the PABX's takes place. BCS-Hoorn (in the 
rest of this summary BCS) manufactures approximately 2000 PABX's a year and offers work to 
300 people. 

BCS uses an Assembly-to-Order strategy. The assembling of the subassemblies (cabinets, cables, 
printed circuit boards etc.) into PABX's takes place in the Final Assembly Factory (see figure 1) 
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Figure 1 Survey of the goods-flow and the material demand-flow of BCS. 
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The Final Assembly Factory gets its subassemblies out of the Final Assembly [FAS]-buffer. This 
buffer is refilled on basis of a kanban mechanism. This also counts for the Subassembly Factory. 
The incoming goods-flow of BCS is characterized on consumption information (kanban, 35 % of 
the total purchasing turnover and 5 % of the codenumbers) and forecast information (Material 
Requirements Planning [MRP]-techniques). 
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3. Assignment. 

The assignment of the research project was defined as follows: 

"Design order/supply-techniques for the delivery of supply pans to BCS-Hoorn in such a way that - · 
a maximum flexibility of the incoming goods-flow is obtained. The implementation of the or
der/supply-techniques must also have a positive effect on the Return On Net Assets [RONA] of 
BCS." 

The investigation focused on improving the flexibility of the incoming goods-flow of three 
specific cases, by using certain order/supply-techniques. 

4. Flexibility. 

Flexibility can be defined as: "The capability to react quickly on changes in the demand pattern 
for a specific product" (Bertrand, 1990). In a production environment a distinction is often made 
between volume- and mix-flexibility (Breve, 1988). 

Organisations can obtain flexibility by using/having: 
• a flexible workforce, 
• machines that are easily altered, 
• parts that can be used in different assemblies, 
• short delivery-times, 
• over-capacity, 
• easily adjustable capacity, 
• raw-material, sub-assemblies and finished products on stock. 

Loss of flexibility originates from a higher as well as a lower demand than has been predicted 
(Werkhoven, 1994). 

Loss of flexibility when demand is below forecast 
When the demand is below forecast, the supplier would produce and deliver the products ahead of 
schedule. The supplier is using capacity that could have been used for a rush-order and therefore 
the supplier is loosing flexibility. Besides this the buyer has a higher stock than necessary. 

Loss of flexibility when demand is higher than forecast 
When the demand is higher than forecasted there will be rush-orders to meet this extra demand. 
The production and planning process off the supplier will be disrupted by these rush-orders which 
cause bad performance at other demands/orders. 

5. Problems concerning the flexibility of the incoming goods-flow. 

How can we improve the flexibility of the incoming goods-flow? Or how can we improve the 
flexibility of the supplier (delivery period, order quantity, etc.) so the stocks of BCS will be 
positively affected? 
In the past few years BCS has been improving the flexibility to the market (the NSO's), by 
working more flexible (from make-to-stock to assembly-to-order and a kanban way of working in 
the factory). BCS however has the need of far-reaching improvements. 
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For substantial improvements in the field of flexibility BCS has to involve the suppliers and the 
customers (NSO's) in the improvement processes, in short supply-chain integration. 

Supply-chain integration can be described as: tuning the activities between the separate panici
pants of a supply-chain for planning, managing and carrying out the logistical processes with the 
aim to improve the logistical performances of the entire chain (Boorsma en van Noord, 1992). 

With supply-chain integration communication between the partners is essential. 
To reduce the delivery period and the order quantities and to improve the delivery performances 
of the suppliers BCS has to manage its suppliers better. To get components Just-in-Time BCS 
should give the right information (forecasts and orders) in time (as soon as possible) and with the 
right quality (reliability) to the supplier. Or BCS must give the information concerning the orders 
Just-in-Time to the suppliers to get the components Just-in-Time. 

To manage the suppliers BCS can use several order/supply-techniques. For low-priced compo
nents BCS will use straightforward, simple order/supply-techniques . For expensive components 
BCS will use more complex order/supply-techniques. 

BCS faces problems with slow-moving low-priced components (standard components as well as 
customized components), because of long delivery times from the supplier, high minimum order 
quantities and the unreliable forecasts of BCS. For these reasons BCS has a large stock or no 
stock of these components (which results in rush-orders and/or bad delivery-performances to the 
customers) . Another problem for BCS is the high stock of customized components with an 
average stock turnover ratio. 
The large diversity in OEM-products (country specific products) is a big problem for BCS. With 
the expensive OEM-products (for instance SOPHO-sets, personal computers and low- and high
range cabinets) more complex order/supply-techniques could be used. 

6. Order/supply-techniques for low-priced components. 

Kanban 
BCS uses the kanban principle for several supplier/component combinations succesfully (for 
instance Sorba, Microser and Philips Nederland). 
Kanban is appropriate for components with a regular demand pattern and a high stock turnover 
ratio (fast-moving components). The components that are bought this way will cause BCS no 
problems (the material availability is good, procurement effort is low and the ordering costs are 
low because the process is self controlling) . 
The kanban principle is left out of this research project because BCS already has much experience 
with kanban and knows when and how to use it. 

Capacity buying 
Capacity buying can be used for components which are purchased on the basis of forecast infor
mation (MRP) and of which the demand-pattern of the product family is stable but fluctuates on 
component level. For Microser (see Microser case) for instance capacity buying can be used for 
the printed circuit boards [PCB's] which are slow- or average-moving. 
BCS buys capacity from Microser by giving the number of m2 PCB's they require in 12 weeks 
time instead of buying the PCB's 12 weeks before they need them. Microser starts the real 
production 8 weeks later. On this moment BCS will have to give the real codenumbers and the 
quantities. 
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The improvements will mainly be visible on PCB's which are average-moving (because of the 
short throughput-times BCS can buy on basis of more reliable information). PCB's which are 
slow-moving benefit less because the demand for these PCB's for a period of four weeks is less 
then the minimum order quantity. 

Microserca.w 

The mix-flexibility of Microser will increase by buying capacity because of a shorter throughput
time. When BCS buys PCB's based on a more reliable forecast information the stock balance will 
be better. With these improvements the safety stock can be lowered and the amount of rush-orders 
will decrease. 

Pay-on-Production 
With Pay-on-Production [POP] the components of the supplier are located at the customers 
premises. The customer pays the products when he is going to use them. This method is only 
used for components which are solely used by a specific customer (custom-made components). A 
supplier will only be interested if the stock turnover ratio is average or high (short shell-life of 
components). 
In the Microser case POP could be used for the PCB's which are average-moving. Microser 
produces in quantities that are optimal for its production process. The PCB's are transferred to the 
Microser warehouse in Hoorn. BCS pays Microser at the end of a week for the PCB's that it has 
taken out of the Microser warehouse in Hoorn. 
The average-moving PCB's do not confiscate any liquid resources of BCS, while the material 
availability is the same. The flexibility of Microser is not improved. 
The POP-stock is a stimulus for the supplier to adjust its production and planning process in such 
a way that he can react faster on demand changes (more flexible) and so reduce or eliminate the 
POP-stock. 

Distributor 
Buying components from a distributor is interesting if it concerns catalogue components with a 
low stock turnover ratio and for which the 'original' supplier applies long delivery-times and large 
order quantities. The distributor can purchase large quantities from the 'original' supplier and sell 
in smaller quantities because he can sell the components to several customers which have a low 
stock turnover ratio for this specific component. 
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Of the 1100 codenumbers that BCS buys from Philips Nederland, a large number (1080) has a 
low stock turnover ratio (see Philips Nederland case). 
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Philips Nederland case 

Because these components are bought in large quantities (large order quantities) BCS has a large 
stock, with the consequence of larger stock cost and the risk of these components getting obsolete 
etc. By purchasing the components with a low stock turnover ratio from a distributor the delivery
times will get shorter and the order quantities smaller. 

Smaller order quantities bring a better volume-flexibility of the incoming goods-flow of BCS. 
Shorter delivery-times will cause a better mix-flexibility on the incoming goods-flow. 
Because the delivery-times will get shorter BCS can lower its safety-stock. BCS now also buys 
the components on the basis of more reliable forecast information (consequence: a more balanced 
stock). The consequence of the smaller order quantities is a smaller order quantity-stock. 

Stockless buying 
With stockless buying the components are set aside for the customer on the premises of the 
supplier. For the suppliers this is interesting if the components can be used for more customers 
(catalogue components) and if the stock turnover ratio of the components at a specific individual 
customer is low. The supplier can produce in quantities that suit his production process. With 
stockless buying the supplier is in fact a kind of distributor. 
The components that BCS buys on stockless buying basis confiscate no liquid funds just as POP. 
The transportation costs remain the same or increase (because the transportation frequency 
increases). The flexibility of the supplier does not improve (the flexibility is still obtained by 
stock). If there are large changes in the demand, the supplier is still unable to react fast. 

Buying 'large' order quantities 
Components used solely by one specific customer with a low stock turnover ratio cannot be 
purchased from a distributor. To guarantee the required flexibility the total yearly demand (or a 
part of it) can be put on stock (buying a relative large order quantity in respect of the demand). 
For the Microser case this means that for PCB's with a low stock turnover ratio the total yearly 
demand has to be purchased (with a maximum of 300, the optimum order quantity of Microser). 
The procurement effort will decrease considerably when BCS buys these components in this way. 
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The flexibility of the incoming goods-flow has not improved. The biggest problem however 
-besides the large unbalanced stocks- the out of stock situations, will be solved in this way of 
purchasing, what means that the delivery performance will be improved. 

Recap 
For low-priced components simple methods -such as kanban- should be used instead of the 
more complicated methods. 
The use of a certain order/supply-technique depends on the relevant logistic characteristics of the 
supplier/component combination. For this research project the logistic characteristics, customer 
specificity and stock turnover ratio have been used in order to classify the supplier/component 
combinations. On the basis of this classification the reviewed -some successfully used by BCS
order/supply-techniques can be classified (see figure 2). 

high 

CUSTOMER t 
SPECIFICITY average 

low 

low average high 

STOCK TURNOVER RATIO 

• Figure 2 Arrangement simple order/supply-techniques 

The degree of customer specificity depends on the moment, when a component becomes custom
ized. Standard components are customized when they are transferred to the customer. The 
components that are very custom-specific are components of which the supplier has to buy 
material that only can be used for this component and for that particular customer. 

7. Order/supply-techniques for expensive components. 

In regard to more complex order/supply-techniques other logistic characteristics should be applied 
(not reviewed in this project). 
For the Sorba case multi-level control has been proposed. This technique can be used if: 
a. The components can be aggregated meaningful (Kreuwels, 1994). The usefulness of aggrega

tion increases if: 
• the availability of materials is the critical factor in the suppliers production planning and 

the structure of the product is divergent; 
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• the capacity utilization is the critical factor in the suppliers production planning and the 
supplier has an inflexible production structure. 

b. The classification of product families must be based on similarities in the market or produc
tion forecast from the customer. 

c. Conformity in the frequency and the phase of the planning method of the supplier and the 
customer. 

d. The order size from the customer at family and component-level must be equal to or larger 
then the minimum batch size at family- and component-level applied by the supplier. 

l'J&liBt,_@f§■!~I 'l 

••••~:1•••~•~~3't~t~~~~i~~£le~~~··~~~=:••::a,~:.rt!!~¥n~~!-~;;~•••orgamsa-. 
This is ifof possibleat the moment because the · throughput times ofSorba are. toJong Jo buy on the basis of a . 
CllStri~ r oi-der .)e¢~••1i~•··ttl ·buy• oo. .·the .basis••·of f qr~tirif6~tio11 and because •• of that•·llllX.~ and ✓bi~····•······•·······••····· . t1exibilityWiif~ 1c;s( > . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . 

••••·~~,~~t~#l~i~l~s~$~;~1.1~j~t~~r~~~e;~~:r~i~£~~s~~·••·•••••••••••••• 
.. cari be elim.u:ui:tect; > · ·.·.· · · 
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Change proposal Sorba: Multi-level control 
Material availability is the critical factor in the production planning of Sorba. Because the product 
structure is divers, the components can be added up to a product family-level (Kreuwels, 1994). 
This is one of the conditions to use multi-level control with a supplier. 

In the case of multi-level control the production process of Sorba could be divided into the 
following three production steps (see figure 3): 
• Manufacturing of sub-assemblies. The manufacturing of sub-assemblies takes place on the basis 

of a forecast with a horizon of three months. 
• Assembly cabinets. The assembly of the starts approximately ten workingdays before the 

products have to be delivered (including handling of the administration). 
• Assembly higher sub-assemblies. In case of a minimum delivery time, Sorba will have to do 

this production step in two days. 
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Multi-level control will have the following effects on the logistic relation between Sorba and BCS 
(see figure 3 and 4): 
• BCS gives Sorba long term forecasts with a horizon of one year divided into months. Based on 

this information Sorba makes arrangements with its suppliers, creates or disposes capacity, etc. _ . 
These forecasts are given on aggregation-level 3. 

• Forecasts for the medium term (with a horizon of 3 months divided into months). Sorba makes 
the sub-assemblies by means of these forecasts. These predictions are given on 
aggregation-level 2. 

• BCS gives Sorba every week the number of cabinets it is probably going to buy the coming 
three weeks. On the basis of this information Sorba plans the assembly of the cabinets. This 
information is given on aggregation-level 2. 

• As soon as BCS has an order of a customer an order is send to Sorba. On the basis of the 
specifications and the transportation date Sorba determines when and which higher sub-assem
bly has to be assembled on which cabinet. 
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Figure 3 Multi-level control between RCS and Sorba 
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The big difference between the current way of working and multi-level control is the fact that 
whit multi-level control aggregated information is send to Sorba with the intention to control the 
production process. Furthermore the actual orders are based on BCS customer orders. 
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Figure 4 High composition low-range cabinets 

The consequence of multi-level control on the flexibility 
When we compare the current way of working and the change proposal (multi-level control) with 
each other with regard to the flexibility of the incoming goods-flow, it appears that the flexibility 
of the current way of working is the stock at the BCS site. 
By controling Sorba with the help of multi-level control, the mix-flexibility of Sorba will increase 
because Sorba can react faster on demand changes in quantities of a particular codenumber (within 
the agreed total volume). Moreover, this way of working causes a lower stock-level in the total 
supply-chain. 
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Sam en vatting 

Dit verslag bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om de flexibiliteit van de 
ingaande goederenstroom te verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd bij Philips Business Communi
cation Systems in Hoorn. Er is geconstateerd dat de flexibiliteit van de ingaande goederenstroom van 
BCS te wensen overlaat, dit heeft negatieve consequenties voor de leverbetrouwbaarheid van BCS. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de inflexibiliteit van de ingaande goederenstroom binnen BCS 
wordt 'afgebufferd' door voor 'kritische' componenten hoge voorraden neer te leggen. Ondanks deze 
voorraad treden regelmatig buitenvoorraad situaties op die resulteren in spoedorders en/of aantasting 
van de leverbetrouwbaarheid van BCS. Daarom is besloten om te onderzoeken hoe de flexibiliteit van 
de ingaande goederenstroom van BCS kan worden verhoogd. 

Aan de hand van een drietal cases is onderzocht hoe, door gebruikt te maken van bepaalde order/
supply-technieken, de flexibiliteit kan worden verhoogd. 
De order/supply-techniek die gebruikt moet worden is afhankelijk van een aantal logistieke kenmer
ken. In dit rapport zijn de kenmerken omloopsnelheid en klantspecificiteit gebruikt om de order/
supply-technieken in te delen. Aan de hand van deze indeling kan worden bepaald welke order/
supply-techniek in aanmerking komt voor een bepaalde leverancier/component combinatie. 

BCS heeft voornamelijk problemen met componenten met een lage omloopsnelheid en met klant
specifieke componenten. 

De problemen die BCS heeft met cataloguscomponenten met een lage omloopsnelheid, hebben te 
maken met de levertijden en de bestelseries die de leveranciers van deze produkten hanteren (hoge 
veiligheids- en seriegrootte-voorraden). Door de onnauwkeurige vraagvoorspellingsinformatie van 
BCS komt het regelmatig voor dat er een buitenvoorraad situatie ontstaat, met als gevolg een spoed
order of het later leveren van een centrale aan een klant. Een distributeur kan deze catalogus
componenten leveren in kleinere bestelseries en kortere levertijden, metals gevolg lagere voorraden, 
minder spoedorders en BCS koopt nu in op basis van betrouwbaardere vraagvoorspellingsinformatie. 
Doordat de distributeur sneller kan reageren op veranderingen in de vraag naar cataloguscomponenten 
neemt zowel de mix- als de volumeflexibiliteit van de ingaande goederenstroom toe. 
Voor de relatie tussen BCS en Philips Nederland zou dit beteken dat BCS nog maar zo'n 40 code
nummers (20 snelle lopers en 20 klantspecifieke componenten met een !age omloopsnelheid) recht
streeks bij Philips Nederland zou inkopen en de overige 1060 codenummers bij een distributeur. 

Met klantspecifieke componenten met een !age omloopsnelheid heeft BCS dezelfde problemen. Deze 
kunnen echter niet bij een distributeur worden ingekocht. Door nu de jaarbehoefte in een keer in te 
kopen is BCS verzekerd van aanwezigheid van deze componenten, waardoor de leverbetrouwbaarheid 
naar de klanten wordt verbeterd. De flexibiliteit wordt nu verkregen door het op voorraad houden van 
deze componenten, de flexibiliteit van de ingaande goederenstroom neemt niet toe. 

Bij klantspecifieke componenten met een gemiddelde omloopsnelheid liggen de problemen bij de 
grote 'optimale' bestelseries die de leveranciers hanteren en de lange levertijden. Dit kan in sommige 
situaties worden opgelost door capaciteit te gaan kopen bij de leverancier, hierdoor nemen de lever
tijden af. Gevolg hiervan is dat de mix-flexibiliteit van de ingaande goederenstroom toeneemt. 
Voorraden klantspecifieke produkten kunnen het beste zo dicht mogelijk bij het punt van gebruik op 
voorraad worden gelegd. Dit in tegenstelling tot catalogusprodukten die het beste zo dicht mogelijk 
bij het punt kunnen liggen waar ze geproduceerd zijn. Door in de respectievelijke gevallen de 
principes Pay-on-Production en stockless buying te gebruiken, worden de problemen m.b.t. de door 
de leverancier opgelegde optimale seriegroottes, het probleem van de leverancier en niet die van de 
afnemer. 
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Naast deze relatief eenvoudige order/supply-technieken wordt in dit rapport oak een complexere wijze 
van aansturen beschreven: meerniveau-afstemming. Meerniveau-afstemming kan warden gebruikt 
voor relatief complexe dure inkoopprodukten die geaggregeerd kunnen warden naar produktfamilie
niveau. BCS maakt geen gebruik van harde klantorderinformatie om leveranciers aan te sturen. Door 
meerniveau-afstemming te gaan gebruiken kan deze informatie mogelijkerwijs gebruikt worden om de 
laatste stap in het produktieproces van de leverancier of het transport naar BCS aan te sturen. 
Door de eerdere produktiestappen in het proces van de leverancier aan te sturen met geaggregeerde 
vraagvoorspellingsinformatie kan worden bereikt dat de voorraden, die bij de leverancier en bij BCS 
liggen, worden gereduceerd. 
Bij Sorba de leverancier van de low-range kasten van BCS zou dit betekenen dat op basis van een 
harde klantorder de hogere samenstellingsonderdelen warden gemonteerd in de kast die op basis van 
geaggregeerde informatie al was samengesteld. 

Binnen BCS is -naast de afstemming met de leverancier- het beheren van de logistieke parameters 
een probleem. Door de grate verschuivingen in het behoeftepatroon van de individuele componenten 
en het gebrekkige parameterbeheer warden nu vaak te grate of te kleine bestelseries gehanteerd. 
Door nu op basis van de omloopsnelheid componenten order/supply-techniek te gaan indelen, kan het 
straks voorkomen -door het gebrekkige parameterbeheer- dat de verkeerde order/supply-technieken 
worden gebruikt voor een bepaald component, met alle consequenties vandien. 
Regelmatig parameterbeheer is een vereiste voor een goed voorraad- en inkoopbeleid. 

BCS heeft de componenten op basis van een criterium ingedeeld, te weten jaaromzet. Om goede 
afwegingen te maken t. a. v. het voorraad- en inkoopbeleid is een indeling van de componenten op 
basis van meerdere criteria (klantspecificiteit en omloopsnelheid) belangrijk. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In dit verslag wordt her onderzoek 'Verbeterenflexibiliteit van de ingaande goederenstroom van BCS
Hoorn' beschreven. In dit hoofdstuk zal een korte inleiding worden gegeven over BCS. 

1.1 Business Communication Systems 

Business Communication Systems [BCS] is ~~n van de zes business units van de divisie Communica
tion Systems [CS] van Philips (zie bijlage A). BCS houdt zich bezig met de ontwikkeling, produktie 
en verkoop van bedrijfstelefooncentrales met 50 tot 20.000 aansluitingen en de daarbij behorende 
applicaties en randapparatuur als telefoons en bedieningsterminals. Er werken, verspreid over de hele 
wereld, ongeveer 3000 mensen voor BCS. Het hoofdkantoor is in Hilversum gevestigd. 
BCS is als volgt georganiseerd: 
• bet management team (Hilversum); 
• een afdeling Produkt Marketing (Hilversum); 
• een centrale afdeling Sales & Services (Hilversum); 
• vier International Development Centres [IDC's] in: Hilversum, Airdrie (Groot Brittannie), Nae 

Nae (Nieuw Zeeland), en Neurenberg (Duitsland); 
• drie International Production and Supply Centres [IPSC's] in: Hoorn, Airdrie en Neurenberg; 
• zeventien National Sales Organisations [NSO's] in de belangrijkste landen van Europa en Azie. 

Bij BCS-Hoorn vindt de produktie plaats van de bedrijfstelefooncentrales [Private Automatic Branch 
eXchange, P ABX'en]. BCS-Hoorn (verder in dit verslag aangeduid als BCS) produceert jaarlijks 
ongeveer 2.000 telefooncentrales en biedt werk aan 300 personen, waarvan de helft werkzaam is in 
de produktie. BCS streeft naar een platte organisatiestructuur (zie bijlage A) met korte rapportage
lijnen en functies die zoveel mogelijk gerelateerd zijn aan bet produktieproces . 

1.2 De produkten 

De produkten van BCS kunnen worden onderscheiden in de volgende categorieen: 
• Low-range systemen. Hierbij gaat bet om de systemen iS3010 en iS3030 die van elkaar verschillen 

in bet aantal lijnen per systeem. Het besturingssysteem is identiek. 
• High-range systemen. Hierbij gaat het om de iS3050 en de iS3070. De iS3050 heeft een bestu

ringssysteem gelijk aan de low-range systemen, de iS3070 heeft een ander besturingssysteem. De 
high-range systemen onderscheiden zich van de low-range systemen o.a. door bet aantal lijnen. 

• Losse leveringen. Deze produkten kunnen alle mogelijke combinaties zijn van de leverbare bouw
stenen en beslaan dus een zeer groot assortiment. Losse leveringen dienen vaak als uitbreiding of 
vervanging van bestaande systemen. 

• Applicaties die de functionaliteit van de telefooncentrale uitbreiden. De meeste applicaties worden 
op dit moment op een PC-platform gerealiseerd. 

• Service. 
• Local Production Centres [LPC's). Leveringen, bestaande uit componenten en produkten van de 

Bouwstenenfabriek, aan lokale produktievestigingen van BCS in bet buitenland. 

1.3 De markt 

BCS is in Europa qua omzet de derde leverancier van PABX'en. De klantenkring van BCS valt 
uiteen in drie groepen: de eindgebruikers, de PTT's en de zogenaamde indirecte distributiekanalen. 
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De indirecte distributiekanalen zijn bijvoorbeeld dealers die aan eindgebruikers produkten verkopen. 
BCS levert daarnaast componenten en produkten uit de Bouwstenenfabriek aan produktievestigingen 
elders in de wereld (de LPC's). 

De PTT's zijn voor BCS nog steeds de belangrijkste klanten. Vooral in die landen waar de markt nog 
niet is geliberaliseerd, dus waar alle telecommunicatie-apparatuur nog via de PTT verkocht moet 
worden. De uiteindelijke klanten bevinden zich in uiteenlopende bedrijfstakken zoals: universiteiten, 
hotels, ziekenhuizen, banken, verzekeringsmaatschappijen, overheid, reisbureaus, luchtvaartmaat
schappijen en grote multinationals. 
De produkten van BCS worden wereldwijd verkocht door de NSO's in de diverse landen. In Neder
land levert de NSO alle produkten, die in Hoorn gemaakt worden, aan PTT-Telecom. 

1.4 Trends 

Een belangrijke trend in de markt is de groeiende vraag naar uitgebreide functionaliteit van de 
telefooncentrale, dit leidt tot complexere produkten. De functionaliteit wordt voornamelijk bepaald 
door de applicaties, niet door de PABX zelf. 
Enkele technologische trends zijn: 
• digitalisering van de produkten, · hierdoor wordt het mogelijk om de functionaliteit in de software 

vast te leggen in plaats van in de hardware; 
• standaardisatie van hardware; 
• complexere software met kortere levenscyclus; 
• Surface Mounted Technology [SMT] printplaten i.p. v. leaded printplaten. 

De trends in markt en technologie veroorzaken een verschuiving in de kernactiviteiten van BCS 
(BCS-Hoorn, 1994), namelijk: 
• van een functionele inrichting naar een procesmatige inrichting; 
• van de nadruk op bouwstenenproduktie naar de nadruk op systemen, configuraties en applicaties, 

waardoor meer inkoop van Original Equipment Manufacturer [OEM]-produkten t.o. v. eigen 
fabricage van bouwstenen; 

• van technische naar logistieke orientatie. 

1.5 Produktieproces 

BCS produceerde in het verleden PABX'en op basis van een 'Make-to-Stock'-strategie. De grootste 
(en enige) klant toentertijd was de Nederlandse PTT. Nadat de markt in Nederland geliberaliseerd 
was kon BCS zich ook gaan richten op andere klanten (zowel in het binnen- als buitenland). Om 
beter op de markt te kunnen inspelen is BCS overgestapt van een push-strategie naar een pull-strate
gie (kanban) die gebaseerd is op werkelijke klantorders. De logistieke besturing van BCS kenmerkt 
zich nu door een 'Assembly-to-Order' -strategie, waarbij het samenstellen van de hoofdcomponenten 
(kasten, kabels, printplaten e.d.) tot PABX'en wordt uitgevoerd in de Systeemfabriek (zie figuur 1. 1). 
De Systeemfabriek betrekt de bouwstenen uit de Final Assembly [FAS]-buffer, die wordt aangestuurd 
door middel van kanbans. Zodra een bin leeg is, wordt de kanban naar de Bouwstenenfabriek 
gebracht, waar de vrijgegeven kanbans een aanzet geven tot bet produceren van de verschillende 
bouwstenen. Zodra een bin is gevuld, wordt deze teruggebracht naar de FAS-buffer. De Bouwstenen
fabriek werkt op dezelfde manier. Zodra een bin met componenten leeg is, wordt er een kanban naar 
het Centrale Magazijn gebracht. Daar wordt vervolgens een bin gevuld en teruggebracht naar het 
buffer van de Bouwstenenfabriek. 
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1.6 Logistieke besturing 

De afdeling Logistiek is verantwoordelijk voor het opstellen van de planning en het bepalen van de 
parameters voor de kanban gestuurde processen. Het beheer van de voorraden in de diverse ontkop
pelpunten en het besturen op operationeel niveau wordt uitgevoerd door de decentrale beheersfunct-ies 
als: FAS-logistiek, Magazijnbeheer en Kwaliteitscontrole Binnenkomende Goederen [KBG]. In figuur 
1.1 is de huidige logistieke besturing weergegeven voor zowel het Systeemproces als het Bouwstenen
proces. 

11-__ M_RP __ ... 1◄--B_OM _______ MPS ___ ... 1◄1---P_BO_M_----1.___"'_s .... s .----' 

BESTELLINGEN i 
~oo'RSPELLINGEN 

VOORSPELLINGENIMPP 

OEM 

ORDERS 

VOORSPELLING/KANBAN GEmJURD 1:1..ANl'ORDER GEITUURD 

Figuur I.I Schematische weergave goederen- en materiaalbehoeftestromen BCS. 

In het planningsproces van BCS worden vier niveaus onderkend (zie bijlage B), te weten: 
• businessplanning (beleid); 
• masterplanning (capaciteitscreatie); 
• masterscheduling ( capaciteitsplanning); 
• orderafhandeling (prioriteitsplanning). 
Doel van het planningsproces is het aansturen van de industriele activiteiten binnen BCS. 

1. 7 Verwerven koopdelen 

De ingaande goederenstroom ten behoeve van het produktieproces van BCS kenmerkt zich door het 
aansturen van leveranciers m.b.v. kanbans (35% van de omzet en 5% van de codenummers) en 
Material Requirements Planning [MRP]-technieken, ofwel er wordt gebruik gemaakt van verbruiks
en voorspellingsinformatie voor het aansturen van de leveranciers van BCS. 

Het verwerven door middel van kanbans gaat als volgt: 
1 er wordt een nieuwe bin aangebroken in het magazijn (zie paragraaf 1.5) en de barcode van de 

kanban wordt gelezen; 
2 de orders worden de volgende dag uitgeprint; 
3 de orders worden m. b. v. Electronic Data Interchange [EDI] of fax naar de leverancier verstuurd. 

Bij kanban-verwerven duurt het dus een dag voordat de bestelling de deur uit is. 
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Het verwerven door middel van behoeftevoorspelling gaat als volgt: 
1 in het weekeinde wordt er een MRP-run gedaan; 
2 's maandags bekijkt de planningsafdeling of de gegenereerde MRP-behoeften moeten worden 

omgezet in bestelsuggesties; 
3 dinsdags controleert de verantwoordelijke verwerver de bestelsuggesties en geeft zijn goedkeuring ; 

's nachts worden de inkooporders batchgewijs uitgeprint; 
4 de inkooporder wordt woensdag m.b.v. EDI of fax naar de leverancier verstuurd. 

Bij het verwerven door middel van behoeftevoorspellingen duurt het gemiddeld vijf werkdagen 
voordat de bestelling de deur uit is. 
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Hoofdstuk 2 Opdrachtformulering 

In dit hoofdstuk wordt de opdrachtformulering en de daaraan ten grondslag liggende problemen 
gegeven. Verder komen in dit hoofdstuk aan de orde de ajbakening, de vraagstelling, de doelstelling 
en de verantwoording van her onderzoek. 

2.1 Opdrachtformulering 

De opdracht voor het afstudeerproject bij BCS luidde: 

"Ontwerp logistieke besturingssystemen voor de levering van koopdelen (order/supply-technieken) aan 
BCS-Hoorn zodat een maximale jlexibiliteit van de ingaande goederenstroom wordt verkregen. Hierbij 
zal eveneens een positieve invloed op de Return On Net Assets [RONA, ofwel Rentabiliteit Totaal 
Vermogen =RTV] van BCS-Hoorn moeten ontstaan." 

In dit hoofdstuk wordt omschreven wat onder flexibiliteit kan worden verstaan en dan met name 
flexibiliteit van de ingaande goederenstroom. Daarna wordt er ingegaan op de huidige problemen van 
BCS m.b.t. de flexibiliteit van de ingaande goederenstroom. Hieruit volgt de uiteindelijke vraagstel
ling, de doelstelling van het afstudeerproject, de afbakening en de verantwoording van het onderzoek. 

2.2 Flexibiliteit van de ingaande goederenstroom 

Flexibiliteit kan worden gedefinieerd als: "her vermogen om snel te reageren op veranderingen in de 
vraag naar een bepaal.d produkt" (Bertrand, 1990). In een produktie-omgeving wordt vaak onder
scheid gemaakt naar volumeflexibiliteit en mix-flexibiliteit. 
De definities zijn (Breve, 1988): 

Volumejlexibiliteit: De mate waarin en de snelheid waarmee het produktievolume kan worden aange
past aan een gewijzigde marktvraag. Dit type flexibiliteit heeft betrekking op 
beschikbaarheid en uitbreidbaarheid van produktiecapaciteit. 

Mix-jlexibiliteit: De mate waarin en de snelheid waarmee, binnen een afgesproken volume, wijzi
gingen in de aantallen per codenummer kunnen worden aangebracht. Dit type 
flexibiliteit heeft betrekking op snel omstellen en makkelijk alternatief aanwend
baar zijn van capaciteiten. 

Vormen van flexibiliteit zijn: multi-inzetbaarheid van mensen, gemakkelijke omstelbaarheid van 
machines, gebruik van onderdelen in verschillende samenstellingen, korte levertijden, overcapaciteit, 
gemakkelijke aanpasbaarheid van de capaciteit en het op voorraad houden van grondstoffen, halffabri
katen en eindprodukten. 

Verlies van flexibiliteit van de ingaande goederenstroom ontstaat zowel bij een hogere als bij een 
lagere behoefte dan was voorspelt (Werkhoven, 1994). 

Verlies aanjlexibiliteit bij lagere werkelijke behoefte dan de voorspelling 
Bij een lagere behoefte dan voorspeld worden de produkten te vroeg geproduceerd en ontvangen bij 
BCS. De leverancier is hierdoor vanwege de levertijd verplicht te vroeg capaciteit in te zetten. De 
capaciteit had hij mogelijk beter kunnen gebruiken voor het afwerken van een spoedorder. De 
leverancier verliest dus flexibiliteit omdat te vroeg capaciteit wordt ingezet. Daarnaast wordt BCS 
verplicht tot het accepteren van teveel goederen waardoor voorraad ontstaat. 
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Verlies aanjlexibiliteit bij hogere werkelijke behoefte dan prognose 
Bij een hogere behoefte dan voorspeld zal er een spoedorder worden geplaatst bij de leverancier. 
Door deze spoedorder worden produktieproces en planning verstoord waardoor minder goed in 
andere behoeften kan worden voorzien. 

2.3 Doelstellingen BCS t.a. v. de flexibiliteit van de ingaande goederenstroom 

De doelstelling van BCS t.a.v. de flexibiliteit (van de ingaande goederenstroom) zijn: 
1) 100% beschikbaarheid; 
2) een verbetering van zowel de volume- als de mix-flexibiliteit van de leveranciers; 
3) een korte reactietijd van de leveranciers (toekomstige levertijden « huidige levertijden); 
4) minimale integrate kosten. 

De doelstellingen 2 en 3 komen voort uit de doelstelling voor de Bouwstenenfabriek om een voor
raadreductie van 50 procent (magazijn, floorstock en buffer) te realiseren (BCS-Hoom, 1994). 

2.4 Huidige problemen m.b.t. de_ flexibiliteit van de ingaande goederenstroom 

Op dit moment wordt de inflexibiliteit van de leveranciers opgevangen door het op voorraad houden 
van de benodigde componenten, met alle consequenties vandien, zoals het incourant raken van 
componenten, kapitaalbeslag, renteverlies etc. 
De totale voorraad componenten is inmiddels zo groot geworden (zie bijlage C), dat voor deze 
inflexibiliteit een te hoge prijs moet worden betaald. Bovendien komt bet vaak voor dat de verkeerde 
componenten op voorraad liggen, waardoor de juiste componenten alsnog gekocht moeten worden 
(spoedorders). 
De hoge voorraden worden door zowel inteme als exteme (aan de in- en aan de uitgaande zijde) 
factoren veroorzaakt. 

Externe factoren (uitgaande zijde) 
EUl) 'Slechte' voorspellingen van de NSO's 
De NSO's leveren om de 3 maanden -tijdens de planningsronde- de nieuwste voorspellingen af. In 
de praktijk blijkt dat alleen de eerste planningsronde voor een bepaald jaar serieus wordt gedaan. 
BCS past de voorspellingen van de NSO's aan op basis van ervaringsgegevens, deze voorspellingen 
wijken echter ook nog sterk af van de werkelijkheid. 

EU2) 'Slechte' voorspellingen van de LPC's 
De LPC's -Brazilie, Zuid Afrika en China- nemen leaded-componenten en bestiickte SMT-print
platen af, die door BCS respectievelijk worden ingekocht en gemaakt. De LPC's geven maandelijks 
voorspellingen af over de verwachte afname van componenten e.g. printplaten. Deze voorspellingen 
zijn echter zeer grof en vaak inaccuraat, wat er dan voor zorgt dat er in het LPC-magazijn veel 
componenten op voorraad liggen. 

lnterne factoren 
11) Grote diversiteit in codenummers 
Omdat BCS te maken heeft met klanten in diverse landen (landspecifieke componenten) en met een 
verschuivingen in de technologie (er liggen nu van een groot aantal componenten twee varianten op 
voorraad, de leaded-variant en de SMT-variant), heeft BCS een zeer grote diversiteit aan codenum
mers (4731). 
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12) Codenummers met een lage omloopsnelheid 
Het grootste deel van het componenten-pakket (3894 van de 4731 codenummers) van BCS heeft een 
lage omloopsnelheid1

• De levertijden en de grote bestelseries vormen voor BCS een probleem, met 
name voor de componenten met een lage omloopsnelheid (zie externe factoren ingaande zijde). De 
componenten met een !age omloopsnelheid vragen veel ins panning van de verwervers ( organisatie-- -
kosten), omdat het moment van werkelijke behoefte moeilijk te voorspellen is en omdat er regelmatig 
grote afwijkingen van de werkelijke behoefte t.o. v. de voorspellingen zijn. Dit resulteert dan in 
spoedorders (dus extra verwervingsinspanning). 

13) Harde orderinformatie wordt beperkt gebruikt 
Op het moment dat de order geconfirmeerd is wordt hij in de 'wachtstand' gezet, tot het moment dat 
de order binnen de Systeemfabriek vrijgegeven moet gaan worden. Op dat moment wordt gekeken of 
alle bouwstenen in de FAS-buffer aanwezig zijn. Als dit niet het geval is, dan heeft FAS-logistiek 
drie dagen de tijd om alsnog te zorgen dat vrijgave mogelijk wordt. 
Doordat de harde orderinformatie niet meteen gebruikt wordt voor bijvoorbeeld planningactiviteiten 
of aansturing van processen stroomopwaarts (bijvoorbeeld het Bouwstenenproces of de leveranciers), 
kunnen capaciteit- en materiaalproblemen ontstaan in het Systeemproces. Deze hadden voorkomen 
kunnen worden door eerder gebruik te maken van de beschikbare informatie. 

14) Interne doorlooptijd plannenlverwerven 
De tijdspanne tussen het ontstaan van een behoefte en een bestelling is gemiddeld 5 werkdagen 
(minimaal 3 werkdagen, maximaal 7 werkdagen) bij 'MRP'-componenten (zie paragraaf 1.7). De 
order is dan bij de leverancier bekend. Echter een groot aantal leveranciers behandelt zijn orders 
's maandags, wat tot gevolg heeft dat de totale doorlooptijd van 'ontstaan behoefte' tot 'verwerkt bij 
de leverancier' 5 tot 10 werkdagen duurt (gemiddeld 8 werkdagen, zie figuur 2.1). 

ontstaan behoefte produktiep.lanning leverancier 

l t I Ma I Pi I Wo I Po I Ye I Za I Zo I Ma I Pi I Wg I Do I Ye I Za I Zo I Ma 

MRP-run 

5 werkdaaen 1-- -- -----
MRP-behoefte-> bestelsuggestie -----

Bestelsuggestie -> order 

Order naar leverancier 

Figuur 2.1 Doorlooptijd van ontstaan van de behoefte tot verwerken in produktieplanning van de leverancier 

Externe factoren (ingaande zijde) 

Ell) Levertijden 
De leveranciers hanteren levertijden die te tang zijn om op klantorder te kunnen inkopen. Er moet 
daardoor op basis van (onbetrouwbare) voorspellingen worden ingekocht. Dit heeft tot gevolg dater 
te veel of te weinig en/of verkeerde componenten op voorraad liggen. 
De levertijden zijn zo lang omdat de leveranciers: a) op order produceren, b) op order inkopen, c) of 
omdat ze capaciteitsproblemen hebben door een plotselinge toename van het orderpakket waardoor er 
lange wachttijden ontstaan. 

1bij BCS hebben componenten een lage omloopsnelheid als de jaaromzet beneden de 3000 gulden ligt. 
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EI2) Seriegroottes 
De leveranciers leveren de componenten in seriegroottes die niet overeenstemmen met de gewenste 
hoeveelheden die BCS wil hebben (seriegrootte leverancier » gewenste seriegrootte BCS), metals 
gevolg extra voorraad (seriegrootte-voorraad). 

EI3) Leveringsprestaties 
De leveringsprestaties van leveranciers zijn niet 100%, waardoor een extra veiligheidsvoorraad moet 
worden aangehouden. 

El4) Product life cycle [PLC] management 
Veel produkten die al EOL zijn worden nog steeds geleverd door BCS. Hierdoor hebben veel 
artikelen die in het Bouwstenenproces gemaakt moeten worden of als OEM artikel ingekocht worden 
een lage omloopsnelheid. Voor deze produkten is het erg moeilijk om een planning te maken. 
Daarnaast heeft men bij de afdeling lnkoop veel te maken met inkoopartikelen die EOL worden. 
Voor deze componenten moeten alternatieven worden gezocht. Daarnaast moeten voor deze compo
nenten sluitorders (zie bijlage C) worden geplaatst, waarbij een schatting moet worden gemaakt van 
de toekomstige behoefte. Het is hierbij echter niet duidelijk hoelang het inkoopartikel leverbaar moet 
blijven. 

EI5) Slechte machtspositie t. o. v. bepaalde leveranciers 
Vanwege de relatief kleine inkoopvolumes bij OEM leveranciers heeft BCS een slechte machtspositie. 
Hierdoor is het moeilijker om een bepaalde logistieke performance af te dwingen. 

2.5 Atbakening 

Dit onderzoek richt zich op de ingaande goederenstroom. De informatie, waarmee de leveranciers 
aangestuurd moeten worden, is afkomstig van de NSO's. Het dient geen betoog dat, voor een goede 
aansturing van deze leveranciers, deze informatie betrouwbaar moet zijn. In een ander onderzoek 
(Bennink, 1995) is o.a. aandacht besteed aan de relatie van BCS-Hoorn met de NSO's en het pro
bleem m.b.t. het PLC-management. 

De onnauwkeurigheid van de LPC-voorspellingen (EU2) wordt voor een deel opgelost door de 
ervaring van de planners met het LPC componenten-pakket en door een intensieve communicatie met 
de LPC's omtrent lokalisering e.d. 

BCS is bezig met het standaardiseren van de hardware (zie paragraaf 1.4). Hierdoor zal het aantal 
verschillende componenten in de toekomst gaan afnemen (11). De verschuiving die nu plaatsvindt van 
leaded naar SMT-produktie/componenten, zal op een gegeven moment uitgefaseerd zijn. Daarmee 
zullen dan ook de problemen die daarmee samenhangen opgelost zijn (het grote aantal verschillende 
componenten en de componenten met een lage omloopsnelheid). 

De problemen die BCS heeft met het beheren van het grote aantal verschillende componenten, blijven 
voorlopig bestaan. Vooral de componenten, waarvan de omloopsnelheid laag is, vormen een groot 
probleem als het gaat om voorraden en organisatiekosten (12). 
De problemen met de doorlooptijd (de interne verwervingsdoorlooptijd (14) en de levertijden (Ell)), 
de seriegroottes (El2) en de leveringsprestaties (EI3) zijn de voornaamste oorzaken van de inflexibili
teit van de ingaande goederenstroom. Deze factoren zijn daarom ook de kern waar dit onderzoek zich 
op richt. 
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Om de logistieke processen van BCS en haar leveranciers beter op elkaar af te stemmen moet er 
worden gekeken of de harde orderinformatie inderdaad niet eerder gebruikt kan worden dan nu het 
geval is (13) . 

2.6 Vraagstelling 

Uit het orienterend onderzoek kwam naar voren dat de inflexibiliteit van de ingaande goederenstroom 
-en indirect dus de hoge voorraadkosten- voomamelijk wordt veroorzaakt door de lange levertijden 
en de te grote seriegroottes van de leverancier en de onbetrouwbare voorspellingsinformatie van BCS 
voor de leveranciers. Daarom werd de vraagstelling bij de opdracht als volgt geformuleerd: 

Hoe lean de logistieke keten aan de ingaande zijde van BCS worden herontworpen zodat de voorraden 
en de organisatiekosten worden verlaagd terwijl dejlexibiliteit in de keten wordt verhoogd? 

In dit verslag zal deze vraag worden beantwoord. 

2. 7 Doelstelling afstudeerproject 

De doelstellingen voor het afstudeerproject zijn: 
1) het ontwerpen van order/supply-technieken die de flexibiliteit van BCS verbeteren; 
2) de voorstellen moeten integraal een positief effect hebben op de kosten (voorraad- en organisatie

kosten), d.w.z. een positief effect op de RONA (zie bijlage D) . 
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De logistieke verbeteringen moeten er dus voor zorgen dat de kosten integraal niet stijgen. De 
verdeling van de kosten over de keten kan echter wet veranderen. Als blijkt dat bijvoorbeeld de 
leverancier meer kosten gaat maken maar deze kosten lager zijn dan de opbrengsten bij BCS, dalen 
integraal de kosten. Daarbij zullen afspraken gemaakt moeten worden over een betere verdeling van 
de opbrengsten van deze verbetering als er geen win-win situatie aanwezig is. 

2.8 Verantwoording van bet onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd over een periode van negen maanden. Gestart is met het beschrijven van 
de huidige situatie (zie hoofdstuk 1). Hierbij is ingegaan op de materiaalplanning en het verwerven 
van componenten. Op basis van de huidige situatie zijn de problemen geformuleerd t. a. v. de flexibili
teit van de ingaande goederenstroom. Vervolgens is aan de hand van enkele theoretische concepten 
(zie hoofdstuk 3) een drietal case-projecten uitgewerkt, waarbij per project een ideate toekomstige 
situatie is beschreven (zie hoofdstuk 5). De case-projecten zijn representatief voor bet grootste deel 
van bet leveranciersbestand van BCS (zie hoofdstuk 4). 
Per project is gekeken naar de ideate situatie voor wat betreft de flexibiliteit van de ingaande goede
renstroom en wat de consequenties zijn voor de RONA. 
In de hoofdstuk 6 wordt beschreven welke order/supply-technieken gebruikt moeten worden in welke 
situatie en wat de consequenties zijn van het algemeen gebruiken van deze technieken op de flexibili
teit van de ingaande goederenstroom en op de RONA . 
In hoofdstuk 7 worden algemene conclusies uit het onderzoek getrokken en worden aanbevelingen 
geven. 
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Hoofdstuk 3 Literatuurstudie ketenlogistiek 

In dit hoofdstuk worden enkele order/supply-technieken besproken die betrekking hebben op keten
integratie. Bij de concepten MRP en JIT verstuun een afn,emer een order naar een leverancier. 
Dezelfde order kan echter ook in verschillende stappen gedetailleerd worden: meerniveau-afstemminf· 
(zie paragraaf 3.2). Afn,emers willen hun voorraadkosten minimaliseren en toch een hoge materiaal
beschikbaarheid hebben. Indien leveranciers niet genoeg mix- en volumeflexibiliteit hebben is Pay-on
Production of stockless buying een alternatief (zie paragraaf 3.3). 
Zowel afn,emers als leveranciers hebben problemen met componenten waarvan de omloopsnelheid zeer 
laag is. In paragraaf 3. 4 worden twee mogelijke oplossingen besproken. 

3.1 Inleiding 

Hoe kan de flexibiliteit van de ingaande goederenstroom bij industriele toelevering worden verbeterd? 
Ofwel hoe kan de flexibiliteit van de leveranciers verbeterd worden (levertijden/seriegroottes) zodat 
de voorraden bij BCS positief worden beinvloed? 
BCS is al geruime tijd bezig met verbeteringen van de flexibiliteit naar de markt (de NSO's), door 
zelf flexibeler te werken (van make-to-stock naar assembly-to-order en een kanban-werkwijze voor 
het KlantOrderOntkoppelPunt [KOOP]). _Er is bij BCS behoefte aan verdere verbeteringen. Voor 
substantiele verbeteringen op het gebied van de flexibiliteit is het nodig dat de leveranciers en/of 
afnemers (NSO's) bij het verbeteringsproces betrokken worden, kortom ketenintegratie. 

Ketenintegratie kan worden omschreven als: het afstemmen van activiteiten tussen de aft.onderlijke 
schakels van een keten ten behoeve van planning, besturing en uitvoering van logistieke processen met 
als doel de logistieke prestatie van de gehele keten te verbeteren (Boersma en van Noord, 1992). 

Essentieel bij ketenintegratie is de communicatie tussen de partners. Om levertijden te verkorten, 
bestelseries te verkleinen en de leverprestatie te vergroten zal BCS de leverancier beter moeten gaan 
aansturen. Om componenten Just-in-Time te krijgen zal BCS de juiste informatie met betrekking tot 
deze componenten (voorspellingen en orders), op tijd (zo snel mogelijk) en met de juiste kwaliteit 
(betrouwbaarheid) naar de leverancier moeten versturen. Ofwel BCS moet Just-in-Time de informatie 
omtrent de orders aan de leverancier verstrekken om Just-in-Time de componenten te ontvangen. 

3.2 Meerniveau-afstemming 

Leveranciers van complexe specifieke produkten houden vaak lange levertijden aan om op klantorder 
te kunnen produceren/assembleren. Hierdoor moet de afnemer, lange tijd voordat zijn klantorders 
bekend zijn, de afroepen per codenummer vastleggen. De afnemer is genoodzaakt op basis van 
voorspellingen, in plaats van op klantorder, af te roepen. Aangezien voorspellingen op codenummer 
vaak onbetrouwbaar zijn leidt dit tot hoge voorraden en een gebrekkige materiaalbeschikbaarheid. 
De leverancier gebruikt gedetailleerde informatie op produkttype-niveau om zijn produktieproces aan 
te sturen. In de eerste produktiestap na het KOOP heeft hij echter alleen informatie nodig over de 
bewerkingen in die produktiestap. 
Door de eerdere schakels in de logistieke keten te voorzien van meer geaggregeerde vraaginformatie 
dan de lagere schakels, krijgt elke schakel precies de informatie die nodig is om te kunnen produce
ren. Dit wordt meemiveau-afstemming genoemd. 
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3 .2 .1 Aggregatieniveaus 

Meerniveau-afstemming is gebaseerd op bet onderscbeiden van aggregatieniveaus in de produkthierar
cbie en de daarmee corresponderende aansturingspunten (ontkoppelpunten) in bet produktieproces van 
de leverancier (zie figuur 3.1). Elk niveau wordt gebruikt voor de aansturing van een deel van bet- -
proces van de leverancier en beeft een eigen levertijd. De levertijd moet bierbij warden gezien als de 
termijn waarbinnen de beboefte op dat niveau niet meer kan warden gewijzigd (Hoppenbrouwers, 
1994). 

---------=-p-=-===.=-z:=abeni=· =·vea=u-=-3------~ Aggregatie
niveau 3 

Prognose aggregatieni.veau 2 Aggregatie-,-------------------------1 niveau2 

LEVERANCIER 

v---e=}-S 

Prog.nose produtttype (niveau 1) 
--~--=------"'----'-----'---------i Produkttype 

,--_Afi_r_oepa~d_e!'~p_rod_u_k~ttyp~e--i (niveau I) 

L=tijd aggregatieniveau 3 

.. Levertijd aawesatieniveau 2 .. 
Le=tijd prod ukttype 

Figuur 3.1 Meerniveau-afstemming met drie aggregatieoiveaus 

Op bet boogste aggregatieniveau vindt afstemming plaats over de globale beboefte aan produkten die 
gebruik maken van betzelfde produktieproces bij de leverancier. Hiermee kan de leverancier capaci
teit reserveren. De beboeften op lagere niveaus warden door de leverancier gebruikt om delen van 
zijn proces en zijn toeleveranciers aan te sturen. 
Het is zinloos om lange tijd voor bet aflevermoment gedetailleerde beboefte op produkttype-niveau te 
verstrekken omdat de leverancier de beboefte tocb aggregeert. Bovendien is bet vaak onmogelijk om 
betrouwbare prognoses per produkttype voor de lange termijn te verstrekken. Aangezien de leveran
cier nu reeds ruim voor bet aflevermoment een betrouwbaardere voorspelling ontvangt op bogere 
aggregatieniveaus, is bij in staat om zijn voorraden in de diverse ontkoppelpunten te verlagen. Verder 
is bet risico van de aan te bouden voorraden lager omdat er eerder zekerbeid bestaat over de afname 
van een bepaald volume. 

3.2.2 Voor- en nadelen meerniveau-afstemming 

Voordelen voor de afnemer: 
• verlaging voorraadkosten door de verboogde flexibiliteit van de ingaande goederenstroom; 
• bogere materiaalbeschikbaarbeid; 
• verhoogde flexibiliteitnaar de markt toe. 

Nadelen voor de afnemer: 
• toename afhankelijkheid van de leverancier; 
• toename van de complexiteit in de besturing. 

Voordelen voor de leverancier: 
• nauwere samenwerking met afnemer, dus lange termijn afspraken; 
• een afname van bet aantal spoedorders door de afgenomen noodzaak tot cbasseren, wat leidt tot meer rust in bet 

produktieproces en eveneens tot een verlaging van de doorlooptijden; 
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• verlaging van de voorraden bij de leverancier. 

Nadelen voor de leverancier: 
• toename in de complexiteit van de planning; 
• exacte specificaties en aantallen van orders zullen pas kort voor bet aflevermoment beschikbaar zijn. Dit leidt _ _ 

voor veel leveranciers tot een verscbuiving van bet KOOP stroomafwaarts in de keten. Aangezien dit niet leidt tot 
extra voorraden in bet KOOP, in verband met de zekerbeid van de afname op hogere aggregatieniveaus, boeft dit 
nadeel niet als problematisch te worden ervaren. 

3.3 Pay-on-Production 

Pay-on-Production [POP], ofwel de leverancier wordt betaald voor de geleverde produkten een aantal 
dagen nadat de produkten daadwerkelijk in het produktieproces van de afnemer zijn verbruikt (Raia, 
1993), wordt gebruikt om leveranciers te stimuleren om Just-in-Time de produkten te leveren. 
De initiatiefnemer van een POP-programma is a-. ... 
over het algemeen de afnemer. Hij wit met een 
POP-programma bereiken dat de componenten op ~ ····· · ao 

het moment dat hij ze nodig heeft in het produk
tieproces ze geleverd worden door de leverancier 
(niet te laat en niet te vroeg). 

Een afnemer moet niet met een POP-programma 
beginnen als hij zelf 'schuldig' is aan het niet op 
het juiste moment in de juiste hoeveelheden aan
wezig zijn van de produkten (bijvoorbeeld doordat 
de afnemer niet de juiste informatie aan de leve
rancier verstrekt omtrent zijn materiaalbehoeften). 
Het POP-programma is niet meer dan een stimu
lans voor de leverancier om zijn produktie- en 

Figuur 3.2 De huidige betalingswijze vs. de betalingswijze 
bij POP 

planningsproces aan te passen om zo op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden de produkten 
te leveren. 

Bij Pay-on-Production gaat het dus om klantspecifieke produkten van de leverancier die bij de 
afnemer op voorraad liggen (klantspecifieke produkten liggen zo dicht mogelijk bij het punt van 
gebruik, stroomafwaarts). Voor catalogusprodukten is het verstandiger om de produkten zover 
mogelijk stroomopwaarts te leggen, zodat ze nog voor meerdere afnemers gebruikt kunnen worden. 
Bij stockless buying gaat het om catalogusprodukten 'gereserveerd' door de afnemer, die bij de 
leverancier op voorraad liggen (Barker, 1976). 
Als een inkoper volgens het stockless buying principe inkoopt, hoeft hij nauwelijks produkten op 
voorraad te houden omdat de leverancier garandeert dat hij voldoende voorraad heeft van de van te 
voren afgesproken catagolgusprodukten. De inkoper kan de desbetreffende produkten op elk wille
keurig moment bestellen, met de wetenschap dat de leverancier de produkten op voorraad heeft 
(Bornemann, 1974). 

3.4 Componenten met een lage omloopsnelheid 

Bij veel afnemers vormen de componenten met een lage omloopsnelheid1 een probleem. Door de 
grote bestelseries en de lange levertijden die de leveranciers hanteren en de onbetrouwbare voorspel-

1omloopsnelheid lean worden gedefinieerd als de tijd tussen twee bestehnomenten van een bepaald component. Ofwel 
omloopsnelheid = (seriegrootte/jaarbehoefte) * 365 dagen. 
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lingen van de afnemer m.b.t. componenten met een lage omloopsnelheid2, liggen er te veel van deze 
componenten op voorraad of ontbreken ze en moet een spoedorder uitkomst brengen. 
De leverancier kan vaak niet de flexibiliteit geven aan de afnemers die gewenst is (de inrichting van 
het produktie- en het logistieke proces van de leveranciers is niet afgestemd op componenten met een 
lage omloopsnelheid). Verder willen afnemers zo weinig mogelijk aandacht (tijd en dus kosten) 
bested en aan het beheer van codenummers met een lage omloopsnelheid, omdat ze een lage inkoop
waarde vertegenwoordigen. 
In deze paragraaf worden order/supply-technieken besproken voor cataloguscomponenten (inkopen 
van componenten met een lage omloopsnelheid bij een distributeur) en voor klantspecifieke compo
nenten (jaarbehoefte in een aantal keer inkopen). 

3.4.1 Componenten met een lage omloopsnelheid inkopen bij een distributeur 

Een distributeur is voor afnemers interessant als het gaat om cataloguscomponenten met een lage 
omloopsnelheid. Bij klantspecifieke componenten is het incourant risico te groot voor de distributeur, 
dit zal hij daarom in de prijs verdisconteren en daardoor is de distributeur voor de afnemer niet meer 
interessant. Voor cataloguscomponenten met een lage omloopsnelheid is de distributeur interessant 
omdat hij kleinere seriegroottes kan hanteren en vaak ook kortere levertijden heeft dan de oorspron
kelijke leverancier (omdat de distributeur de componenten op voorraad heeft). 
De distributeur zal op basis van voorspellingen van zijn 'vaste' klanten plus historische informatie, 
componenten op voorraad leggen (bij zichzelf of in een groter centraal veem). Componenten, waar 
geen enkele klant van had aangekondigd dat er behoefte naar was en waar nu plotseling behoefte naar 
is, liggen meestal niet op voorraad, en zullen dus een langere levertijd hebben. 
De distributeur zal voor zijn werkzaamheden en het risico incourant dat hij loopt een hogere prijs 
vragen voor de componenten dan de leverancier. Dit varieert tussen de 15 en 20 procent (Stijntjes, 
1992). 
Een distributeur kan naast de componenten met een lage omloopsnelheid, ook als tweede leverancier 
van cataloguscomponenten met een hoge omloopsnelheid gaan optreden. Indien er bij de afnemer een 
plotselinge toename is in de behoefte naar een bepaald component en de leverancier niet kan leveren 
binnen de gevraagde levertijd, kan de distributeur uitkomst bieden. 
Een bijkomend voordeel van het inkopen bij distributeurs kan zijn een reductie van het totaal aantal 
leveranciers (leveranciers waar maar een beperkt aantal codenummers werd ingekocht). 
Met een distributeur is het rendabel om een EDI relatie aan te gaan (indien het aantal orders groot 
is). Dit was niet het geval bij de vele kleinere leveranciers waar de afnemer eerst zijn catalogus
componenten met een lage omloopsnelheid inkocht. 

Gevolgen voor de flexibiliteit: 
Een grotere mix- en volume flexibiliteit omdat de distributeur kortere levertijden en kleinere bestel
series hanteert dan de 'oorspronkelijke' leverancier. 

V oordelen af nemer: 
• voorraadkosten omlaag; 
• incourant risico omlaag; 
• minder spoedorders; 
• transportkosten omlaag; 
• ingeval van een leveranciers-reductie, minder verwervingsinspanning; 
• EDI relatie met distributeur mogelijk (dus sneller verwerven); 
• bij 'originele' leveranciers alleen de componenten met een hoge omloopsnelheid, dus eenvoudige 

communicatie mogelijk. 

1van componenten met cen lage omloopsnelheid is vaak op jaarbasis cen redelijk betrouwbare prognose tc geven, 
cchtcr hct 'exacte' moment van bchoeftc in dat jaar is nict te voorspellen 
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Ingeval van een Co-distributeur: 
• voorraadbeheersingsinspanning omlaag; 
• meer aandacht voor de overige codenummers. 

Nadelen afnemer: 
• duurdere componenten; 
• geen contact meer met de markt t.a. v. de huidige marktprijzen en technologische ontwikkelingen. 

V oordelen leverancier: 
• de leveraocier heeft nu alleen nog te maken met grote orders van de eigenlijke klanten en grote orders van de 

distributeur. 

Nadelen leverancier: 
• de afnemer kan bij de distributeur nu ook bet zelfde component van een andere leveraocier kopen; 
• leveraocier heeft geen zicht meer op wie zijn klanten zijn. 

3.4.2 Jaarbehoefte in een aantal keer inkopen 

Door van klantspecifieke componenten met een lage omloopsnelheid, een groot deel of de gehele 
jaarbehoefte in te kopen zal de verwervingsinspanning m.b.t. deze componenten sterk afnemen. Er 
moet wet rekening worden gehouden met diverse 'soorten' )age omloopsnelheid. Er zijn drie soorten 
lage omloopsnelheden te onderscheiden (zie figuur 3.3), te weten: 
1. componenten die over een aantal maanden waarschijnlijk EOL gaan; 
2. componenten waar over het hele jaar gezien een beperkte behoefte naar is; 
3. nieuwe componenten, die in de loop van het jaar op kleine schaal gebruikt gaan worden. 

3 

TIJD 

Voor de eerste categorie kan de gehele jaar
behoefte in een keer ingekocht worden, voor de 
andere twee categorieen kan afhankelijke van de 
totale jaarbehoefte en de optimale seriegrootte de 
jaarbehoefte in een aantal keer worden ingekocht. 
Hierdoor gaat het aantal spoedorders bij de com
ponenten met een lage omloopsnelheid (en daar
mee de extra verwervingsinspanning die daarmee 
gemoeid is) omlaag. Figuur 3.3 Soorten lage omloopsnelheden 

Het onderhouden van dit inkooppakket is belangrijk omdat: 
1. de omloopsnelheid kan toenemen van componenten waarvan de omloopsnelheid nu laag is; 
2. de omloopsnelheid kan afnemen van componenten waarvan de omloopsnelheid nu hoog is; 
2. de componenten met een lage omloopsnelheid EOL gaan. 

Gevolgen voor de flexibiliteit: 
De flexibiliteit wordt verkregen door het op voorraad houden van deze componenten. Door regel
matig gestructureerd parameterbeheer, kan voorkomen worden dat er te veel (hogere voorraadkosten) 
of te weinig (spoedorders) van deze componenten op voorraad liggen. 

V oordelen afnemer: 
• minder verwervingsinspanning; 
• minder spoedorders. 

Nadelen afnemer: 
• bogere voorraadkosten; 
• risico incouraot neemt toe; 
• onderhoud inkooppakket neemt toe. 
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Hoofdstuk 4 Selectie case-projecten 

Omdat er rekening gehouden moet worden met de beschikbare tijd -voor het afstudeerproject- is het 
onderzoek beperkt tot drie leveranciers. In paragraaf 4.1 worden de indelingen besproken waarop 
BCS haar leveranciers en componenten heeft ingedeeld. De indeling van de leveranciers c. q. compo- · 
nenten die voor dit onderzoek is gebruikt is beschreven in paragraaf 4. 2. Aan de hand van deze 
indeling en de problemen uit hoofdstuk 2 zijn een drietal leveranciers geselecteerd (zie paragraaf 4.3). 

4.1 BCS-leveranciers 

BCS heeft de koopdelen opgedeeld in produkt- en niet-produktgebonden koopdelen. Dit onderzoek 
richt zich op de produktgebonden koopdelen. Deze koopdelen zijn op basis van technologische 
kenmerken onderverdeeld in de volgende categorieen: 
• Printed Circuit Boards, 
• Inductieve componenten, 
• Hybriden, 
• Mechanische componenten, 
• Actieve componenten, 
• Passieve componenten, 
• Elektromechanische componenten (Relais, Kabels en draad, Connectoren), 
• OEM. 

Aan de hand van deze indeling zijn de leveranciers van BCS ingedeeld, iedere categorie (of categorie
en) heeft een eigen inkoper. Ten aanzien van het voorraad- en inkoopbeleid worden de componenten 
bij BCS op het moment ingedeeld in categorieen op basis van de omzet per jaar (ABC-analyse, zie 
tabel 4.1). 

categoric omzct/jaar aantal code- % aantal vcrwachtc bchocftc % van de 
nummcrs codcnummcrs voor 1995 totalc omzct 

A .?: 20.000 309 6,5% 47.956.000 87,5% 

B 10.000-20.000 159 3,4% 2.825.000 5,2% 

C 3.000-10.000 369 7,8% 2.687.500 4,9% 

D 0-3.000 3894 82,3% 1.312.500 2,4% 

Tabel 4.1 De vier componenten-ategorieen (exclusid OEM-produkten) 

Voor veel componenten zijn echter meerdere criteria van belang voor bet management bij afwegingen 
t. a. v. het voorraad- en inkoopbeleid (Flores, 1988). 

4.2 Indeling leverancier/component combinaties voor onderzoek 

De leverancier/component combinaties van BCS moet zo worden ingedeeld, dat een leverancier/
component combinaties uit een categorie onderlinge overeenkomsten hebben m.b.t. relevante logis
tieke kenmerken. De volgende logistieke kenmerken zijn bij de aansturing van de leveranciers voor 
BCS relevant: 
• hoe klant- of landspecifiek zijn de componenten van de leverancier; 
• seriegroottes van de leverancier en de daarmee samenhangende omloopsnelheden bij BCS (serie

grootte/verbruik per jaar); 
• leverbetrouwbaarheid van de leverancier; 
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• ontkoppelpunt in bet proces van de leverancier en de levertijd vanaf dit ontkoppelpunt; 
• hoe kritisch zijn de componenten van deze leverancier (wat zijn bijvoorbeeld de consequenties als 

er een 'uit voorraad situatie' ontstaat, componenten van deze leverancier EOL gaan, etc.). 

BCS heeft de componenten zoals gezegt ingedeeld 
in de gebruikelijke ABC-indeling, deze indeling is 
echter niet geschikt voor dit onderzoek omdat deze 
indeling niet gebaseerd is op de voor BCS belang
rijke logistieke kenmerken. Zoals uit paragraaf 2.5 
blijkt, heeft BCS problemen met componenten 
waarvan de omloopsnelheid laag is (zowel de cata
loguscomponenten als de klantspecifieke componen
ten). Verder heeft BCS veel klantspecifieke compo
nenten op voorraad liggen. 
Daarom is er gekozen voor een indeling, waar de 
omloopsnelheid van de componenten is afgezet te
gen de klantspecificiteit van de componenten (zie 
figuur 4.1). 

De mate van klantspecificiteit hangt af van bet feit 

0111.00PSNEUIEID 

Figuur 4.1 lndeling BCS-leveranciers/cases 

wanneer een produkt bij de leverancier klant-specifiek is geworden. Catalogusprodukten warden 
klantspecifiek zodra ze uit de eindvoorraad aan een klantorder worden gekoppeld. Terwijl de meest 
klantspecifieke produkten, produkten zijn waarvoor de leverancier speciale klantspecifieke grondstof
fen of onderdelen moet inkopen (zie figuur 4.2). 

De componenten met hoge omloopsnelheden (zo
wel klantspecifieke componenten als catalogus
componenten) worden voor bet overgrote deel op 
kanban-basis aangestuurd en leveren binnen BCS 
nauwelijks problemen op. 
De belangrijkste 'probleemgebieden', volgens de 
indeling in figuur 4.1, zijn de componenten met 
een lage omloopsnelheid en de klantspecifieke 
componenten met een lage en gemiddelde omloop
snelheid (gearceerde gebied in figuur 4.1). 

4.3 Selectie 

IOOH 
XLAJrl'5PECIFICITEIT 

Gl!II IDD!LDE 
XLAJrl'5PECIFICITEIT 

LAO! 
XLAJrl'5PECIFICITEIT 

F"iguur 4.2 Klantspecificiteit 

Om de kans op implementatie van de case-projecten te vergroten, is bet van belang dat de leveran
ciers -die in aanmerking komen voor onderzoek- voor BCS belangrijke leveranciers zijn (vooral 
qua omzet). Anderzijds is betook belangrijk dat BCS een belangrijke klant is bij deze leveranciers 
omdat bet succes van bet onderzoek mede wordt bepaald door de bereidwilligheid van de leveranciers 
om mee te werken. 
Aan de hand van de indeling uit paragraaf 4.2 en de belangrijkste leveranciers van BCS, zijn de 
volgende leveranciers geselecteerd (zie figuur 4.1 en bijlage E): 
• Sorba precisieplaatwerk B. V. (gemiddelde klantspecificiteit en een omloopsnelheid die varieert per 

codenummer van laag tot hoog); 
• Microser S.A. (hoge klantspecificiteit en een omloopsnelheid die varieert per codenummer van 

laag tot hoog); 
• Philips Nederland B. V. (cataloguscomponenten met een lage tot hoge omloopsnelheid en klant

specifieke componenten met een hoge omloopsnelheid). Het onderzoek zal zich richten op de 
cataloguscomponenten en wel die componenten met een lage omloopsnelheid. 
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Hoofdstuk 5 Cases 

In dit haafdstuk warden drie cases beschreven; te weten: 
1. de Sarba-case; 
2. de Micraser-case; 
3. de Philips Nederland-case. 

Bij elk van de drie cases wardt naast een kane beschrijving van de leverancier, de huidige lagistieke 
relatie met BCS beschreven en een mogelijke toekamstige situatie aan de hand van de thearie uit 
haafdstuk 4. Hierna warden de kasten en baten van deze twee situaties met elkaar vergeleken. 

5.1 Sorba-case 

5.1.1 Sorba Precisieplaatwerk B.V. 

Sorba Precisieplaatwerk B.V., gevestigd in Winterswijk, maakt voor BCS de low-range kasten. Sorba 
heeft circa 100 medewerkers en had in 1993 een omzet van circa 20 miljoen gulden. BCS heeft in 
1994 voor circa 1,2 miljoen aan low-range kasten ingekocht1

• Dit zijn circa 3000 kasten (acht 
verschillende codenummers: zes kasten en twee floorstands). De low-range kasten zijn BCS-speci
fieke produkten. 
De grondstoffen (het plaatmateriaal) die voor de BCS-produkten gebruikt worden, zijn voor een deel 
universeel en voor een deel BCS-specifiek (door afwijkende afmetingen) . Zodra het materiaal de 
eerste bewerking heeft ondergaan is al het materiaal BCS-specifiek. Een aantal onderdelen is nog wel 
uitwisselbaar als het om een iS3010- of een iS3030-kast gaat. 

BCS wil in de toekomst bij een aantal leveranciers hogere samenstellingen gaan afnemen; met Sorba 
wordt een pilot-project opgezet (zie bijlage F) . Omdat BCS ook andere produkten gaat afnemen bij 
Sorba en omdat Sorba een nieuwe leverancier voor BCS is, is er nog geen sprake van een uitge
kristalliseerde logistieke relatie. Als uitgangspunt wordt daarom een kanban-relatie genomen voor de 
'hogere samenstelling low-range kasten' (BCS heeft voor de huidige produkten al een kanban-relatie 
met Sorba). Als BCS hogere samenstellingen bij Sorba gaat afnemen, neemt het aantal produkttypes 
toe van 8 naar 19. 

5.1.2 Huidige logistieke relatie met Sorba 

Sorba assembleert de kasten op basis van de binnenkomende orders/kanban-afroepen (assembly-to
order, zie figuur 5.1). De levertijd bedraagt 10 werkdagen (zie bijlage Gl.l). 
BCS geeft eens per maand een middellange termijn-voorspelling (op codenummer-niveau) met een 
zicht van 9 maanden. Hiermee stuurt Sorba haar fabricage halffabrikaten aan. 
De klantorders worden bij Sorba direct administratief verwerkt op het moment van binnenkomen (met 
een doorlooptijd van een dag). Van harde orders en voorspellingen van klanten wordt een grofplan
ning gemaakt. Deze planning wordt vergeleken met de beschikbare capaciteit en aan de hand daarvan 
wordt de materiaalbehoefte bepaald en het aantal benodigde uren uitgerekend (MRP-rekenslag). Met 
behulp van deze gegevens wordt de werkuitgifte gedaan. De uiteindelijke volgorde-planning wordt 
echter in de fabriek gedaan. Sorba werkt met planningsperioden van halve weken (2,5 werkdag) . 
BCS heeft t.a. v. de (BCS-specifieke) grondstoffen/inkoopdelen2 een afnameverplichting van 50 
procent van de afgegeven jaarbehoefte en 20 procent van de jaarbehoefte als het gaat om maakdelen. 

1Sorba is sinds juli '94 de leverancier voor de low-range kasten, de vorige leverancier is in juni failliet gegaan. 

2 in de huidige kasten worden o.a. kaartgeleiders , schroeven e.d gebruikt die BCS-specifiek zijn. 
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Lange termijn voorspelling op codenummer-niveau 

Middellange termijn voorspelling op codenummer-niveau 
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Figuur 5.1 'huidige' logistieke relatie tussen Sorba en BCS 

S.1.3 Problemen m.b.t. de flexibiliteit 

Door de toenemende produktvarieteit (van 8 naar 16 codenummers1
) worden de kosten van voorraad 

bouden in de keten steeds boger. Bedrijven moeten bij toenemende varieteit steeds meer code
nummers op voorraad bouden, die elk een lagere omloopsnelheid en een veel hoger risico incourant 
bebben (Wortmann, 1994). 

Doordat de low-range kasten OEM-produkten zijn geworden, kan de verwerving plaatsvinden vanuit 
de Systeemfabriek (zie bijlage Gl .3). Op bet moment dat beboeften bij BCS op basis van klantorders 
bekend worden is bet met de buidige wijze van aansturen niet meer mogelijk om bet proces bij Sorba 
bij te sturen. Dit moment valt namelijk binnen de levertijd van de Sorba. Hierdoor gaat volume- en 
mix-flexibiliteit verloren. 
Omdat BCS een bogere flexibiliteit wil realiseren is het verstandig om de keten zodanig in te ricbten 
dat de klantorders (harde-orderinformatie) van BCS zo ver mogelijk stroomopwaarts in de keten 
doordringen. Doordat de reactiesnelheid naar de mar kt dan toeneemt wordt de flexibiliteit boger. 
Door bet produktieproces van Sorba anders aan te sturen, moet het mogelijk zijn om de barde 
orderinformatie te gaan gebruiken (zie paragraaf 2.4). 

Als BCS op basis van klantorders bij Sorba inkoopt en bij Sorba een deel van de produktie plaats
vindt op basis van die klantorders, vervalt de eindvoorraad bij Sorba en de voorraad koopdelen bij 
BCS. Als BCS bij Sorba op klantorder wil inkopen, mag de tijd tussen bet plaatsen van een order en 
de levering maximaal 3 a 4 werkdagen zijn. Zoals in paragraaf 5.1.2 staat is de levertijd nu 10 
werkdagen. 

1doordat in de toekomst alleen de EMC variant geleverd zal warden, neemt bet aantal codenummers weer af naar 8 
stuks 
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5.1.4 Verbeteringsvoorstel: Meerniveau-afstemming 

Bij Sorba is materiaalbeschikbaarheid de kritieke factor in de produktieplanning en omdat de produkt
structuur divergent is, kunnen de componenten zinvol geaggregeerd worden (Kreuwels, 1994) . Dit is 
een van de voorwaarden om de leverancier m.b.v. meerniveau-afstemming aan te gaan sturen (zie - -
paragraaf 3.2). 

Het produktieproces van Sorba zou in geval van meerniveau-afstemming in de volgende drie produk
tiestappen onderverdeeld kunnen worden: 
• Fabricage halffabrikaten. De produktie van halffabrikaten vindt plaats op basis van voorspellingen, 

met een zicht van drie maanden. 
• Montage kasten. De montage van een batch kasten start circa tien werkdagen voor dat de produk

ten geleverd moeten worden (inclusief administratieve afhandeling) . 
• Montage hogere samenstellingsonderdelen. In geval van een minimale levertijd, moet deze laatste 

stap in het produktieproces in 2 werkdagen gerealiseerd worden (inclusief administratieve afhande
ling). 

Als Sorba door middel van meerniveau-afstemming wordt aangestuurd, zou dit voor de logistieke 
relatie tussen BCS en Sorba het volgende betekenen (zie figuur 5.2): 
• BCS geeft Sorba voorspellingen· voor de lange termijn in maanden met een zicht van een jaar. 

Sorba kan aan de hand hiervan afspraken maken met zijn leveranciers, capaciteit creeren/afstoten, 
etc. Deze voorspellingen worden gegeven op aggregatieniveau 3 (zie figuur 5 .3 en bijlage Gl.4). 

• Voorspellingen voor de middellange termijn (in maanden met een zicht van drie maanden) . Sorba 
stuurt aan de hand van deze voorspellingen de afdeling fabricage halffabrikaten aan. Deze voor
spellingen worden gegeven op aggregatieniveau 2 (zie figuur 5.3 en bijlage Gl.4) . 

• Elke week geeft BCS aan Sorba door hoeveel kasten het de komende drie weken denkt te gaan 
afnemen. Aan de hand hiervan stuurt Sorba de montage-afdeling kasten aan. Deze informatie 
wordt ook op aggregatieniveau 2 gegeven (zie figuur 5 .3 en bijlage Gl.4). 

• Zodra BCS een klantorder binnen heeft stuurt BCS een order naar Sorba, die aan de hand van de 
specificaties en de transportdatum bepaalt wanneer en welke hogere samenstellingonderdelen op 
een bepaalde kast gemonteerd moeten worden (zie figuur 5.3 en bijlage Gl .4) . 
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Door twee maal per week een transport te laten plaatsvinden tussen Sorba en BCS, staat er voor 
maximaal vier werkdagen aan orders in de buffer. 

Het grote verschil met de huidige wijze van aansturen is het feit dat geaggregeerde informatie naar 
Sorba wordt verstuurd om het produktieproces aan te sturen en dat de feitelijke orders van BCS nu 
gebaseerd zijn op harde-orderinformatie (zie paragraaf 2.3). 
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Figuur 5.3 Hogere samenstelling low-range kasten 
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Omdat de klantorders van BCS verschillende levertijden hebben (gemiddeld 10 werkdagen), is de 
'levertijd' op aggregatieniveau 1 variabel. Daarom ontstaan er bij Sorba drie verschillende situaties, 
te weten: 
1) Klantorder moet binnen 4 dagen bij BCS zijn. De activiteit 'montage hogere samenstellingen' 

moet opgestart worden met materiaal uit het voorraadpunt voor de montage. lndien de veilig
heidsvoorraad onder de norm komt, moet er een aanvulorder geplaatst worden bij 'montage 
kasten' voor dit type kast. 

2) Klantorder moet binnen 10 dagen bij BCS zijn. De activiteiten 'montage kasten' en 'montage 
hogere samenstellingen' volgen elkaar direct op. Het materiaal benodigd voor de klantorder is al 
in bewerking bij 'montage kasten' en ligt voor een dee! in de voorraadpunten. Indien alle kasten 
in 'montage kasten' al zijn toegewezen aan een klantorder, zal de veiligheidsvoorraad bij 'voor
raad kasten' aangesproken moeten worden. Indien de veiligheidsvoorraad onder de norm komt, 
moet er net als in situatie 1 een aanvulorder geplaatst worden. 

3) Klantorder heeft meer dan 10 dagen levertijd. De activiteiten 'montage kasten' en 'montage 
hogere samenstellingen' smelten samen en worden 10 dagen voor levering opgestart. 

BCS moet de klantorders met een levertijd van 10 werkdagen en !anger verwerken in de af te geven 
prognoses. Zodoende worden deze betrouwbaarder. 
Voor de afnameverplichting van BCS t. a. v. BCS specifieke grondstoffen, halffabrikaten e. d. zal een 
soortgelijke afspraak gelden als in de 'huidige' situatie. Omdat er echter minder voorraden in de 
keten liggen zal er, bijvoorbeeld in het geval van het EOL gaan van een bepaald type kast, veel 
minder moeten worden afgenomen dan in de huidige situatie. 

Gevolgen voor de flexibiliteit 
Als de huidige situatie en de voorgestelde werkwijze (meerniveau-afstemming) met elkaar vergeleken 
worden met betrekking tot de flexibiliteit van de ingaande goederenstroom, blijkt dat in de 'huidige' 
situatie de flexibiliteit niet bij de leverancier ligt maar in voorraden bij BCS. 
Door Sorba met behulp van meerniveau-afstemming aan te sturen, neemt de mix-flexibiliteit van 
Sorba toe doordat Sorba snel kan reageren op veranderingen in de vraag in aantallen per codenummer 
(binnen afgesproken totaal volume). Verder zorgt deze wijze van aansturing er ook voor dat de 
voorraden in de gehele keten worden verlaagd. 
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Kosten/baten verbeteringsvoorstel 
Als de kosten en baten van de huidige situatie vergeleken worden met die van meerniveau-afstemming 
(zie bijlage G2 en tabel 5.1), dan blijkt het verschil voornamelijk in de communicatiekosten en de 
voorraadkosten te zitten. 

Kosten Baten 

lnitieel • Aanpassingen aan bet logistieke systeem (zie bijlage G 1.5) 
• Organisatorische veranderingen (zie bijlage G 1.3) 

Operationeel • Communicatie/besturingskosten • De voorraad in de gehele keten neemt af 
(100.000 gulden, zie bijlage G2) 

• Minder spoedorders 

Tabel 5.1 Kosten/baten Sorba-case 

Haalbaarheid 
Er zijn een aantal zaken die implementatie van dit project zullen vertragen. 
De nieuwe codenummers, die ontstaan door de hogere samenstellingen, moeten in de gehele BCS
organisatie (inclusief de NSO's) geintroduceerd worden, dit is een Jang traject (circa 1 jaar). 
Er is inmiddels een proces in werking gesteld om het huidige aantal low-range kasten te gaan inkrim
pen (standaardisatie) van 8 types naar 5 types (3 kasten en 2 floorstands). 
Door nu het project hogere samenstellingen gefaseerd in te voeren kan toch tot de gewenste situatie 
gekomen worden. De te volgen stappen zijn: 
• Sorba eerst alleen de montage van het backpanel laten doen. De kast en de backpanel hebben al 

een gezamenlijk codenummer (de relatie tussen kast en backpanel is 1: 1), dus geen problemen met 
introductie naar de markt. De aansturing naar Sorba voorlopig d.m.v. kanbans. Door het afgeno
men aantal codenummers is de omloopsnelheid van de individuele codenummers toegenomen. 

• Introductie in de BCS-organisatie van de nieuwe codenummers m.b.t. de hogere samenstellingen. 
• Nadat de introductie is voltooid gaat Sorba de hogere samenstellingen leveren. Omdat het aantal 

codenummers nu weer gaat toenemen (zelfs meer codenummers dan in dit rapport zijn vermeld 
omdat het aantal verschillende trafo's gaat toenemen) kan Sorba d.m.v. meerniveau-afstemming 
worden aangestuurd. 
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5.2 Microser-case 

5.2.1 Microser S.A. 

Microser is een leverancier van Printed Circuit Boards [PCB's] met circa 400 werknemers en is 
gevestigd in Madrid. De totale omzet van Microser in 1994 was 68 miljoen gulden. BCS kocht in 
1994 voor ongeveer 2,1 miljoen gulden aan PCB's bij Microser (ongeveer 50.000 PCB's). 
De leverancier heeft een 1SO9001 certificaat en stuurt met elke levering een certificaat mee, dat 
garandeert dat alle PCB's correct zijn (100 procent kwaliteitscontrole). Microser is voor BCS een 
belangrijke leverancier; de zesde leverancier op basis van de inkoopornzet. Omgekeerd is BCS/CS 
ook een belangrijke klant voor Microser (zevende voor wat betreft de ornzet). 

5.2.2 Huidige logistieke relatie met Microser 

BCS bestelt bij Microser op basis van verbruiksinformatie (kanban) en op basis van voorspellings
informatie (MRP). De totale doorlooptijd (van bestellen tot het in huis hebben van de PCB's) varieert 
van een week (voor kanban codenummers) tot twaalf weken voor de overige codenummers. Microser 
produceert op order (KOOP ligt bij de grondstoffen, make-to-order) . 
De seriegrootte wordt bij Microser bepaald door de galvanische-produktielijn (panel plating , tin-lead 
pattern plating etc., zie bijlage Hl). Microser vult per produktie-run twee rekken met PCB's, wat 
overeenkomt met ongeveer 15 m2 PCB's (circa 300 PCB 's). Wanneer een klant minder dan 15 m2 

van een bepaald type PCB bestelt, moet Microser die ruimte in de rekken onbenut laten (capaciteits
verlies). De klant zal voor dit verlies moeten betalen. 

Microser maakt conservatieve voorspellingen voor de periode van een jaar (elk kwartaal worden deze 
voorspellingen herzien). Deze voorspellingen worden gemaakt door aan de vaste klanten te vragen 
wat zij de komende twaalf maanden verwachten te gaan afnemen. Daarna wordt voor de nieuwe 
klanten een ruwe schatting gemaakt t. a. v. hetgeen zij gaan afnemen. 
Microser gebruikt deze voorspellingsinformatie voor het maken van lange termijn capaciteitsplannen 
en voor het inkopen van grondstoffen. 

'Kanban'-orders worden bij Microser als volgt afgehandeld: 
• Een kanban-order komt op een willekeurige werkdag bij Microser binnen. 
• Microser heeft een bin op voorraad liggen (en een bin als OHW) en stuurt deze met het eerst 

volgende transport naar BCS. 
• Microser plant 's maandags een nieuwe bin in als er de voorgaande week een bin is afgeroepen 

door BCS. 

Als BCS op basis van MRP-behoeftes PCB's bestelt, legt de order het volgende traject af: 
• Een order komt ' s woensdags op de fax binnen bij de verkoopafdeling van Microser. 
• Elke maandag controleert Microser de individuele orders (kunnen ze binnen de gevraagde levertijd 

gemaakt worden?). Als dit niet het geval is zullen Microser en BCS onderhandelen over een 
nieuwe leverdatum. Op het moment dater een akkoord is tussen Microser en BCS wordt er 
capaciteit gereserveerd zodat er 6 weken later geproduceerd kan worden. De PCB-markt heeft op 
dit moment te maken met capaciteitstekorten. Dit resulteert in steeds langere wachttijden voor de 
feitelijke produktiestart. Microser reserveert voor een klant capaciteit op basis van de door de klant 
bestelde hoeveelheid m2-PCB. 

• De produktie-afdeling van Microser maakt wekelijks een produktieplan. Als er met de produktie 
van de desbetreffende order begonnen moet worden, wordt deze in het produktieplan van die week 
meegenomen. 

Verbeteren flex1b1liteit van de ingaande goederenstroom 23 



Op dit moment is er een groot verschil tussen de werkelijk produktietijd en de doorlooptijd. Microser 
hanteert nu een doorlooptijd van 4 weken, de feitelijke produktietijd voor bi-layers is gemiddeld 12 
werkdagen en voor multi-layers gemiddeld 17 werkdagen1

• De huidige doorlooptijd wordt veroorzaakt 
door een aantal bottlenecks (zie bijlage H2). De doorlooptijd van een individuele order kan afwijken 
van de standaard doorlooptijd indien er afgeweken wordt van de normaal gevraagde technische - ·· 
specificaties2

• 

Stockless buying 
BCS heeft met Microser, voor codenummers met een hoge gemiddelde omloopsnelheid, een afspraak 
gemaakt om deze in grootte seriegroottes te laten aanmaken (200, 300 of 400 stuks) en ze in kleinere 
series af te roepen (50 of 100 stuks). Dit kan warden gezien als een vorm van stockless buying (zie 
paragraaf 3.3). De gevolgen m.b.t. de flexibiliteit zijn dat BCS nu in kleinere series kan inkopen en 
dat de levertijden zijn gereduceerd tot 1 week. Echter de leverancier is niet flexibeler geworden, 
maar de voorraad is van BCS naar Microser verschoven. 
Er wordt op het moment niet structureel gekeken naar welke codenummers op deze wijze moeten 
warden ingekocht en welke codenummers, die nu zo warden ingekocht, hier niet meer voor geschikt 
zijn (omdat de behoefte naar deze codenummers aan het inzakken is). Gevolg is dater voor sommige 
codenummers te veel voorraad ligt in de gehele keten en voor sommige codenummers de levertijden 
en de bestelseries al verbeterd hadden kunnen warden (door ze op deze wijze te gaan aansturen). Er 
moet beter (logistiek) parameterbeheer warden gedaan voor het complete PCB-codenummer-pakket 
(zie paragraaf 5.2.6). 

5.2.3 Problemen m.b.t. de flexibiliteit 

BCS heeft voor 1,4 miljoen gulden aan PCB's in het magazijn liggen, terwijl de jaarlijkse omzet aan 
PCB's rond de 6 miljoen gulden ligt (1994). Dit komt er op neer dat de omlooptijd van de PCB's 
ongeveer 85 dagen bedraagt, 40 procent van de voorraad komt van Microser. Van de totale PCB
voorraad zijn slechts 7 procent, van het totale aantal PCB's op voorraad, kanban aangestuurde PCB's. 
De PCB's die de hoge voorraden veroorzaken zijn de MRP-aangestuurde PCB's (zie bijlage H3, tabel 
J.1). De oorzaak van de hoge voorraden PCB's moet gezocht warden in de lange levertijden, grote 
seriegroottes, de onbetrouwbare voorspellingen van BCS op basis waarvan ingekocht wordt en de 
)age omloopsnelheid van een groot aantal van de codenummers. 

Als de codenummers van Microser ingedeeld warden volgens de in paragraaf 4.3 gegeven indeling, 
krijgen we de volgende drie klassen (zie figuur 5.4 en bijlage H3): 
A) PCB's met een hoge omloopsnelheid (>600 per maand)3, ofwel de lijnkaarten; 
B) PCB's met een gemiddelde omloopsnelheid ( > 50 per maand), de landspecifieke kaarten; 
C) PCB's met een lage omloopsnelheid ( <50 per maand), de optionele kaarten . 

De te lange Ievertijden zijn voor alle codenummers een probleem. Echter de te grote bestelseries 
warden problematischer als de omloopsnelheid lager wordt (van A-> C). Tevens wordt het moeilijker 
om te voorspellen wanneer de behoefte optreedt. Gevolg hiervan is dat het vaak voorkomt dat de 
juiste PCB's niet in voldoende mate op voorraad liggen en dater dus een spoedorder gegeven moet 
warden (extra verwervingsinspanning plus duurdere PCB's, of een langere levertijd naar de klant of 
in het ergste geval nee verkopen aan de kl ant) . 

1als Microser haar investeringsprogramma heeft voltooid, zal de produktietijd worden gereduceerd naar respectievelijk 6 en 10 
werkdagen 

2bijvoorbeeld gemiddeld 90% tin-lood en 10% goud voor de plating, als de werkelijke orders hiervan afwijken, ontstaan er langere 
wachtrijen/tijden in het proces 

3de kanban aangestuurde PCB' s 
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Waarom liggen er dan toch veel categorie-C PCB's op voorraad? Dit komt voornamelijk door het niet 
structureel uitvoeren van parameterbeheer, zijnde het bijstellen van de seriegroottes, veiligheidsvoor
raden e.d. 

200:0-.-A~ ______ B _______________ c ______ ~ 

A 

I I I 111 I 1111 I 111 I I I I I I I I I I 111 I I I I I"' 111111 I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I 111111111 I I I I I 

B 

12 NCs 

Figuur 5.4 lndeling codenummers Microser in categorieen 

BCS is een belangrijke klant voor Microser, echter BCS is de enige grote klant waar een groot aantal 
PCB's een lage omloopsnelheid heeft. Theoretisch zou het ontkoppelen van het produktieproces bij 
Microser (zie bijlage H4) een oplossing kunnen zijn. Dit is echter niet realistisch omdat BCS de enige 
klant is waar Microser zich op deze manier voor zou moeten gaan inrichten. 
Omdat iedere categorie 'andere' problemen heeft, zal de aansturing van de leverancier en het te 
hanteren voorraadbeleid voor iedere categorie afwijken. 

5.2.4 Verbeteringsvoorstel levertijdreductie: capaciteit kopen bij Microser 

Het probleem van de lange levertijden kan voor een dee) opgelost worden door in plaats van orders 
het aantal m2 PCB dat over 12 weken nodig is door te geven (capaciteit kopen). Op het moment dat 
Microser de feitelijke orders inplant (8 weken later) worden pas de codenummers en de aantallen 
doorgegeven (zie bijlage H5&H6). In feite is dit een eenvoudige vorm van meemiveau-afstemming 
(zie paragraaf 3.2 en figuur 5.5). 

Gevolgen m.b.t. de flexibiliteit 
Doordat de levertijd met acht weken is verkort, zijn de orders gebaseerd op betrouwbaardere vraag
voorspellingsinformatie, waardoor er minder PCB's op voorraad komen te liggen en waardoor de 
veiligheidsvoorraad/-tijd omlaag kan (zie bijlage H8). 
De mix-flexibiliteit van de B-categorie wordt verbeterd. Echter door de grote 'optimale' bestelseries 
is het effect van de kortere levertijden op de C-categorie minimaal (er worden veel meer PCB's 
besteld dan dat er tijdens de levertijd verbruikt worden, waardoor er nog op basis van onbetrouwbare 
vraagvoorspellingsinformatie wordt ingekocht). 
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3 Maanden 

Figuur 5.5 Capaciteit kopen bij Microser 

Kosten/baten t.o. v. de huidige situatie 
Doordat de levertijd aanzienlijk wordt gereduceerd nemen de voorraadkosten af (zie tabel 5.2 en 
bijlage H8. l). Tevens zal het aantal spoedorders afnemen (de orders die binnen 4 en 12 weken, na 
bekend wording, binnen moeten zijn). De kosten zitten voornamelijk in de intensievere communicatie 
met Microser. 

Kosten Baten 

lnitieel • Aanpassen logistieke systeem (zie bijlage HS . I) 

Operationeel • Communicatie/besturingskosten (zie bijlage • De veiligheidsvoorraad kan met circa 110.000 
HS . I) gulden worden verlaagd (zie bijlage HS.I) 

• Gebalanceerde voorraad 

• Minder spoedorders 
• Lager incourant risico 

Tabel 5.2 Kosten/baten capaciteit 'kopen' bij Microser 

Haalbaarheid 
Microser is akkoord gegaan met dit voorstel. De levertijd wordt nu stapsgewijs teruggebracht van 12 
weken naar circa 4 weken. De aggregatie naar m2 vindt plaats bij Microser, indien BCS teveel 
afwijkt van de voorspelde hoeveelheden voor een bepaalde periode laat Microser dit weten. 
In het EDI-project dat met Microser is opgezet voor de reguliere orders, moet in de nabije toekomst 
worden meegenomen dat de voorspellingsinformatie, waarop Microser de m2 reserveert voor BCS, 
m.b.v. EDI naar Microser wordt verstuurd. 

S.2.S Verbeteringsvoorstel bestelseries 

S.2.S.1 Verbeteringsvoorstel voor de B-categorie PCB's: Pay-on-Production 

In de relatie tussen Microser en BCS zou een Pay-on-Production relatie (zie paragraaf 3.3) opgezet 
kunnen worden voor de B-categorie PCB's die nu worden ingekocht volgens het stockless buying 
principe. Klantspecifieke produkten kunnen het beste zover mogelijk stroomafwaarts in de keten op 
voorraad liggen (zo dicht mogelijk bij punt van gebruik, zie paragraaf 3.3) en niet zo als nu het geval 
is bij de leverancier. 
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Bij POP zou Microser de PCB's leveren in bestelseries die varieren van 150 tot 300 sruks. BCS 
betaalt Microser aan het einde van de week voor de B-categorie bins die de desbetreffende week uit 
het magazijn naar de produktielijnen zijn gebracht. 

Gevolgen m.b.t. de flexibiliteit 
De B-categorie PCB's leggen nu geen beslag meer op liquide middelen, terwijl de materiaalbeschik
baarheid groot is (maximale flexibiliteit). De flexibiliteit van Microser is echter niet verbeterd. 

Kosten/baten 
De administratieve procedures m.b.t. het betalen van inkoopdelen zullen aangepast moeten worden. 
De betaling moet nu niet geschieden een aantal dagen na binnenboeken maar een aantal dagen nadat 
de PCB's uit het magazijn 'van Microser' zijn gehaald. 

Kosten Baten 

lnitieel • Aanpassen logistieke systeem (bijlage J8 .2) 

Operationeel • Duurdere PCB's • Lagere voorraad omdat deze nu voor een deel op kosten van 
• Communicatie/besturingskosten Microser liggen (zie bijlage J8.2) 
• Magazijn ruimte en handling • Lagere transportkosten 

• Lagere bestelkosten 

Tabel 5.3 Kosten/baten POP 

Haalbaarheid 
BCS moet niet met POP beginnen als hij zelf schuldig is aan het niet op tijd komen van de PCB's 
en/of in de juiste seriegrootte afnemen van de produkten. De inflexibiliteit bij de B-categorie PCB's 
wordt veroorzaakt door Microser. 
De leverancier zal warm moeten worden gemaakt voor deze wijze van aansturen/betalen. 
Wat zijn de voordelen voor de leverancier? Microser kan de PCB's maken in seriegroottes die voor 
zijn produktieproces optimaler zijn, dan in de siruatie dat BCS de PCB's bestelt op basis van zijn 
verbruikscij fers. 

5.2.5.2 Verbeteringsvoorstel voor de C-categorie PCB's: jaarbehoefte inkopen 

Door voor PCB's waarvan de omloopsnelheid laag is, de jaarbehoefte in een aantal keer te bestellen, 
zal de verwervingsinspanning aanzienlijk omlaag gebracht kunnen worden (zie paragraaf 3.4.2). 
Categorie C wordt opgesplitst in twee groepen, te weten: 
Cl) PCB's waarvan de P(EOL) dit jaar groot is; 
C2) PCB's waarvan de P(EOL) klein is. 

Voor de codenummers in categorie Cl waarvan er maar een beperkt aantal nodig zijn, wordt niet 
meer /minder besteld dan de totale behoefte ( + veiligheidsmarge, zie tabel 5 .4). 
Voor categorie C2 geldt dat als de jaarbehoefte kleiner is dan de kleinste bestelserie, de kleinste 
bestelserie wordt ingekocht. En indien de jaarbehoefte groter is dan de kleinste bestelserie, wordt de 
jaarbehoefte ingekocht (afgerond naar boven en maximale 300 stuks). 
Het EOL gaan van deze PCB's moet goed in de gaten worden gehouden. Daarom zal regelmatig 
overleg over deze PCB' s met Ontwikkeling en Product Marketing moeten 
plaatsvinden. Verder zal regelmatig (na elke MSS) parameterbeheer moeten plaatsvinden. 
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Gevolgen m.b.t. de flexibiliteit 
Doordat de PCB's nu zeker op voorraad lig
gen, zal de verwervingsinspanning voor deze 
categorie PCB's aanzienlijk dalen. De meeste 
spoedorders voor PCB's zijn te wijten aan C
categorie PCB's omdat niet goed te voorspel
len is wanneer de beboefte zal optreden. 

Kosten/baten 
De baten moeten voornamelijk gezocbt war
den in bet afnemen van de verwervings
inspanning (minder bestelkosten) en bet af
nemen van bet aantal ( dure) spoedorders. 
De voorraad neemt in theorie toe, ecbter in 

Jaarbehoefte Categoric Cl 
(D), in stuks 

0 - 50 D 

50 - 100 D 

100 - 150 D 

150 - 200 D 

200 - 250 D 

250 - 300 D 

> 300 300 

de praktijk neemt deze af omdat er door bet Tabet 5.4 Opdeling C-categorie 

gebrekkige parameterbebeer veel PCB's op 
voorraad liggen. De kosten moeten warden 

Categoric C2 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

300 

gezocbt in bet toenemen van bet parameterbebeer (dit geldt voor alle verbeteringsvoorstellen die 
betrekking bebben op componenten met een lage omloopsnelheid). 

Haalbaarheid 
BCS beeft problemen met bet EOL gaan van produkten (bouwstenen), gevolg biervan is dater niet of 
nauwelijks bekend is wanneer (klantspecifieke) componenten EOL gaan. Een duidelijkere communica
tie tussen lnkoop, Ontwikkeling en Product Marketing is bier gewenst. Zolang niet duidelijk is 
wanneer een bepaalde PCB EOL gaat zal bet moeilijk in te scbatten zijn boeveel er moet warden 
ingekocbt. 
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5.3 Philips Nederland-case 

5.3.1 Philips Nederland B.V. 

Philips Nederland is de verkoopmaatschappij (NSO) voor de componenten en semiconductors1 van
Philips in Nederland. In 1993 kocht BCS voor 7 ,4 miljoen gulden bij Philips Nederland aan passieve
en actieve-componenten. Philips Nederland koopt de componenten in bij de diverse component
fabrieken van Philips . 
Philips Nederland is de grootste leverancier op het moment voor zowel de actieve- als de passieve
componenten voor BCS . De componenten worden bij BCS niet op kwaliteit gecontroleerd ; er wordt 
alleen gecontroleerd of het juiste component is verstuurt en steekproefsgewijs of de aantallen kloppen. 

5.3.2 Huidige logistieke relatie met Philips Nederland 

De codenumrners van Philips Nederland met een hoge omloopsnelheid bij BCS, worden allemaal 
kanban aangestuurd (in totaal heeft BCS zo'n 1100 codenummers bij Philips Nederland , waarvan er 
circa 20 kanban-aangestuurd). De kanban-orders worden m.b.v. een fax naar Philips Nederland 
verstuurd . De overige bestellingen, die op basis van MRP-voorspellingen ontstaan, worden met 
behulp van ED I verstuurd2

• 

De MRP-orders van BCS doorlopen de volgende stappen totdat de componenten fysiek bij BCS zijn 
(zie figuur 5.5): 
• Zodra Philips Nederland de order binnen heeft, wordt deze gecontroleerd (kredietwaardigheid 

klant, kan order binnen gevraagde levertijd geleverd worden etc.). 

FABRIEK PHILIPS NEDERLAND 

zending factuur order 

klantspecifielce 7.ellding 

TNT DISTRIBUTIE CENrRUM KLANf 

Figuur 5.5 inkoopprocedure bij Philips Nederland voor de 'MRP'-orders 

• Hierna wordt de order verwerkt (batch proces) en naar de desbetreffende componentfabriek 
verstuurd . 

• Zodra de fabriek de componenten heeft klaar staan, wordt er tussen Philips Nederland en de 
fabriek gecomrnuniceerd over verpakkingsinstructies e.d. 

• De fabriek verstuurt de goederen naar het distributiecentrum in Veldhoven (voormalige Philips 
distributiecentrum, sinds maart 1994 van TNT). 

1veroer aangeduid als passieve- en actieve-componenten 

2Philips Nederland kan de kanban-oroers van BCS nog niet m.b.v . EDI verwerken (pas eind 1995) 
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• In het distributiecentrum worden de orders voor een klant verzameld en op het afgesproken tijdstip 
naar de klant vervoerd. 

Op het moment geeft BCS geen voorspellingen aan Philips Nederland m.b.t. de verwachte behoefte. 
Philips Nederland maakt BCS-voorspellingen, aan de hand van historische informatie, voor elke - ·· 
Philips componentfabriek waar BCS componenten van betrekt. 

Bij de kanban-aangestuurde componenten liggen er in het distributiecentrum bins op voorraad. Philips 
Nederland is verantwoordelijk voor deze 'buffer'. Zodra BCS een of meer bins afroept, zal Philips 
Nederland dit zelfde aantal bins afroepen bij de desbetreffende componentfabriek. BCS heeft de 
afname verplichting t.a.v. alle kanban-componenten in de 'pijplijn'. 

5.3.3 Problemen m.b.t. de flexibiliteit 

De problemen van BCS m.b.t. de flexibiliteit van Philips Nederland zijn: 
• BCS heeft groot aantal codenurnmers dat beheerd moet worden, waarvan het overgrote dee! 

cataloguscomponenten zijn (van de 1100 zijn er 1070 cataloguscomponenten), deze componenten 
hebben, op een zevental componenten na, een !age omloopsnelheid; 

• de minimale bestelseries die Philips Nederland hanteert zijn groot; 
• de fabrieken hanteren lange levertijden, omdat er een capaciteitsgebrek in de componentenmarkt is 

(er is meer vraag dan dater capaciteit is). 

Ten aanzien van het laatste probleem is Philips Nederland zelf bezig om dit op te lossen. Philips 
Nederland maakt nu voor elke fabriek een gecumuleerde voorspelling van alle voorspellingen van 
individuele klanten. Met deze informatie kunnen echter geen allocaties voor specifieke klanten 
gemaakt worden bij de desbetreffende componentfabrieken. Om dit te verbeteren krijgen de fabrieken 
van alle key-accounts (BCS is een key-account) een aparte voorspelling (voorjaar 1995). 
In eerste instantie zullen dit alleen middellange termijn voorspellingen zijn (half jaar zicht in periodes 
van maanden); later zullen ook korte termijn voorspellingen (2 maanden zicht in periodes van weken) 
naar de fabrieken gestuurd worden. 
Aan de hand van de middellange termijn voorspellingen kan Philips Nederland de gegeven levertijden 
'garanderen'. Dit wil zeggen dat de levertijden niet plotseling van 8 naar 20 weken gaan, zoals in 
1994 een aantal keer is gebeurt. 
Deze middellange termijn voorspellingen moeten niet op het huidige 12NC-niveau worden doorge
geven aan de componentfabrieken, maar op een hoger (produktfamilie-) niveau, te weten 6TG. De 
1100 12NC's van BCS worden op deze manier geaggregeerd tot zo'n 50 6TG's. 
BCS kan de voorspellingsinformatie m.b.v. EDI naar Philips Nederland versturen, waar de informatie 
wordt geaggregeerd tot 6TG-niveau. 

5.3.4 Verbeteringsvoorstel: inkopen bij een distributeur 

Van de 1100 codenurnmers die BCS bij Philips Nederland inkoopt, hebben een groot aantal (1080) 
een lage omloopsnelheid. Omdat deze componenten in (te) grote hoeveelheden moet worden inge
kocht (te grote bestelseries) liggen er teveel van op voorraad bij BCS. Met als gevolg een grotere 
kans op incourant gaan van de componenten, hoge voorraadkosten etc. 
Door de cataloguscomponenten met een !age omloopsnelheid van Philips Nederland bij een distribu
teur te gaan inkopen, word en de levertijden korter en de bestelseries kleiner ( zie paragraaf 3. 3 .1 en 
figuur 5. 6). 
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Kosten/baten 
Er wordt voor de eenvoud verondersteld dat de levertijd gemiddeld 8 weken blijft voor deze compo
nenten. Dit is echter niet zo, deze zal korter zijn, waardoor de veiligheidsvoorraad aanzienlijk omlaag 
kan en de bestellingen op basis van betrouwbaardere voorspellingen worden gedaan. 

Per jaar wordt er voor 750.000 gulden ingekocht 
aan C en D componenten bij Philips Nederland. 
De huidige voorraad componenten met een !age 
omloopsnelheid van Philips Nederland bij BCS 
bedraagt ongeveer 560.000 gulden. Door bij een 
distributeur in te kopen zal de voorraad -door de 
kleinere bestelseries- sterk afnemen. 

De overige baten: 
• besparing transportkosten (indien C en D com

ponenten van meerdere leveranciers bij een 
distributeur wordt ingekocht); 

• minder leveranciers - > minder verwervings
inspanning; 

• door de kortere levertijden kan er betrouwbaar
der worden ingekocht; 

• minder spoedorders door de lagere levertijden; 
• lagere incourant risico . 

Kosten: 

Figuur 5.6 Huidige wijze van inkopen componenten met 
een lage omloopsnelheid vs inkopen bij een distributeur 

• de distributeur brengt de door hem te maken kosten (en winst) in rekening boven op de prijzen van 
de oorspronkelijke leverancier. 

Haalbaarheid 
Daar Philips Nederland andere prijzen (hogere) hanteert voor externe klanten (o .a. de distributeur) 
t.o. v. interne Philips klanten (BCS) zullen hierover afspraken moeten worden gemaakt met Philips 
Nederland. Omdat anders de prijzen niet 10 tot 20 procent hoger zullen zijn, maar 50 tot 60 procent 
en het inkopen bij een distributeur van Philips-componenten nooit interessant zal zijn voor BCS. 

Omdat Philips Nederland zelf ook voordelen heeft bij het inkopen bij een distributeur van componen
ten met een !age omloopsnelheid door zijn klanten, zou hij in feiten lagere prijzen voor die compo
nenten moeten rekenen dan aan de uiteindelijke klant. 
Zolang dit niet het geval is zal het inkopen van componenten via een distributeur voor BCS niet 
voordeliger zijn. 
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Hoofdstuk 6 Gebruik order/supply-technieken 

In hoofdstuk 5 is -voor drie verschillende cases- aangegeven hoe de logistieke keten aan de ingaan
de zijde van BCS herontworpen zou kunnen worden. In de volgende paragrafen wordt beschreven - -
welke order/supply-technieken gebruikt zouden kunnen worden voor goedkope componenten (para
graaf 6.1) en voor dure componenten (paragraaf 6.2). Verder wordt bij elke orderlsupply-techniek 
aangegeven wat de consequenties zijn voor: de jlexibiliteit van de ingaande goederenstroom, de 
voorraden en de RONA van BCS. 
Implementatie van de case-projecten alleen heeft nauwelijks invloed op de RONA van BCS, omdat de 
baten niet direct tegen de kosten opwegen (voornamelijk door de hoge initii!le automatiseringskosten, 
waardoor de terugverdientijd lang wordt). Daarom moeten de kosten en baten tegen elkaar worden 
afgewogen in een situatie dat er bij meerdere leveranciers de voorgestelde wijzen van aansturen 
worden toegepast. Deze afweging paste echter niet in het tijdsbestek van dit onderzoek. 

6.1 Order/supply-technieken voor goedkope componenten 

Voor 'goedkope' componenten zullen geen complexe wijzen van aansturen gebruikt warden (zoals 
meemiveau-afstemming), maar relatief eenvoudige wijzen van aansturen. In de volgende sub-paragra
fen warden respectievelijk behandeld: 
• Kanban, 
• Capaciteit kopen, 
• Pay-on-Production, 
• Stockless buying, 
• Inkopen bij een distributeur, 
• 'Grote' series inkopen. 

6.1.1 Kanban 

BCS gebruikt het kanban principe met succes bij een aantal leverancier/component combinaties (a.a. 
bij Sorba, Microser en Philips Nederland). Kanban is geschikt voor inkoopdelen die een regelmatig 
behoeftepatroon hebben en een groat volume (hoge omloopsnelheid). Het wel of niet klantspecifiek 
zijn van een component is niet van invloed. 
De componenten die BCS nu al op deze wijze aangestuurd vormen geen probleem (de componenten 
liggen niet lang op voorraad door de hoge omloopsnelheid, de materiaalbeschikbaarheid is groat, lage 
verwervingsinspanning e.g. bestelkosten omdat het een zelfregulerend proces is). 
De kanban aansturing van leveranciers is buiten bet onderzoek t.a.v. bet verbeteren van de flexibili
teit gehouden omdat BCS deze wijze van aansturen al in ruime mate toepast. 
Een aandachtspunt voor alle order/supply-technieken en dus ook kanban is bet parameterbeheer. Door 
bet gebrekkige parameterbeheer komt het voor dat componenten die m.b.v. bijvoorbeeld kanban 
ingekocht zouden kunnen warden nag warden ingekocht op basis van voorspellingen ( en omgekeerd). 

6.1.2 Capaciteit kopen 

Capaciteit kopen wordt gedaan voor componenten die op basis van vraagvoorspellingsinformatie 
warden ingekocht (MRP) en waarvan het behoeftepatroon van de produktfamilie stabiel is, maar op 
componentniveau fluctueert. Het wel of niet klantspecifiek zijn heeft net als bij de kanban aansturing 
geen invloed. 
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Bij Microser kan capaciteit kopen gebruikt worden voor alle PCB's (op de kanban aangestuurde 
PCB's na die al een levertijd van 1 week hebben). De verbeteringen zullen voornamelijk zichtbaar 
zijn bij de PCB's met een gemiddelde omloopsnelheid (door de korte levertijden wordt er dan 
ingekocht op basis van betrouwbaardere informatie), omdat bij PCB's met een lage omloopsnelheid 
het verbruik tijdens de levertijd kleiner is dan de kleinste bestelserie die Microser hanteert. -

Bij het kopen van capaciteit neemt -door de kortere levertijden- de mix-flexibiliteit toe bij de 
leverancier. BCS kan nu op basis van betrouwbaardere vraagvoorspellingsinformatie inkopen (geba
lanceerde voorraad). Deze beide verbeteringen hebben tot gevolg dat de veiligheidsvoorraad omlaag 
kan (Current assets, zie bijlage I) en dat het aantal spoedorders en de daarmee smanehangende kosten 
omlaag gaan (Cost of goods sold, zie bijlage I). 

6.1.3 Pay-on-Production 

Bij POP liggen de componenten van de leverancier bij de afnemer. Hetgeen alleen wordt gedaan voor 
componenten die alleen door deze afnemer gebruikt kunnen worden (klantspecifieke componenten). 
Een leverancier is alleen in POP geinteresseerd als de omloopsnelheid hoog genoeg is (de componen
ten moeten niet te lang op voorraad liggen). 
Voor de PCB's die op deze wijze worden ingekocht, heeft Microser (zie paragraaf 5.2.5.1) de 
beslissingsvrijheid t. a. v. het bepalen wanneer de voorraad aangevuld moet worden zolang de veilig
heidsvoorraad nog niet is aangesproken en met hoeveel de voorraad aangevuld moet worden. De 
aanvulhoeveelheid is gebaseerd op de vraagvoorspelling van BCS, met een maximum waarvoor BCS 
een afname verplichting heeft (boven dit maximum ligt de verantwoordelijkheid bij Microser). 

De componenten die op basis van POP worden ingekocht leggen geen beslag op liquide middelen van 
BCS terwijl de materiaalbeschikbaarheid gelijk is gebleven. 
De flexibiliteit van de leverancier (Microser) is niet verbeterd. De voorraad die er nu ligt moet voor 
de leverancier een stimulans zijn om zijn produktie- en planningsproces aan te passen zodat hij 
flexibeler kan reageren op veranderingen in de vraag van zijn afnemers en zodoende deze voorraad
kosten kan verlagen c.q. elimineren. 
Doordat er minder beslag wordt gelegd op liquide middelen van BCS nemen de Current assets af. De 
Cost of organisation zal stijgen vanwege het extra beheer wat deze voorraad vraagt. Door de afname 
van de transportkosten zal de Cost of goods sold afnemen, echter doordat de componenten duurder 
zijn dan in de 'normale' situatie zal de Cost of goods sold hierdoor toenemen (zie bijlage I). 

6.1.4 Stockless buying 

Bij stockless buying liggen de componenten -gereserveerd door de afnemer- bij de leverancier op 
voorraad. Dit is voor de leverancier interessant als hij de componenten voor meerdere afnemers kan 
gebruiken (cataloguscomponenten) en waarvan de omloopsnelheid laag is bij de individuele afnemers. 
Bij stockless buying fungeert de leverancier eigenlijk als distributeur (zie paragraaf 6.1.5) . 
BCS doet al aan een vorm van stockless buying met o.a. Microser. Dit zijn echter klantspecifieke 
componenten en kunnen dus beter bij de afnemer liggen (POP). 

De componenten die op basis van stockless buying worden ingekocht leggen net als bij POP geen 
beslag op de liquide middelen. De transportkosten blijven gelijk of nemen zelfs toe (doordat de 
transportfrequentie toeneemt, er wordt in kleinere hoeveelheden afgeroepen). De flexibiliteit van de 
leverancier wordt niet verbeterd (de flexibiliteit ligt nog steeds in voorraden). Op sterke veranderin
gen in de vraag kan de leverancier nog steeds niet goed reageren (vooral m.b.t. de mix-flexibiliteit). 
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Doordat er minder beslag wordt gelegd op liquide middelen van BCS nemen de Current assets af. 
Doordat de componenten duurder zijn dan in de 'normale' situatie zal de Cost of goods sold toenemen 
(zie bijlage I). 

6.1.S Inkopen bij een distributeur 

Het kopen van componenten bij een distributeur is interessant als het cataloguscomponenten betreft 
met een !age omloopsnelheid en waarvoor de 'originele' leverancier lange Ievertijden en grote 
bestelseries hanteert. De distributeur kan de grote bestelseries van de leverancier verkleinen doordat 
hij de componenten aan meerder afnemers verkoopt die een beperkte behoefte hebben. 
Philips Nederland (de leverancier met de meeste cataloguscomponenten met een !age omloopsnelheid 
van BCS) wil zelf niet als distributeur optreden (zie stockless buying). 
Door deze componenten van Philips Nederland nu bij een distributeur in te kopen, zal de volume
flexibiliteit van de ingaande goederenstroom toenemen door de kleinere bestelseries. De kortere 
levertijden zorgen er voor dat de mix-flexibiliteit van de ingaande goederenstroom ornhoog gaat. 
Doordat de levertijden bij het inkopen bij een distributeur korter worden, kan de veiligheidsvoorraad 
aanzienlijk omlaag. Tevens koopt BCS nu op basis van betrouwbaardere informatie in (gevolg: een 
gebalanceerde voorraad). De kleinere bestelseries hebben tot gevolg dat de seriegroottevoorraad 
kleiner wordt. Dit heeft al met al tot gevolg dat de Current assets zullen afnemen. De Cost of goods 
sold zal echter toenemen omdat de distributeur voor zijn werkzaamheden een marge legt boven op de 
prijs die de leverancier hanteert voor de componenten. Wat er met de transportkosten gebeurt hangt 
af van bet aantal leveranciers dat wordt gereduceerd doordat er bij een distributeur wordt ingekocht 
en de transportfrequentie (zie bijlage I). 

6.1.6 'Grote' series kopen 

Klantspecifieke componenten met een !age omloopsnelheid kunnen niet bij een distributeur worden 
ingekocht. Om toch een goede flexibiliteit te kunnen garanderen, kan voor deze componenten de 
complete jaarbehoefte (of een deel er van) op voorraad worden gelegd. 
De flexibiliteit van de ingaande goederenstroom wordt niet verbeterd. Het belangrijkste probleem met 
deze componenten (het niet aanwezig zijn) wordt op deze manier echter opgelost, wat betekent dat de 
flexibiliteit naar de markt aanzienlijk verbetert. 
Bij Microser zou dit betekenen dat de complete jaarbehoefte van PCB's met een lage omloopsnelheid 
zou worden ingekocht (met een maximum van 300 stuks, de optimale seriegrootte van Microser). 
Doordat er meer componenten op voorraad liggen zal de Current assets toenemen. De Cost of goods 
sold zal afnemen omdat de transportkosten (minder transporten), de bestelkosten en de kosten m.b.t. 
de spoedorders afnemen (zie bijlage I). 

6.1. 7 Samenvatting 

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat het gebruiken van een bepaalde order/supply-techniek 
afhankelijk is van de logistieke kenmerken van de desbetreffende leverancier/component combinatie 
en de prijs van de componenten (in dit geval de goedkope componenten). 
In dit onderzoek komen met name de kenmerken klantspecificiteit en omloopsnelheid naar voren. Aan 
de hand van deze indeling kunnen de onderzochte order/supply-technieken ingedeeld worden (zie 
figuur 6.1). Met behulp van deze indeling kan BCS nu voor andere leverancier/component combina
ties bekijken welke order/supply-techniek mogelijkerwijs in aanmerking komt. 

Verbeteren flex1biiiteit van de ingaande goederenstroom 34 



hoog 

KLANI'- t 
SPECIFICITEIT gemiddetd 

laag 

1aag gemiddeld hoog 

OMLOOPSNELHEID 

)II 

Figuur 6.1 lndeling eenvoudige order/supply-technieken 

6.2 Order/supply-technieken voor dure componenten 

Voor duurdere componenten wordt bet interessant om complexe order/supply-tecbnieken te gaan 
gebruiken (baten zijn bier groter waardoor de dure initiele investeringen voor complexe order/supply
tecbnieken sneller worden terugverdiend). Dit wil niet zeggen dat de eenvoudiger order/supply
tecbnieken voor dure componenten niet gebruikt zouden kunnen worden. Kanban bijvoorbeeld kan 
ook voor deze componenten gebruikt worden, zolang de omloopsnelheid per component maar boog 
genoeg is. 
Verder zou stockless buying gebruikt kunnen worden voor MRO-onderdelen die door meerdere 
afnemers gebruikt kan worden (Bornemann, 1974). 
Ten aanzien van complexere wijzen van aansturen moeten andere logistieke kenmerken worden 
gebanteerd (in dit project niet onderzocbt). 

Bij de Sorba-case is voorgesteld om de order/supply-tecbniek meerniveau-afstemming te gebruiken. 
Deze tecbniek kan gebruikt worden indien: 
a De componenten zinvol geaggregeerd kunnen worden (Kreuwels, 1994). Het zinvol aggregeren 

neemt toe als: 
• materiaalbeschikbaarbeid de kritieke factor is in de produktieplanning van de leverancier en de 

produktstructuur divergent is; 
• capaciteitsbenutting de kritieke factor is in de produktieplanning van de leverancier en de 

produktiestructuur van de leverancier inflexibel is. 
b De produktfamilie-indeling gebaseerd is op overeenkomsten in markt- of produktieprognoses van 

de afnemer. 
c Overeenkomsten in de frequentie en de fase van de planningsmethodiek van de leverancier en de 

afnemer. 
d De ordergrootte van de afnemer op familie- en typeniveau moet gelijk of groter zijn aan de 

minimale seriegrootte op familie- en typeniveau die de leverancier hanteert. 
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Meerniveau-afstemming zorgt er voor dat Sorba sneller kan reageren op veranderingen op codenum
mer-niveau, binnen het afgesproken volume op een hoger aggregatieniveau (verbetering mix-flexibili
teit). 
Voor de voorraad inkoopprodukten bij BCS betekent deze wijze van aansturen een verlaging of zelfs 
een eliminatie van de voorraad (indien er op klantorder kan warden ingekocht). Deze wijze van -
aansturen zorgt er voor dat de voorraden in de gehele keten warden verlaagd (dus oak bij Sorba). 

De voorraadkosten gaan bij meerniveau-afstemming omlaag met als gevolg dat de Current assets 
omlaag gaan en het Capital turnover omhoog (zie bijlage Den I). De Cost of organisation gaat 
omhoog (eenmalige automatiseringskosten en de operationele communicatiekosten die toenemen) wat 
tot gevolg heeft dat de Profitability afneemt. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit dit rappon samengevat en met elkaar in 
verband gebracht. Uit deze conclusies volgen een aantal aanbevelingen voor BCS en voor verder -· 
onderzoek. 

7 .1 Conclusies 

De problemen die BCS heeft met de flexibiliteit van de ingaande goederenstroom (hoge voorraden en 
het niet aanwezig zijn van componenten wat resulteert in spoedorders en/of een slechte leverprestatie 
van BCS), komen voort uit een aantal knelpunten. Deze knelpunten zijn samengevat in de volgende 
aandachtsgebieden: 

Voorspellingsinformatie 
De nauwkeurigheid van de voorspellingsinformatie bepaalt in grote mate de hoogte en de balans in de 
voorraad. Doordat de voorspellingsinformatie van BCS onnauwkeurig is en omdat de leveranciers 
lange levertijden hanteren, koopt BCS te veel of te weinig componenten in (zie paragraaf 5.2.3 en 
hoofdstuk 6). Als BCS de leverancier op een 'slimme' wijze gaat aansturen, kan een kortere levertijd 
warden gerealiseerd. De leverancier wordt echter nog steeds op basis van onbetrouwbare voorspel
lingsinformatie aangestuurd. De effecten van de gebruikte order/supply-techniek zullen dus voor een 
deel teniet warden gedaan door de onnauwkeurige voorspellingsinformatie. 

Product life cycle management 
Het ontbreken van inzicht in het moment van EOL gaan van een bepaald component, veroorzaakt 
grote problemen bij het voorraadbeheer (zie paragraaf 2.4 en paragraaf 5.2.5.2). De plotselinge 
mededelingen van leveranciers dat bepaalde componenten nog een keer besteld kunnen warden, 
veroorzaken sluitorders. De grootte van de sluitorders is gebaseerd op onnauwkeurige voorspellingen 
etc. 
Een ander probleem met betrekking tot het PLC-management is het feit dat produkten die al EOL 
verklaard zijn door de BCS-organisatie, door BCS-Hoorn nog steeds geleverd warden (omdat de 
NSO's ze nog steeds verkopen of als service-item). Hierdoor hebben veel artikelen, die in het 
Bouwstenenproces gemaakt moeten warden en de componenten die daarvoor ingekocht moeten 
worden, een lage omloopsnelheid. 

Parameterbeheer 
Binnen BCS wordt er te weinig aandacht besteed aan het beheren van de logistieke parameters 
(bestelseriegrootte, levertijd, veiligheidsvoorraad, e.d., zie paragraaf 5.2.3). Door de huidige trends 
(zie paragraaf 1.4), vinden er verschuivingen plaats in het behoefte patroon van de componenten. 
Omdat hierop niet adequaat genoeg wordt gereageerd, worden vaak te grote of te kleine bestelseries 
gehanteerd met als consequentie te hoge voorraden, veel spoedorders, etc. Dit heeft als gevolg een 
verlies aan flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid. Als straks op basis van de omloopsnelheid order/
supply-technieken gebruikt gaan warden, kan het bij gebrekkig parameterbeheer zelfs voorkomen dat 
de verkeerde order/supply-techniek wordt gebruikt. 

Indeling anikelbestand 
De indeling van de componenten t. b. v. het voorraad- en inkoopbeleid is bij BCS slechts op een 
criterium gebaseerd; te weten de jaaromzet. Voor de meeste componenten van BCS zijn echter 
meerdere criteria van belang voor het management bij afwegingen t. a. v. het voorraad- en inkoop
beleid (zie paragraaf 6.1. 7). 
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Lange interne doorlooptijd in het verwervingstraject 
De lange levertijden worden voor een dee! veroorzaakt door de lange doorlooptijden in bet verwer
vingstraject bij BCS (zie paragraaf 1. 7 en 2.4). Een bijkomend probleem is bet slecht op elkaar 
afgestemd zijn van de fase en de frequentie van de planning van de leverancier en die van BCS. 

7 .2 Aanbevelingen voor BCS 

Door de in de voorgaande hoofdstukken voorgestelde order/supply-technieken te gebruiken, zullen er 
verbeteringen optreden m.b.t. de flexibiliteit van de ingaande goederenstroom (zie hoofdstuk 6). 
Echter zolang de voorspellingen onnauwkeurig blijven, bet PLC-management gebrekkig blijft en er 
onvoldoende parameterbeheer is, zal niet duidelijk zijn in welke categorie een bepaald component 
moet worden ingedeeld. De consequentie daarvan is dat mogelijkerwijs de verkeerde order/supply
techniek wordt gebruikt, zodat de flexibiliteit verre van optimaal is. 
Om deze redenen worden de volgende aanbevelingen gedaan voor BCS: 

Classificatie van componenten 
BCS moet de componenten op basis van meerdere criteria gaan indelen (naast de classificatie op basis 
van jaaromzet). Een indeling op basis van klantspecificiteit en omloopsnelheid -zoals in dit onder
zoek gebruikt- is wenselijk voor de goedkope componenten die worden aangeleverd aan de Bouw
stenenfabriek (zie paragraaf 6.1. 7). Het kunnen gebruiken van deze logistieke kenmerken, betekent 
twee extra velden in bet logistieke systeem. De klantspecificteit van een component kan bij creatie 
van bet component worden ingevoerd en de omloopsnelheid is een afgeleide van twee al in bet 
systeem aanwezige parameters (ordergrootte en vraag). 
Aan de hand van deze indeling kan BCS bepalen welke order/supply-techniek in aanmerking komt 
voor een bepaalde leverancier/component combinatie. 

Regelmatig parameterbeheer 
Er moet regelmatiger gecontroleerd worden of de logistieke parameters van de componenten (bestel
seriegrootte, levertijden, veiligheidsvoorraden e.d.) gezien bet huidige behoeftepatroon nog correct 
zijn (zie paragraaf 7.1). De regelmaat hangt af van de kritiekheid en de omloopsnelheid van bet 
desbetreffende component. Door op bet moment dater parameterbeheer moet plaatsvinden, lijsten te 
genereren met daarop de benodigde informatie en deze te geven aan de persoon die bet parameter
beheer moet uitvoeren, wordt bet werk vereenvoudigd en kan voorkomen worden dat bet niet volledig 
wordt uitgevoerd. 

Doorlooptijd plannenlverwerven verkonen 
De doorlooptijd van bet verwervingstraject van BCS zou verkort kunnen worden door: 
1) De huidige scheiding in de functies van planner en verwerver op te heffen en een nieuwe functie 

te creeren waarin een persoon de plannings- en verwervingsactiviteit van de componenten van 
een aantal leveranciers verzorgt. Op deze manier kan direct een MRP-behoefte worden omgezet 
in een order (zie paragraaf 1.7 en 2.4). 
Door nu 's maandags on-line de behoefte om te zetten in een order en direct naar de leverancier 
te versturen, i. p. v. bet verzamelen van alle orders en deze 's nachts in een batch uit te pr in ten 
en de volgende dag te versturen, worden in principe twee werkdagen gewonnen. 
Een consequentie van bet on-line verwerken van de orders is dat bet logistieke systeem overdag 
zwaarder belast zal worden. 

2) Dagelijks een MRP-run. Hierdoor wordt de doorlooptijd van bet ontstaan van de behoefte en bet 
weten dat de behoefte is ontstaan gemiddeld verkort met 2,5 werkdag. 
De consequentie is wel dat de leverancier in een week meerdere keren een order kan krijgen 
(bestelkosten nemen toe). Daar tegenover echter staat dat bet werk van de planner/verwerver 
m.b.t. bet bestellen gelijkmatig verspreid wordt over een week. 
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Een dagelijkse MRP-run wordt nu niet gedaan omdat er door de week 's nachts veel batches 
worden gedraaid, waardoor er geen tijd meer is voor een MRP-run (overdag wordt bet systeem 
voor produktiedoeleinden gebruikt). Door nu bet onder punt 1 genoemde voorstel mee te nemen 
zal bet aantal batches afnemen en ontstaat er dus tijd voor een MRP-run. Een nadeel van een 
dagelijkse MRP-run is dat bet logistieke systeem nerveus wordt (veel reschedule in en out 
boodschappen). 

3) De leveranciers indelen op basis van de dag waarop de planning wordt gedaan. De planner/
verwerver (voorstel 1) van BCS zorgt er voor dat op de desbetreffende dag de orders de deur uit 
gaan. De MRP-run kan nu bet beste plaatsvinden in de nacht voordat de meeste (belangrijke) 
leveranciers plannen (zie ook volgende aanbeveling). 

Betere a/stemming planning leverancier en planning BCS 
Door voor de belangrijkste leveranciers van BCS te onderzoeken wanneer zij plannen en hoe vaak zij 
plannen, kan BCS bekijken of bet zinvol is om de planningsfrequentie op te voeren naar een keer per 
dag. Verder is bet zinvol om te weten wanneer de leverancier plant (indien er een keer per week 
gepland wordt bij BCS) zodat de planner/verwerver weet welke leveranciers 's maandags prioriteit 
een hebben omdat de leverancier ook 's maandags plant etc. 
Deze informatie kan de verantwoordelijke inkoper en/of de verwerver achterhalen. 

Electronic Data Interchange 
BCS verstuurt voor de belangrijkste leveranciers de orders m.b.v. EDI. De leveranciers die in dit 
project zijn onderzocht zouden de rollende vraagvoorspellingsinformatie van BCS graag maandelijks 
krijgen (zie hoofdstuk 5). Bij leveranciers waar bet aantal codenummers te groot is wordt bet ver
sturen met behulp van de fax onmogelijk (Philips Nederland met 1100 codenummers is een sprekend 
voorbeeld, zie paragraaf 5.3.3). Door deze vraagvoorspellingsinformatie m.b.v. EDI naar de leveran
ciers te versturen, kan veel werk worden bespaard. Er zal dus een mogelijkheid moeten worden 
geschapen om dit te realiseren. 
T.a.v. meerniveau-afstemming bij Sorba kan EDI -naast besparen op verwervingsinspanning- de 
doorlooptijd bij Sorba verkorten. 

Leverancier specifiek voorspellen 
Uit hoofdstuk 5 blijkt dat 'iedere' leverancier andere informatiebehoefte heeft als bet gaat om vraag 
voorspellingsinformatie (omdat bet plannings- en produktieproces van elke leverancier anders is). De 
verschillen zitten voornamelijk in de planningsperiode/horizon en bet aggregatieniveau van de voor
spellingen. Door een voorspellingsmodule te maken waarvan de horizon en de planningsperiode 
variabel zijn per leverancier (desnoods meerdere per leverancier) kunnen de planningsprocessen van 
BCS en die van de leverancier beter op elkaar worden afgestemd (zie paragraaf 5 .1 en 5. 2) . 
Bij bet aggregeren van de vraagvoorspellingsinformatie moet bekeken worden wie er gaat aggregeren 
en waar in bet planningsproces geaggregeerd wordt. De vraag voorspellingsinformatie kan op diverse 
punten geaggregeerd worden, namelijk bij de leverancier of bij BCS in bet planningsproces: 
1) Bij de leverancier 

In de situatie waarin de aggregatie plaatsvindt bij de leverancier, blijft bet gehele plannings
proces bij BCS in principe ongewijzigd. De behoefte wordt aan de leverancier verstrekt op 
codenummer-niveau. Vervolgens kan de leverancier deze behoeften aggregeren naar verschillen
de aggregatieniveaus, waarmee hij zijn produktieproces aanstuurt. 
Een nadeel hiervan is dat BCS in bet exploderen van systeemniveau naar componentniveau, bij 
elke explosie een veiligheidsmarge meeneemt en overplanned m.b.t. assortimentsonzekerheden. 
Een ander nadeel is bet optreden van nervositeit in de afroepen. Aangezien de behoefte lange tijd 
voor bet aflevermoment aan de leverancier wordt verstrekt, waarbij afgerond wordt op basis van 
de bestelseries, kan dit tot aanzienlijke wijzigingen in de afroepen leiden. 
Een ander probleem is bet feit dat BCS zelf geen inzicht heeft in hoeverre er wordt afgeweken 
binnen een produktfamilie, op bet moment dater besteld wordt. 
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2) Bij BCS kan op diverse punten in bet ptanningsproces worden geaggregeerd: 
a. na de MRP-rekenstag 

Ats er na de MRP-run geaggregeerd wordt naar hogere aggregatieniveaus, warden de inge
bouwde marges t. a. v. de assortimentsonzekerheid en de veiligheidsmarges ook meegenomen. 
Echter bier kan wet rekening worden gehouden met de bestetseriegrootte en de aanwezige
voorraden van een bepaatd component voordat er wordt geaggregeerd. Zodat alleen die 
componenten worden geaggregeerd die BCS ook daadwerkelijk nodig heeft. 

b. na bet MSS 
Voordeet van het aggregeren na het MSS is dater geen assortimentsonzekerheden en veilig
heidsmarges door BCS zijn ingebouwd, met als gevotg betrouwbaardere voorspellingen. 
Ats BCS echter op korte termijn capaciteit willen reserveren of bet produktieproces van de 
teverancier aan willen sturen moet er rekening worden gehouden met de seriegroottes van de 
teverancier en de voorraden bij BCS, die op dit niveau niet bekend zijn. 

Omdat het goedkoop is om de aggregatie bij de teverancier te taten ptaatsvinden en omdat het 
codenummer-pakket van BCS op het moment sterk aan veranderingen onderhevig is (door de ver- · 
schillende trends), is het voorlopig verstandig om het aggregeren bij de teverancier te taten ptaats
vinden. In een later stadium kan atsnog bekeken warden of deze informatie niet uit het eigen plan
ningssysteem kan worden gehaatd. 

7 .3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Classijicatie dure componenten 
Voor dure componenten moet onderzocht warden wetke togistieke kenmerken van belang zijn en 
wetke order/suppty-technieken gebruikt zouden kunnen worden in bepaalde situaties. 
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Afkortingen 
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IPSC 
KBG 
KOOP 
LPC 
MAPS 
MPP 
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MSS 
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OEM 
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PABX 
PBOM 
PCB 
PD 
PIP 
PLC 
POP 
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RTV 
RWF 
RYF 
SMT 

Business Communication Systems 
Communication Systems 
Electronic Data Interchange 
End of Life 
Final Assembly 
International Development Centre 
International Production and Supply Centre 
K waliteitscontrole Binnenkomende Goederen 
Klant Order Ontkoppel Punt 
Local Production Centre 
Masterplanning Systems 
Moving Period Plan 
Monthly Planning Review 
Master Production Schedule 
Maintenance Repair and Officesupplies 
Material Requirements Planning 
Master Shipment Schedule 
National Sales Organisation 
Original Equipment Manufacturer 
Onderhanden Werk 
Private Automatic Branch eXchange 
Planning Bill of Material 
Printed Circuit Board 
Physical Distribution 
Product Introduction Planning 
Product Life Cycle 
Pay-on-Production 
Return on Nett Assets 
Rentabiliteit Totaal Vermogen 
Rolling Week Forecast 
Rolling Year Forecast 
Surface Mounted Technology 
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Bijlage A Organisatieschema 's 
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Figuur A.2 BCS-Hoorn organisatiestructuur 
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Bijlage B Planningsproces BCS-Hoom 

Bl B~inessplanning 

In de businessplanning worden de lijnen uitgezet waarbinnen BCS dient te opereren (strategieen). Deze strategieen 
vormen de grenzen voor de volgende planningsniveaus en hebben o.a. te mak:en met produkten, markten en 
marktaandelen, nieuwe technologieen, voorraadbeleid en logistieke concepten. 

B2 Masterplanning 

Op masterplanningsniveau worden twee activiteiten onderkend: Product Introduction Planning [PIP] en Moving 
Period Plan [MPP]. In bet PIP worden de introductie momenten van de hoofdprodukten, produkten en releases 
vastgelegd. 
In bet MPP worden de NSO-leveringen en de BCS-shipments per hoofdprodukt per NSO in de tijd vastgelegd. De 
planningshorizon varieert van 1,5 tot 2,25 jaar, de planningsperiode is een kwartaal en de planningsfrequentie is 
dus vier maal per jaar. 

B3 Masterscheduling 

Voorspellen begint op systeemniveau, bier onderkennen we de volgende drie activiteiten: bet creeren van een 
Planning Bill of Material [PBOM], een Master Shipment Schedule [MSS] en een Monthly Planning Review 
[MPR]/ Masterplanning Systems [MAPS]. 
Op basis van de verkoopverwachtingen van de NSO's wordt er een voorspelling gemaakt op systeemniveau. Via 
getrapte explosieslagen tot op componentniveau wordt de voorspelling vertaald in voorspellingen op component
niveau. Deze informatie wordt door de rest van de organisatie gebruikt om in te kopen (OEM-produkten en 
componenten) en om capaciteit te creeren in zowel de Bouwstenenfabriek als in de Systeemfabriek. 

BJ.1 Planning-Bill-of-Material 

De PBOM kan worden beschouwd als de stuklijst van een te verwachten gemiddelde klantorder en vormt als 
zodanig de planningseenheid voor bet MSS (zie tabel B. l). 

SEQ. PART NUMBER DESCR.IYI"ION QUANTITY MIX TOTAL AVERAGE -------~--------------------------------------~----------------------~---------
0000 I 3522 203 22150 STICKER iS3070WLD 1.00 1.00 1.00 1.0000 

00020 9562 000 57100 PROCESSOR POWER SUPPLY 4.00 1.00 4 .00 4.0000 

00030 9562 158 30100 MUSIC ON HOLD INTERFACE 2.00 0.10 0.20 0.1250 

00070 9562 155 01100 CM/SM SHELF 1.00 1.00 1.00 1.0000 

00107 9561 101 23200 CLOCK SIGNAL GENERATOR 2.00 1.00 2.00 1.9375 

00108 9562 900 83100 VT510 PC TERMINAL CH/DE 1.00 0.10 0.10 0.0000 

00109 9562 900 SllOO DECPC 450D2 LPX + FRENCH 1.00 0.01 0.01 0.0000 

Tabel 8.1 Deel van de PBOM van de iS3070WLD 

In de PBOM wordt rekening gehouden met onzekerheden omtrent bet assortiment door middel van overplanning1
• 

Hierdoor zullen de in te delen orders nagenoeg altijd binnen de voorspelling passen, waardoor orderacceptatie op 
componentniveau achterwege kan blijven. De PBOM's worden maandelijks vergeleken met de werkelijke orders en 
eventueel bijgesteld. 

1bijvoorbeeld of er een AC- of een DC-voeding geplaatst moet worden (nonnaal gesproken heeft 50% van de 
systemen een AC- en 50% een DC-voeding). Er worden nu echter 0,6 AC- en 0,6 DC-voedingen gepland (in totaal 1,2 
voedingen) terwijl er maar 1 voeding nodig is. 
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BJ.2 Monthly Planning Review/Masterplanning Systems 

De NSO's geven maandelijks de werkelijke en de verwachte orders in bet MPR weer. Het MPR geeft de 
orderintake per hoofdprodukt per land weer. Door de bij de NSO's aanwezige voorraden in bet MPR te verwerken 
en door rekening te houden met de aan de klant afgegeven levertijd ontstaat bet MAPS. Het geeft de fabriek - ·· 
inzicht in de werkelijke orders die aan de NSO's geleverd zullen worden. 
Via MPR/MAPS vindt dus vanuit bet primaire proces (verkoop en levering) de terugkoppeling plaats naar bet 
MPP. 

BJ.3 Master Shipment Schedule 

Het MSS is een detaillering van bet MPP. De leveringen per hoofdprodukt per land per kwartaal worden vertaald 
naar leveringen per PBOM per week (de komende 2 maanden) of per maand (overige perioden). De plannings
horizon van bet MSS is 18 maanden en de planningsfrequentie is een keer per maand. 
Omdat BCS geen eindprodukten op voorraad legt, geldt bet MSS ook als bet masterschedule voor de fabricage en 
is als zodanig de enige logistieke planning voor bet fabricageproces. De directe aansturing van de fabricage vindt 
plaats op basis van klantorders binnen de grenz.en van bet MSS. 

Vervolgens ontstaat bet Master Production Schedule [MPS], als bet ware een 'voorspelling op bouwstenen-niveau'; 
dez.e informatie wordt weer gebruikt voor capaciteitsplanning in de Bouwstenenfabriek, voor de kanbans in de 
Bouwstenenfabriek en bet kanbanbeheer op basis van MPS. 
De MRP-module bepaalt de toekomstige behoefte aan componenten. Inkoop gebruikt bet MRP om voorspellingen 
door te geven aan leveranciers en om bestellingen te doen bij leveranciers. Daamaast wordt de MRP-berekening 
ook gebruikt om de bingrootte van de kanban aangestuurde componenten te regelen. 

B4 Orderafbandeling 

Op basis van een behoeftenspecificatie wordt door de NSO een functionele specificatie gemaakt, hetgeen in eerste 
instantie leidt tot een offerte en, indien de offerte een order wordt, tot een Hardware en Software Questionnaire. 
Het accepteren van een order m.b.t. de gewenste levertijd dient vooraf getoetst te worden aan bet MSS, waarin de 
voorspelling per NSO is vastgelegd. De eerste fase van bet acceptatieproces is vereenvoudigd tot "turven" onder 
bet motto: "niet voorspelt is niet leverbaar". Voor losse leveringen gebeurt dit op produktniveau. De mogelijkheid 
(flexibiliteit) is echter ingebouwd om binnen bet totaalvolume -per periode van een hoofdproduktfamilie per NSO-
25 procent van bet geplande volume af te wijken, door meer hoofdprodukten te leveren ten koste van andere 
NSO's. 

De orderregistratie omvat bet registreren van de materiaalspecificatie (12NC) en alle overige relevante orderinfor
matie (ordemummer, bestemming etc.). 
Bij de indeling van de verkooporders wordt rekening gehouden met bestaande distributieschema's van Physical 
Distribution [PD] naar de NSO's. Het resultaat van de release-activiteit is de zogenaamde "delivery note", waarop 
de relevante ordergegevens zoals codenummers (12NC's), aantallen, ordemummer, overeengekomen levertijd, etc. 
vermeld zijn. De delivery note is de directe aansturing voor de Systeemfabriek (bet boodschappenlijstje) waarmee 
produkten uit de FAS-buffer worden onttroklcen. Het Systeemproces wordt hiema uitgevoerd, wat dan eindigt met 
een aanbieding van de afgehandelde order aan PD. 
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Bijlage C Voorraden BCS-Hoorn 

Voorraadpunt Hoeveelheid Juni 94 Hoeveelheid Juli 94 Hoeveelheid -Aug. 94 Gebudgetteerd 
(in 100.000 guldens) (in 100.000 guldens) (in 100.000 guldens) 31/12 

Incoming: 
KBG 309 222 367 
Afkeur 35 117 118 

······································ ............................................ ............................................ . ........................................... .............................. 
Totaal incoming 344 339 485 1.000 

---------------------------------~----------------- ------------------------------
Magazijn: 
Comp. gewoon 7.991 7.808 7.520 
Comp. kanban 1.402 1.486 1.549 
Sluitorders 1.746 1.653 1.400 
Slowmoving 2.819 2.950 2.890 
Verp/Chemicl. 222 223 219 ...................................... ............................................ ............................................ . ........................................... .............................. 
Totaal magazijn 14.180 14.120 13 .578 7.000 

---------------------------------------------------~-----------------------------
OHW-IPC 1.604 1.931 2.279 
Corr. Backfl. 396 14 -473 
Overige voorraad 142 52 189 ...................................... ···········································- ........... ................ ............................................ . ............................. 
Totaal OHW 2.142 1.997 1.995 2.000 ~--------------~-----------------------------------~-----------------------------
Totaal IPSC 16.666 16.456 16.058 10.000 

LPC 4.498 4.056 3.821 5.000 

Totaal BCS-Hoorn 21.164 20.512 19.879 15.000 

Tabel C.1 Voorraden componenten 

Voorraadpunt Hoeveelheid Juni 94 Hoeveelheid Juli 94 Hoeveelheid Aug. 94 Gebudgetteerd 
(in 100.000 guldens) (in 100.000 guldens) (in 100.000 guldens) 31/12 

Finished products: 
Buffer 4.500 4.500 4.500 
Restant 6.700 6.100 6.100 
OHWFAS 4.400 5.300 4.600 
divers 300 300 300 
Te factureren 1.300 1.600 2.400 ...................................... ............................................ ............................................ ............................................ .............................. 
Totaal 17.200 17.800 17.900 16.000 

Tabel C.2 Voorraden bouwstenen en OEM-produkten en onderhanden werk in de Systeemfabriek 
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Bijlage D Rentabiliteit van bet Totale Vennogen van BCS-Hoorn 

D1 RTV 

De rentabiliteit van bet totaal vermogen geeft de winstgevendheid aan van bet totaal geinvesteerde vermogen van 
de ondememing voor aftrek van de interest en de belasting (zie figuur D.1). 
Het rendement op bet vermogen wordt beinvloed door de winstmarge die op de verkochte produkten worden 
bebaald. Bij de winstmarge wordt er een relatie gelegd tussen de behaalde winst en de omzet (van Beek, 1988). 

CONI'RIBUTION 
MARGIN SAL~ 

INCOME FROM 
OPfl<ATIONS minus minus 

PROITTABIIJfY 
divided by (10 % ) COST OF COST OF 

I! ORGANISATION GOODS SOLD 
RONAi multiplied by SAIE> 

CAPITAL 
divided by CURRENT 

TURNOVER WORKING CAPITAL 
~ 

NEl' ASSEI'S plus minus 

FIXED ASSEI'S CURRENT 
LIABil...ITIEi 

Figuur D.l RONA-schema/RTV-schema 

De winstgevendheid van een ondememing, welke tot uitdrukking komt in de RTV, is op langere termijn bepalend 
voor bet voortbestaan van een ondememing. Het ontbreken van voldoende rentabiliteit beeft een direct iovloed op 
de kredietwaardigbeid. 

D2 Huidige RTV BCS 
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D3 V erbetering RTV 

Om een positieve invloed op de RTV te verkrijgen, wat dit afstudeerproject beoogt, zullen de omloopsnelheid van 
bet totaal vermogen en/of de bruto winstmarge omhoog moeten gaan. 
Omloopsnelheid totaal vennogen: Als we er van uitgaan dat de omzet gelijk blijft, zal bet totaal vermogen omlaag ·· 
moeten om de omloopsnelheid te vergroten. Als de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen en 
effecten) omlaag gaan zal bet totale vermogen kleiner worden en de RTV toenemen. 
Bruto winstmarge: Bij een gelijkblijvende omzet zal de winst voor interest en belasting omhoog moeten en dus de 
totale kosten omlaag. Als we naar de kosten van bet ingaande goederenstroom traject kijken, zijn dit: de 'indirecte' 
voorraadlcosten (incourant kosten, magazijnruimte, etc.), de verwervingskosten, de beheerskosten (intern/extern), 
etc. 
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Bijlage E Selectie Cases 

Er moeten drie leveranciers geselecteerd worden, die het 'probleemgebied' van BCS afdekken (zie figuur 4.1). 

De belangrijkste leverancier van BCS voor klantspeci
fieke produkten is Microser S.A. 
Microser is een PCB-producent, die op basis van klant
orders de produkten maakt (make-to-order). Een groot 
deel van bet inkooppakket bij Microser (zie figuur E.1) 
beeft een lage omloopsnelheid ( circa 66 % van bet 
pakket), circa 30 procent beeft een 'gemiddelde' om
loopsnelheid en een codenummer een boge omloopsnel
beid (3%). 

Philips Nederland is de grootste individuele leverancier 
van produktgebonden koopdelen die worden verwerkt in 
bet eindprodukt (1100 van de 5000 codenummers). Een 
groot aantal van deze codenummers zijn catalogus
produkten en bebben een lage omloopsnelheid ( circa 
1060, zie figuur E.2). De klantspecifieke produkten die 
Philips Nederland levert zullen begin 1996 uitgefaseerd 
zijn. Het onderzoek zal zicb ricbten op de catalogus
produkten met een }age omloopsnelheid. 

Sorba levert produkten, die op basis van BCS-orders 
worden geassembleerd (assembly-to-order). BCS wil 
bogere samenstellingen gaan afnemen bij Sorba (zie 
bijlage F). Hierdoor neemt bet aantal codenummers dat 
BCS bij Sorba beeft toe en de omloopsnelheid per type 
af. Verder worden de produkten klantspecifieker. 

UAHI'- t 
SPECIFICITEIT pilddd 

0111.00PSNELHEID 

Figuur E.l Inkooppakket Microser S.A. 

ll<q 

lLANT- t SPECIFICITEIT pilddd 

... 
0111.00PSNELHEID 

)Ir 

Figuur E.2 Inkooppakket Philips Nederland B.V. 
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Figuur E.3 Inkooppakket Sorba Precisieplaatwerk B. V. 
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Bijlage F Hogere samenstellingen 

Fl Inleiding 

BCS wil zich meer gaan richten op haar kemactiviteiten en wil daarom onderzoeken of het uitbesteden van niet 
kemactiviteiten 'voordeliger' is. De directe gevolgen voor BCS zijn dat er intern capaciteit vrij komt voor 
kemactiviteiten. In de huidige situatie is het echter zo dat er een capaciteitsoverschot ontstaat. Daarom zullen er in 
eerste instantie slechts op k.leinschalige wijze hogere samenstellingen worden ingekocht (pilot-project, waar de 
baten niet direct tegen de kosten opwegen). 

F2 Pilot-project 

Het pilot-project wordt bij de leverancier van de low-range kasten, Sorba Precisieplaatwerk B. V., uitgevoerd. De 
low-range kasten worden momenteel bij BCS voorzien van een backpanel, een trafo en een rectifier, waama de 
kasten gereed zijn voor het aanbrengen van de diverse PCB's en de bekabeling. 
Deze activiteiten worden tijdens het pilot-project uitbesteed aan Sorba. De hogere samenstellingsonderdelen zullen 
voorlopig door BCS geleverd/gemaakt worden. In een later stadium, als dit sociaal verantwoord is t.o. v. de 
werknemers van BCS, kan de produktie van de rectifier en de backpanel bij derden worden uitbesteed en de 
verwerving van deze onderdelen en de transformator door Sorba worden overgenomen. 

Het is nu zo dat er bij BCS platen, die bij Sorba op de kast zijn geschroefd, verwijderd worden om een backpanel 
te monteren. Indien de backpanels bij Sorba worden gemonteerd, hoeven de betreffende platen maar een keer op 
de kast te worden gemonteerd (totale reductie in werktijd van circa 10 minuten per kast). Dit heeft tot gevolg dat 
de loonkosten integraal dalen. 
Verder wordt er nu bij BCS plaatwerk op de kast gemonteerd (samen met de rectifier en de backpanels) dat 
ingekocht wordt bij een andere leverancier. Dit plaatwerk kan Sorba nu zelf maken en monteren op de kasten 
(efficiency-besparingen op o.a. handling, transport e.d.). 

Om er voor te zorgen dater voldoende backpanels, rectifiers en trafo's bij Sorba aanwezig zijn, is een kanban
aansturing, zoals die nu binnen BCS bestaat tussen de Bouwstenenfabriek en de Systeemfabriek, mogelijk. Sorba 
heeft dan voor elk van deze onderdelen een aantal bins op voorraad. Zodra er een bin wordt aangesproken geeft 
Sorba dit door aan BCS die er dan voor zorgt dat bij het eerst volgende transport terug naar Sorba een nieuwe bin 
wordt meegestuurd. 

F3 Kosten/baten hogere samenstellingen 

Op de lange termijn :zal BCS de low-range kasten 'compleet' bij Sorba inkopen, zonder zelf nog bepaalde 
onderdelen te verwerven en/of te maken. De kosten zullen echter tegen de baten moeten opwegen. 

F3.1 Inkoopkosten 'huidige' situatie 

In tabel F .1 en tabel F .2 staan de prijzen voor de hogere samenstellingskasten, zoals ze nu fictief bij BCS zijn 
(exclusief toeslagen e.d.). 
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Omschrijving 12NC lnkoop Maakdeel/ Directe Totale-
(materiaal) Koopdeel loonkosteo kosten 
kosten 

Toroid-trafo 660V A/230V 9562 157 02100 161,10 K n.v.t. 161,10 

Trafo 300V A/220V 9562 157 87100 89,49 K n.v.t. 89,49 

Rectifier 9562 15723100 47,15 M (20 min) 12,00 59,15 

Cabinet iS3010 3522 254 07530 382,00 K n.v.t. 382,00 

Cabinet iS3010 MDF 3522 254 07540 575,00 K n.v.t. 575,00 

Cabinet iS3010 MDF/EMC 3522 254 08700 673,00 K n.v .t. 673,00 

Cabinet iS3030 3522 254 07550 432,00 K n.v.t. 432,00 

Cabinet iS3030 EMC/DE 3522 254 08690 481,00 K n.v.t. 481,00 

Cabinet iS3030 MDF 9562 157 54100 304,00 K n.v.t . 304,00 

Floorstand ML 9562 157 48100 156,00 K n.v.t. 156,00 

Floorstand E 9562 157 49100 224,00 K n.v.t. 224,00 

Backpanel iS3010 3522 243 98880 97,67 M (20 min) 12,00 109,67 

Backpanel iS3030 3522 254 00780 192,63 M (25 min) 15,00 207,63 

Backpanel iS3030 EMC/DE 3522 254 09860 255,13 M (25 min) 15,00 270,13 

Tabel F.l Kosten van de diverse onderdelen van de bogere samenstellingskasten binnen BCS 

Het monteren van de onderdelen op de low-range kasten neemt in de Systeemfabriek gemiddeld 30 minuten per 
kast in beslag, dit komt neer op f 17 ,50 per kast (variabel uurloon is circa 35 gulden). 

iS3010 

iS3010 MDF 

iS3010 MDF/EMC 

iS3030 

iS3030 EMC 

iS3030 MDF 

Floorstand ML 

Floorstand E 

zonder trafo 
en rectifier 

509,17 

702,17 

800,17 

met trafo 
zonder rectifier 

598,66 

791,66 

889,66 

zonder trafo 
met rectifier 

568,32 

761,32 

859,32 

Tabel F .2 Kosten afgemonteerde hogere samenstellingskasten binnen BCS (exclusief toeslagen) 

F3.2 Inkoopkosten toekomstige situatie 

met trafo 
en rectifier 

657,81 

850,81 

948,81 

Sorba zal de hogere samenstellingen niet op 'non-profit' basis gaan maken, Sorba zal boven op de loonkosten (75 
gulden per uur) een winstmarge leggen van 10% en over de inkoopkosten 2%. 
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Omschrijving llNC Materiaal lnkoopkosten Directe Totale-
kosteo loonkosten kosteu 

Toroid-trafo 660V A/230V 9562 157 02100 161,10 164,32 n.v.t . 164,32 

Trafo 300V A/220V 9562 157 87100 89,49 91,28 n.v.t. 91,28 

Rectifier 9562 157 23100 47,15 48,09 27,50 75,59 

Cabinet iS3010 3522 254 07530 n.v .t. n.v.t. n.v.t. 382,00 

Cabinet iS3010 MDF 3522 254 07540 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 575,00 

Cabinet iS3010 MDF/EMC 3522 254 08700 n.v.t. n.v.t. n.v.t . 673,00 

Cabinet iS3030 3522 254 07550 n.v.t. n.v .t. n.v.t. 432,00 

Cabinet iS3030 EMC/DE 3522 254 08690 n.v.t. n.v .t. n.v .t. 481,00 

Cabinet iS3030 MDF 9562 157 54100 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 304,00 

Floorstand ML 9562 157 48100 n.v.t. n.v.t. n.v .t. 156,00 

Floorstand E 9562 157 49100 n.v.t. n.v .t. n.v.t. 224,00 

Backpane1 iS3010 3522 243 98880 97,67 99,62 27,50 127,12 

Backpane1 iS3030 3522 254 00780 192,63 196,48 41,25 237,73 

Backpanel iS3030 EMC/DE 3522 254 09860 255,13 260,23 41 ,25 301,48 

Tabel F.3 Kosten van de diverse onderdelen van de hogere samenstellingskasten bij Sorba 

Het monteren van de onderdelen op de low-range kasten neemt bij Sorba gemiddeld 20 minuten per kast in beslag, 
dit komt neer op f27 ,50 per kast. 

Prijzen incl. de hogere samenstellingsonderdelen (compleet vanuit BCS geleverd) 

zonder trafo zonder met trafo zonder rec- zonder trafo met rec- met trafo met 
rectifier tifier tifier rectifier 

iS3010 536,62 627,90 612,21 703,49 

iS3010 MDF 729,62 820,90 805,21 896,49 

iS3010 MDF/EMC 827,62 918,90 903,21 1012,49 

iS3030 

iS3030 EMC 

iS3030 MDF 

Floorstand ML 

Floorstand E 

Tabel F .4 lnkoopprijzen van de hogere samenstellingskasten in de toekomst 

F3.3 Vergelijk voorstellen 

Het is niet 'exact' bekend wat bet afnamepatroon zal zijn bet komende jaar voor de 19 bogere samenstellings
kasten. Er is ecbter wel globaal (historiscb) bekend wat er gemiddeld in een low-range kast gemonteerd wordt aan 
bogere samenstellingsonderdelen (zie tabel F.5). 
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aantal voor zonder trafo met trafo zonder trafo met trafo 
1995 voorspeld zonder rectifier zonder rectifier met rectifier met rectifier 

iS3010 30 0% 50% 50% 0% 

iS3010 MDF 255 0% 50% 50% 0% 

iS3010 MDF/EMC 245 0% 50% 50% 0% 

iS3030 890 

iS3030 EMC 570 

iS3030 MDF 755 

Floorstand ML 740 

Floorstand E 95 

Tabet F.5 Globate verdeling hogere samenstellingskasten 

Het verschil tussen de 'kostprijs' van de hogere samenstellingskasten in de 
huidige situatie (als BCS zelf de onderdelen monteert) en de situatie dat Sorba 
deze activiteiten volledig ovemeemt komt neer op zo 'n 125.000 gulden (zie 

Situatie 'Inkoopkosten' 

'nu' 2.000.000 

tabel F.6). . 'toekomst' 2.125.000 

Het uitbesteden levert BCS aan loonkosten, op de lange termijn, 84.000 
gulden per jaar op (35 * 2400 uur). 

Tabet F.6 lnkoopkosten hogere 
samenstellingskasten 

Kosten Baten 

Initiecl • aanloopkosten (inlecreffect Sorba) 

• organisatorische vcranderingen 
• introductie nicuwe codcnummcrs in 

de gehele BCS organisatic en bij 
alle NSO's 

• aanpassen produktstructuur in logi-
stieke systecm 

Jaarlijks • duurdere produkten (125.000) • lagere directe loonkosten (84.000) 
• meer communicatic met lcverancier • afnamc overhead kosten (vcrwerven/plannen) 

Tabet F. 7 Kosten en baten hogere samenstellingen Sorba-case 

F4 Haalbaarheid 

Het grootste obstakel om bogere samenstellingen te gaan afnemen bij Sorba is bet feit dat BCS de 'nieuwe'
produkten moeten introduceren bij alle betrokkenen binnen de BCS-organisatie, alle NSO's en de overige vaste 
klanten. Dit zal veel inspanning en tijd gaan vergen. 

Een ander probleem is bet feit dat trafo's en de montage van de trafo' s voor de Britse-markt aan de BABT-norm 
moeten voldoen. Sorba zal hiervoor de montage activiteiten t.a.v. de bogere samenstellingen moeten vastleggen in 
procedures die aan de BABT-norm voldoen. 
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Bijlage G Sorba-case 

Gl Werkwijtt Sorba/BCS 

Gl.1 Opbouw huidige levertijd Sorba 

De buidige levertijd van Sorba, 10 werkdagen in bet 'slecbtste' geval, is als volgt opgebouwd: 
a. op dag 1 komt de order op de fax binnen bij Sorba; 
b. op dag 2 wordt de order administratiefverwerkt en in bet planningssysteem ingebracbt; 
c. op dag 3 ligt de order op de werkvloer en wordt voor de volgende dag of een van de volgende dagen 

ingepland; 
d. een aantal dagen wacbten op capaciteit (in bet slecbtste geval drie dagen); 
e. een dag produktie; 
f. in bet slecbtste geval drie dagen wacbten op bet volgende transport. 

De stappen a, b en c kunnen bij Sorba in een dag plaats vinden (betere administratieve procedures). 
Doordat bij de kanban aansturing niet exact van te voren bekend is wanneer er een afroep plaats vindt is bet 
reserveren van capaciteit 'moeilijker' dan bij meerniveau-afstemming. Op basis van de voorspellingen op een boger 
aggregatieniveau kan Sorba montagecapaciteit reserveren voor BCS. Dit zal er voor zorgen dat bet aantal dagen 
wacbten op capaciteit zal afnemen/verdwijnen. Door Sorba wordt in eerste instantie als uitgangspositie een 
slecbtste geval van een dagen wacbten op capaciteit genomen. 
Dit zorgt al met al voor een doorlooptijd bij Sorba drie dagen, de produkten kunnen dan de volgende dag met bet 
transport mee naar BCS (als er die dag een transport plaatsvindt (zie tabel G.1). 

Order komt biMen bij Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr 
BCS en bij Sorba week I week I week I week I week I week 2 week 2 week 2 week 2 week 2 

Transportdagen transp . transp . transp. transp. 

Met welk transport mee vrwl vrwl wow2 wow2 wow2 vr w2 vrw2 wow3 wow3 wow3 

aantal dagen 'wachten' s 4 6 s 4 s 4 6 s 4 

Tabel G.I Transportfrequentie/levertijd in de verbeterde situatie bij Sorba 

Gl.2 Een nieuwe ontkoppelpunt bij Sorba 

De barde orderinformatie van BCS lean bij Sorba worden gebruikt als de levertijd vanaf bet KOOP bij Sorba 
binnen de gewenste levertijd van BCS ligt, dit is niet bet geval. Door bet KOOP stroomopwaarts te verscbuiven 
zou dit mogelijk moeten zijn. De nieuwe plaats van bet KOOP bij Sorba wordt dus bepaald door de doorlooptijd in 
de keten. Daarbij komt dit punt te liggen op de plaats waar de doorlooptijd stroomafwaarts tot aan bet order
vrijgave moment bij BCS in bet slecbtste geval 2 dagen is (zie tabel G.2). 

Order komt biMen bij Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr 
BCS en bij Sorba week I week I week I week I week I week 2 week 2 week 2 week 2 week 2 

Transportdagen trans . trans . transp . transp. 

Met welk transport mee wow! vrwl vr wl wow2 wow2 wow2 vr w2 vr w2 wow3 WO wJ 

aantal dagen 'wachten' 2 3 2 4 3 2 3 2 4 3 

Tabel G.2 Levertijd in de door BCS gewenste situatie, met een ongewijzigde transportfrequentie 
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Doordat Sorba i. v .m. de bogere samenstellingen, nieuwe activiteiten gaat ontplooien, zou bet ontkoppelpunt tussen 
de oude activiteiten en de nieuwe activiteit kunnen liggen. Dit kan indien Sorba deze nieuwe activiteit (bet 
monteren van de bogere samenstellingsonderdelen) binnen de gevraagde levertijd kan voltooien. Indien dit niet 
mogelijk is, z.al Sorba een buffer voorraad moeten gaan aanhouden om bet verschil in gevraagde levertijd en 
realiseerbare levertijd te kunnen overbruggen. 
Deze buffer is dan tevens een stimulans voor Sorba om de levertijden te verkorten en zodoende de buffer te 
verkleinen of zelfs op te beffen. 
In geval dat Sorba binnen 2 dagen de kasten kan leveren, zal er ook gebufferd moeten worden. Omdat door de 
transport frequentie van tweemaal per week er ook een situatie kan ontstaan dat de order er 4 dagen overdoet (zie 
tabel G.2). 

Gl.3 Verwerven vanuit de Systeemfabriek 

Zodra een klantorder bij BCS geconfirmeerd is, moet er een order naar Sorba worden verstuurd/gefaxt met de 
juiste specificaties t.a. v. de bogere samenstellingskast en met welk transport de kast mee moet. 
Omdat de order bij Orderdesk wordt geconfirmeerd is bet verstandig de verwerving van de kasten vanuit dit punt 
te laten plaatsvinden en niet, zoals nu bet geval is voor de low-range kasten, vanuit de Bouwstenenfabriek. 

Gl.4 Voorbeeld meemiveau-afstemming informatie 

Voorbeeld G.la Voorspellingsinformatie en orderinformatie voor Sorba Precisieplaatwerk 
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Voorbeeld G.lb Voorspellingsinformatie en orderinformatie voor Sorba Precisieplaatwerk 

Gl.S Aanpassingen aan bet logistieke systeem 

T .a. v. meerniveau-afstemming moet bet logistieke systeem van BCS op een aantal punten worden gewijzigd. 
1) Het inkopen van de produkten gebeurt nu niet meer op basis van verbruik- of voorspellingsinformatie, maar op 

basis van barde klantorders. Er zal dus een directe relatie gemaakt moeten worden tussen een klantorder en een 
order voor in dit geval Sorba. 
De voorspellingsinformatie (MRP-behoeften en de rollende vraagvoorspellingsinformatie) moeten automatiscbe 
(bet beste is versturen m.b.v. EDI) naar Sorba verstuurd worden. M.b.v. deze informatie stuurt Sorba zijn 
fabriek aan. 

2) V oor bet aggregeren van de vraagvoorspellingsinformatie moeten mogelijkheden worden gemaakt in bet 
logistieke systeem (na bet MSS en na de MRP-run). Deze aanpassing is niet direct noodzakelijk (zie paragraaf 
7.2), maar is aan te bevelen indien meerdere leveranciers zouden worden aangestuurd op deze wijze. 
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G2 Kosten/baten Sorba-case 

Wat bebben de twee verschillende wijzen van aansturen nu voor invloed op de voorraadboogtes bij Sorba en bij 
BCS en wat zijn de daaraan verbonden kosten? Als uitgangspunt wordt bet afnamepatroon van de 'oude' low-range 
kasten genomen, maar gebaseerd op de gemiddelde prijzen zoals deze gelden voor de nieuwe bogere samenstel
lingskasten (zie tabel F .4). 
De twee verschillende aansturingen bebben ook voor een deel verschillende voorraadpunten (zie figuur G.1) . 

. HUIDIGE SITUATIE. 
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I 

I 
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HALFFABR. 
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Figuur G.1 Voorraadpunten bij kanban-aansturing van Sorba en bij meerniveau-afstemming met Sorba 

Als uitgangspunt wordt bet volgende aangenomen: 
1. De voorraden grondstoffen, OHW-balffabrikaten en voorraden balffabrikaten zijn in beide situaties nagenoeg 

gelijk. Dit is een redelijke veronderstelling, omdat bij de kanban-aansturing ook informatie wordt gegeven om 
de fabricage balffabrikaten aan te sturen. Oat is dao wel op codenummer-oiveau, maar wordt t.a. v. veiligbeids
marges e.d. door de planningsafdeling van BCS gecorrigeerd. 

2. Er vindt in beide situaties twee maal per week een transport plaats tussen Sorba en BCS. 

Op basis van de gemiddelde prijs, de bingrootte, aantal bins in omloop, etc., zijn in de oude situatie de kosten en 
baten uitgerekend. 

Voorraadkosten 'huidige' situatie 
OHW montage complete kasten = gemiddeld 2 weken OHW op 'de vloer' 
Kanban voorraad = gemiddeld aantal bins op voorraad * bingrootte 
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produkt gem. gem. II bins dat bin- aantal bins 
Prijs per maand wor- grootte in magazijn 

den afgeroepen BCS 

iS3010 S83,S0 3 6 

iS3010 MDF 776,S0 s 4 

iS3010 MDF/EMC 874,S0 s 4 

iS3030 796,80 23 4 

iS3030 EMC 908,30 10 4 

iS3030 MDF 304,00 12 6 

Floorstand ML 1S6,00 6 10 

Floorstand E 224,00 2 10 

totaal 

Tabel H.3 Voorraadkosten in de 'huidige' situatie 

V oorraadkosten meerniveau-afstemming 
OHW montage kasten = gemiddeld 2 weken OHW op 'de vloer' 
voorraad kasten = veiligheidsvoorraad van 1 week 

OHW montage kanbanvoor-
complete raad kasten 
kasten bij BCS 

I S.2S0,- 3.S00,-

7 7.76S,- 21.750,-

s 8.745,- 17.490,-

8 36.6S0,- 2S .S00 ,-

7 18.170,- 25 .430,-

9 11 .000,- 16.420,-

4 4.680,- 6.240,-

I 2.240,- 2.240,-

94.SOO,- 118.S70,-

OHW montage hogere samenstellingsonderdelen = halve week OHW op 'de vloer' 

produkten gem. prijs gem. prijs gem. OHW voorraad OHW montage 
least HS least vraag per montage kasten hogere samenstel-

week kasten lingsonderdelen 

iS3010 382,- S83 ,S0 I 764,- 382,- 270,-

iS3010 MDF S7S ,- 776,S0 s S.750,- 2.875,- 1.950,-

iS3010 MDF/EMC 673,- 874,S0 6 8.076,- 4.038,- 2.625 ,-

iS3030 432,- 796,80 IS 12.960,- 6.480,- S.975,-

iS3030 EMC 481 ,- 908,30 10 9.620,- 4.810,- 4.540,-

iS3030 MDF 304,- IS 9.120,- 4.560,-

Floorstand ML 156,- 12 3.744,- 1.872,-

Floorstand E 224,- 2 896 ,- 448,-

totaal 50.930,- 25.465 ,- 15 .360,-

Tabel G.4 Voorraadkosten bij meerniveau-afstemming 
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Bijlage H Microser-case 

Hl Produktie van PCB's bij Microser 

De voomaamste functie van een PCB is bet onderling verbinden van componenten. Bij Microser wordt er daarom 
ook gecontroleerd of alle gewenste verbindingen aanwezig zijn en of er geen ongewenste verbindingen (kortslui
ting) of openingen (onderbrekingen) zijn. 
Op de boards worden verbindingspatronen met behulp van chemische- en fototechnische processen aangebracht. 
BCS koopt bij Microser bi-layer en multi-layer (4 en 6 lagen) PCB's, voor rowel de leaded als de SMT produktie. 
Er zijn 75 tot 125 verschillende bewerkingen mogelijk in de PCB-produktie. Er zijn clan ook geen twee 
leveranciers te vinden die exact op de zelfde wijze PCB's produceren. De verschillen zitten hem voomamelijk in: 
gebruikte apparatuur, materialen en de chemicalien (Flatt, 1992). 
Het merendeel van de PCB-producenten gebruikt koper gelaagd epoxy glass als grondstof. De sporen worden 
gevormd door selectief ongewenst koper te verwijderen. Daama wordt op selectieve wijze conductief materiaal op 
de boards aangebracht. Figuur H. l geeft een globaal overzicht van de diverse produktiestappen die PCB's 
doorlopen. 

Figuur H.1 Produktieproces PCB-leverancier 

Er zijn een groot aantal variabelen, die van invloed zijn op bet produktieproces van PCB's, o.a.: 
1) de afmetingen van de produktie-boards; 
2) bet aantal individuele PCB's die op een produktie-board gaan (afhankelijk van de afmetingen van de PCB's en 

de afmetingen van de produktie-boards); 
3) gebruikte materiaal en de opbouw van de lagen; 
4) afmetingen van de te boren gaten; 
etc. 

H2 Bottlenecks bij Microser 

De belangrijkste bottlenecks in bet produktieproces van Microser zijn op dit moment: 
• Bij soldermask is er minder produktiecapaciteit clan bij de overige produktiestappen, dit wordt verholpen door 

de aanschaf van een extra machine. 
• Bij bet panel plating wordt koper op de boards aangebracht. De kathodes moeten eens in de drie dagen gevuld 

worden met koper, dit proces duurt 8 uur (1,5 uur stoppen machine, 5 uur vullen, 1,5 starten machine). Men 
denkt er aan om een extra kathode aan te schaffen, die clan gevuld klaar staat, metals gevolg 3 uur wachttijd 
elke drie dagen bij panel-plating i.p. v. 8 uur. 

• Er ontstaan wachttijden tijdens de produktie omdat de diverse type PCB's verschillende doorlooptijden hebben 
op een aantal machines. Multi-layer PCB worden bijvoorbeeld stuk voor stuk geboord (per boorkop bekeken), 
terwijl bij bi-layer PCB's er vier PCB's tegelijkertijd worden geboord. Gevolg hiervan is, omdat de produktie 
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van bi-layers en multi-layers door elkaar lopen, dat er wacbttijden ontstaan voor bet boren. 
• Tenslotte is bet proces voor een deel batcbgewijs en voor een dee! een flowproces, de overgang van batch naar 

flow en van flow naar batch zorgt voor lange wachttijden. 

ID PCB-categorieen 

Als we de codenummers van Microser in delen volgens de in paragraaf 4.3 gegeven indeling, krijgen we drie 
klassen te weten: 
A. PCB's met een boge omloopsnelheid; 
B. PCB's met een gemiddelde omloopsnelheid; 
C. PCB's met een lage omloopsnelheid. 

Wanneer beboord een PCB-codenummer nu tot categorie A, B of tot categorie C? 

ad A) PCB's met een boge omloopsnelheid worden d.m.v. een kanban aansturing besteld bij de leveranciers. 
Wanneer wordt het voor BCS nu interessant om PCB's d.m.v. kanbans af te roepen/te bestellen? 
De omloopsnelheid moet groot genoeg zijn en de levensverwacbting van de desbetreffende PCB moet nog 
lang genoeg zijn. Microser banteert een optimale seriegrootte van 300 stuks, de behoefte van BCS per 
maand moet daarom ook niet minder zijn dan die 600 stuks. 

ad C) lndien de beboefte beneden de minimale seriegrootte (50) gedeeld door de minimale levertijd (4 weken) is, 
beeft bet codenummer van Microser bij BCS een lage omloopsnelheid, ofwel de maandbehoefte ligt 
beneden de 50 PCB's. · 

Categoric Jaarbchocftc Voorraad huidigc Voorraad/- Omlooptijd voorraad 
situatic (aantal PCB's) demand 

A > 7200 PCB's 2298 0,1155 42 

B > 600 PCB's en 3828 0,1354 49 
< 7200 PCB's 

C < 600 PCB's 2332 0,5236 191 

Tabet H.l Voorraad analyse Microser PCB's 

H4 Produktieproces Microser ontkoppelen 

De galvaniscbelijn in bet produktieproces van Microser (en bij alle andere PCB leveranciers) bepaalt de (optimale) 
seriegrootte. Door bet produktieproces te ontkoppelen na de galvaniscbelijn (voor de produktiestap 'solder-mask') 
kan er voor dit ontkoppelpunt gebruik worden gemaakt van de optimale seriegrootte van Microser. Na dit 
ontkoppelpunt lcunnen kleinere seriegroottes worden aangehouden, die beter zijn afgestemd op de beboefte van de 
klant (BCS, zie figuur H.2). 

De indeling van de PCB's, zoals die in paragraaf 5.2.3 is gebruikt, kan bier ook worden gebruikt: 
A) Deze PCB's worden ook bier m.b.v. kanbans aangestuurd: bet produktieproces wordt voor deze codenum

mers niet ontkoppeld; 
B) Voor bet ontkoppelpunt wordt er met de optimale seriegrootte van de galvaniscbelijn gewerkt (circa 300 

stuks) en na bet ontkoppelpunt wordt er in seriegrootte gewerkt die afgestemd zijn op het beboeftepatroon 
van BCS (bijvoorbeeld 50, 100, 150, 200 of 300 stuks); 

C) Voor bet ontkoppelpunt wordt een kleinere seriegrootte aangemaakt dan optimaal (vanwege de beperkte 
boudbaarbeid, bijvoorbeeld 100 of 150 stuks) en na bet ontkoppelpunt seriegroottes die meer in overeenstem
ming zijn met bet beboeftepatroon van BCS (bijvoorbeeld 25 of 50 stuks). 
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Figuur H.2 Aansturing Microser door BCS 

Gevolgen m.b.t. de flexibiliteit 
Door bet ontkoppelen van bet produktieproces bij Microser, kan er met kleinere seriegroottes worden gewerkt. De 
volume-flexibiliteitvan Microser wordt dus vergroot, tevens zullen, door de betere capaciteitsbenutting bij 
Microser, de levertijden korter worden (kortere wachtrijen). 

Voordelen BCS: 
• kleiner incourant risico; 
• minder voorraadkosten; 
• minder PCB's in de gehele keten op voorraad, bij een even grote materiaalbeschikbaarheid. 

Nadelen BCS: 
• duurdere PCB's dan in bet geval dater met de optimale seriegrootte van Microser was ingekocht, door dat 

Microser de extra handling en de voorraadkosten aan BCS doorberekend; 
• extra communicatie. 

Voordelen Microser: 
• Microser kan haar capaciteit beter benutten = > kosten reductie. 

Nadelen Microser: 
• Extra handling en ruimte beslag door deze PCB's. 

Haalbaarheid 
Microser zal zich niet speciaal voor BCS gaan inrichten op PCB's met een lage omloopsnelheid. Mocht er echter 
in de markt een trend ontstaan dat meer belangrijke klanten PCB's met een lage omloopsnelheid hebben, zal dit 
voorstel heroverwogen moeten warden. 
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HS Capaciteit kopen 

Capaciteit kopen houdt in dat de afnemer produktie capaciteit reserveert op een hoger aggregatieniveau bij een 
leverancier en deze capaciteit op bet moment dat de feitelijk produktie start 'invult' met feitelijke orders (op 
codenummer-niveau). 
Capaciteit kopen is zinvol indien er sprake is van een krappe markt ('wereld' capaciteit is kleiner dan de 'wereld' 
vraag), er zijn dan bij de leveranciers lange wachttijden voordat de feitelijke produktie plaatsvindt. 
Indien de 'wereld' capaciteit weer toeneemt zullen de wachttijden korter worden en zal op een gegeven moment 
bet moment van capaciteit kopen en doorgeven van orders op codenummer-niveau weer gelijk vallen (er wordt dus 
geen capaciteit meer gekocht). Omdat dit effect cyclus is (om de vijf a zes jaar is er sprake van een capaciteit 
tekort/overschot in de diverse leveranciersmarkten waar BCS inkoopt) zal bet capaciteit kopen dus met fasen 
gebruikt moeten worden. 
Capaciteit kopen kan in principe voor catalogusprodukten tot de zeer klantspecifieke produkten worden gedaan met 
elke willekeurige omloopsnelheid. Echter voor componenten met een hoge omloopsnelheid die op basis van 
kanbans worden afgeroepen, heeft dit geen zin meer omdat de leverancier zelf regelt wanneer bij nieuwe bins gaat 
aanmaken. Voor componenten met een dusdanig lage omloopsnelheid dat de bestelseriegrootte bet verbruik tijdens 
de levertijd overtreft, heeft bet geen/nauwelijks zin om capaciteit te reserveren (betrouwbaarbeid voorspelling 
verbeterd niet of nauwelijks door de levertijd verkorting). 

H6 Aggregeren naar m1 

De middellange en de kort termijn voorspellingen bij Microser bebben als eenheid m1 PCB's (en dan uitgesplitst in 
m1 bi-layer, m1 4-layer, m2 6-layer, etc.). 
Aan de hand van de middellange termijn voorspellingen kan Microser zijn leveranciers aansturen, capaciteitsplan
nen maken voor de toekomst (mensen in dienst nemen/ontslaan etc.). Dekorte termijn voorspelling gebruikt 
Microser om capaciteit te reserveren voor BCS. 
De bestaande rollende vraagvoorspellingsinformatie van BCS kan Microser zelf aggregeren naar een middellange 
termijn voorspelling en naar een korte termijn voorspelling op basis waarvan Microser voor BCS capaciteit 
reserveert. 
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H7 Voorraad analyse B- en C-categorie PCB's Microser 

12NC Cat Vraag Werk. Huidigc P(EOL) Seriegrootte 
voorr scriegrootte voorstel 

3522 209 21510 B 5280 359 400/100 << 300/100 

3522 209 21430 B 5053 388 400/100 << 300/100 

3522 209 21490 B 3600 170 300/100 << 300/100 

3522 209 20300 B 2554 255 200 << 300/100 

3522 209 21520 B 1946 460 200/50 << 300/100 

3522 209 20110 B 1666 293 300/100 << 300/100 

3522 209 21540 B 1600 310 300/100 << 200/50 

3522 209 21250 B 1345 39 100 << 200/50 

3522 209 20750 B 1333 350 100 << 200/50 

3522 209 20550 B 960 60 150 << 200/50 

3522 209 20540 B 813 235 200 << 200/50 

3522 209 21170 B 768 275 300 << 200/50 

3522 209 19940 B 720 300 150 << 200/50 

3522 209 20090 B 636 334 300/100 << 200/50 

3522 209 20560 C 566 80 100 << 300 

3522 209 20810 C 445 202 150 << 300 

3522 209 19750 C 432 100 200/50 << 300 

3522 209 20710 C 426 81 100/50 << 300 

3522 209 18170 C 421 83 100 << 300 

3522 209 20310 C 368 80 200 << 300 

3522 209 19750 C 366 100 200/50 << 300 

3522 209 21060 C 266 315 100/5():100) << 300 

3522 209 20370 C 209 173 300 (100) << 200 

3522 209 20850 C 182 100 100 << 200 

3522 209 20250 C 146 96 150 >> 150 

3522 209 21390 C 146 0 150 >> 150 

3522 209 19640 C 138 IOI 50 (100) 150 

3522 209 20860 C 120 59 100 150 

3522 209 19390 C 109 294 300 (100) >> 100 

3522 209 20930 C 50 78 50 50 

3522 209 19620 C 50 70 100 (50) >> 50 

3522 209 19780 C 8 110 200 (50) >> 50 

3522 209 21130 C 4 210 200 (50) >> 50 
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HS Kosten/baten 

Door bet gebrekkige parameterbebeer komt bet nu voor dat de verkeerde order/supply-techniek of een verkeerde 
bestelseriegrootte gebanteerd wordt voor een bepaald PCB, waardoor er of te veel of te weinig van op voorraad 
ligt. Een gevolg hiervan is dat bet bereken van de kosten en baten van een nieuwe wijze van aansturen van een 
bepaalde categorie PCB's t.o.v. de buidige situatie moeilijk wordt. 

HS.1 Kosten/baten capaciteit kopen 

Kosten: 
• communicatiekosten: 12 * jaar rollende vraagvoorspellingsinformatie versturen 

circa 50 * jaar communicatie omtrent bijstellen en scbuiven van orders 
• initiele kosten om logistieke systeem aan te passen (overzicbt Microser met aantal gereserveerde m2 en 

verbruikte m2 PCB in een bepaalde maand). 

Baten: 
• verlaging veiligbeidsvoorraad met 110.000 gulden (totale veiligbeidsvoorraad neemt af met 65%); 
• minder spoedorders (spoedorders die momenteel worden geplaatst met een levertijd tussen de 12 en de 4 weken 

vervallen); 
• er wordt ingekocht op basis van betrouwbaardere informatie, waardoor er een gebalanceerdere voorraad is dan 

in de buidige situatie; 
• een consequentie van bet boven genoemde punt is ook dat bet risico incourant afneemt. 

HS.2 Kosten/baten Pay-on-Production 

Kosten: 
• aparte magazijnruimte voor POP-inkoopdelen; 
• duurdere PCB• s; 
• extra communicatie met Microser; 
• initiele kosten voor ombouwen van bet logistieke systeem, zodat betaling op basis van gebruik mogelijk wordt. 

Baten: 
• minder transportkosten; 
• minder bestel.kosten; 
• minder voorraadkosten. 

HS.3 Kosten/baten jaarbehoefte kopen 

Kosten: 
• hogere voorraadkosten; 
• hogere incourant risico. 

Baten: 
• minder bestel.kosten; 
• minder spoedorders; 
• minder vaak nee verkopen aan Bouwstenenfabriek en dus een betere leverbetrouwbaarheid. 
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Bijlage I Effect order/supply-technieken op RTV 

Figuur 1.1 Effect capaciteit kopen op de RTV/RONA 

Figuur 1.2 Effect Pay-on-Production op de RTV/RONA 
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Figuur 1.3 Effect st.ockless buying op de RTV/RONA 

Figuur 1.4 Effect inkopen bij een distributeur op de RTV/RONA 
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Figuur I.S Effect 'Grote' series inkopen op de RTV /RONA 

Figuur 1.6 Effect meerniveau-afstemming op de RTV/RONA 
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