
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Directe levering in Europa
betere customer service en lagere kosten

Bitter, Richard A.

Award date:
1993

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/38a6781d-f280-44bc-94f8-8b639dedc5c6


"Directe levering in Europa" 

betere customer service en lagere kosten 

Afstudeerverslag van: 

Richard A. Bitter 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Bedrijfskunde 

Vakgroep Internationale en Distributielogistiek 

Opdrachtgever: 

Tulip Computers International BY 

Hambakenwetering 4 

5203 DH 's-Hertogenbosch 

Bedrijfsbegeleider: 

J.P. Scheffer (Manager Physical Distribution) 

Beoorde/ingscommissie: 

Dr. Ir. A.D.M. van de Ven (1• begeleider) 

Ors. P.M. Janssen (2• begeleider) 

Ors. Ors. DA. van Damme 

December 1992 

- l 

(. 



Voorwoord 

Voor u ligt de rapportage van bet afstudeeronderzoek dat ondergetekende heeft uitgevoerd als afronding 

van de opleiding tot bedrijfskundig ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderzoek is uitgevoerd bij Tulip Computers International te 's-Hertogenbosch en heeft in zijn totaliteit 

negen maanden in beslag genomen. 

Tijdens deze periode heb ik bet enorm naar mijn zin gehad. Toen ik voor bet eerst de opdracht onder ogen 

kreeg dacht ik meteen dat bet een interessante opdracht zou zijn, hetgeen in de loop der tijd alleen maar 

bevestigd werd. Na de eerste paar maanden kreeg ik steeds meer medewerking en begon het onderzoek 

binnen Tulip te leven. Dit werd nog eens versterkt toen een extern adviesbureau in bet kader van de 

reorganisaties mijn bevindingen en ideeen ondersteunde. Dit was tevens een goede gelegenheid om op 

directie-niveau mee te mogen denken over de problemen en plannen op logistiek gebied. Deze gelegenheid 

heb ik dan ook met beide handen aangegrepen. 

Ondanks de onrustige en voor veel mensen onzekere laatste maanden was de sfeer binnen Tulip altijd erg 

prettig, en ben ik iedere ochtend dan ook met veel plezier richting Den Bosch gegaan. 

Een eerste woord van dank gaat uit naar mijn bedrijfsbegeleider, die niet alleen een boeiende opdracht 

formuleerde en mij in bet begin op het goede pad heeft geholpen maar ook altijd even enthousiast was en 

ondanks eigen werkzaamheden altijd bereid was tijd voor mij vrij te maken. 

Minder plezierig waren de reorganisaties die een flinke personeelsvermindering tot gevolg hadden. Helaas 

trof dit ook mijn begeleider, die echter zijn rol als afstudeerbegeleider de laatste weken onverminderd 

voortzette. 

Rest mij nog de overige mensen te bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek en de 

rapportage. Dit geldt zowel voor de mensen bij Tulip als voor degenen die buiten Tulip werkzaam zijn. 

Richard Bitter 

Eindhoven, 28 december 1992. 



Abstract 

The central question of the survey is: "How should the physical distribution be organised in order to achieve 

a customer service level that meets customer wishes and demands and minimizes overall logistic costs". 

On base of a customer service survey that was held among the European customers an alternative physical 

distribution blue-print is proposed. 



Summary 

Introduction 

The research that is covered in this report was carried out at Tulip Computers International (TCI) in 's

Hertogenbosch, the Netherlands. The main activities of this company are the research and development, 

production, marketing, sales and service of Tulip microcomputer systems and networks. TCI delivers to own 

National Sales Organisations (NSO's) and distributors. TCI has contracted out the distribution of the 

computer systems to an external warehouse. The NSO's and distributors take care of the local distribution 

to the dealers and final customers. 

Tulip is aware that physical distribution can add value to the product if the offered customer service meets 

the customer wishes and demands. 

The formulation of the assignment of the research is: "How should the physical distribution be organized in 

order to achieve a customer service level that meets the customer wishes and demands and minimizes overall 

logistic costs". 

Customer service survey 

To measure customer service a questionnaire was drawn up and sent to about 300 dealers in Europe. These 

dealers were asked to state the importance of about twenty customer service elements. It appeared that the 

logistic customer service elements are very important to dealers. 

In order to determine the logistic performance, measured as delivery-time and reliability, the dealers were 

asked to give the delivery-times for three groups of products. 

Based on the results of the survey these delivery-times turned out to be long and unreliable in respect of the 

customer wishes. The survey showed that the competitors delivery performance do meet customers' wishes. 

To improve Tulips logistic performance an alternative distribution blue-print that centralizes stock is being 

considered. 

Analyzing the present physical distribution 

For the present situation a calculation has been made for the integral physical distribution costs. The 

calculations showed that about 50% of physical distribution costs consists of stock holding costs. It is for that 

reason that reduction of average stock level is very lucrative. 



Alternative distribution blue-print 

To achieve a better service level and reduce the average stock, centralizing the local NSO stock could be a 

good alternative. 

The idea of centralizing stock requires another physical distribution blue-print. The alternative blue-prints 

for international physical distribution are: 

1. National distribution centre 

2. Transito centre 

3. Direct and outlet distribution 

4. International distribution centre 

To change to a centralized stock, direct distribution appeared to be the best alternative. Whether this blue

print is applicable for Tulip is being investigated by means of evaluating the advantages and disadvantages 

of direct delivery. Two very interesting findings are: 

In case of centralising local stock and direct delivery to dealers and final customers, the NSO stock 

can be disposed completely. For Tulip, this means a 40% stock reduction. Centralization of stock 

will reduce the dynamic disturbances in the logistic system and improve the service level; 

In case of direct delivery from a central warehouse, transport costs will not increase. On the 

contrary, transport costs will decrease about 10 to 20 percent. 

A number of recent developments has led to a situation in which the present physical distribution blue

print will not function any more. This means that Tulip has to switch to a blue-print that is based on 

centralized stock which comes to direct delivery. 

Consequences of direct delivery 

The consequences of direct distribution if applied to the Tulip case can be divided into four aspects: 

- Improvement of customer service 

- Organizational changes 

- Personal effects 

- Saving of expenses 

Direct delivery will halve the physical distribution costs. 

Implementation 

The choice for direct delivery has to be taken by the management. After the choice for direct delivery it will 

still take some years before direct delivery is fully adopted in all the countries. This is because the change 

to direct delivery is rather drastic. During the period of implementation the logistic performance to the 

market may not be endangered in any case. For a successful implementation a set of critical success factors 

is given. 



Afkortingen en begrippen 

Distributeurs 

DOA 

FASS/PP 

FD 

Fte 

Intexo 

IP 

NSO 

OEM 

PD 

PFS 

Rework 

SRC 

TCI 

TCN 

TCNV 

VARS 

VVP 

Jett. verdelers; verkopen computers aan dealers en klanten in landen waar geen NSO's zijn 

Dead On Arrival; systeem <lat bij de klant niet blijkt te werken 

Final Assembly Schedule/Push Pull; project om van make-to-stock naar assembly-to-order 
over te gaan 

Fysieke Distributie 

Full-time equivalent; voltijds funktieplaats 

Warehouse in Veghel (onderdeel van de Van Ommeren Ceteco Group) dat de opslag, 
handling en bet transport voor Tulip verzorgt 

Inter-company price; prijs die TCI aan de NSO's doorberekent 

National Sales Organisation; 100% dochteronderneming van Tulip, die zorgt voor de 
marketing, verkoop, service en levering van Tulip computers 

Original Equipment Manufacturer; fabrikant van computers die onder een eigen merknaam 
worden verkocht 

Physical Distribution 

Prepare For Sale; samenstellen van de configuraties, bet installeren van software en testen 
van de computers 

Systeem demonteren en bepaalde wijzigingen doorvoeren als gevolg van een Engineering 
Change Order (door R&D voorgeschreven produktmodificatie) 

Spare Repair Centre; afdeling van TCI waar reparaties worden uitgevoerd 

Tulip Computers International B.V. 

Tulip Computers Nederland B.V. 

Tulip Computers N.V. 

Value Added Resellers; afnemers die computers integreren in bun eigen produkten 

Vaste verrekenprijs; kostprijs 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Het afstudeerproject, dat onderwerp is van deze rapportage, omvat bet vaststellen van de eisen en wensen 

vanuit de markt en aan de hand hiervan het bepalen in hoeverre bet huidige fysieke distributieconcept 

voldoet aan de markteisen. Er is naar een concept gezocht dat eventueel beter aan de eisen en wensen van 

de klant zal voldoen. Uiteraard is hierbij ook rekening gehouden met de integrale fysieke distributiekosten. 

Dit in aansluiting met de doelstelling van het management om de kosten op alle gebied te verlagen. 

Om de eisen en wensen van de klanten voor de huidige situatie in beeld te brengen, is een enquete 

uitgevoerd onder de Tulip-dealers in Europa. 

Dit onderzoek zal dienen om bet management op een onderbouwde manier te adviseren hoe de fysieke 

distributie het best georganiseerd kan worden voor de komende jaren. 

1.2 Bedrijfsbeschrijving 

Tulip Computers is een jonge, dynamische nederlandse onderneming. In 1979 werd bet bedrijf opgericht 

door de heren Hetzenauer en Romein onder de naam Compudata. Aanvankelijk hield men zich bezig met 

de handel in computers. In 1986 werd de naam veranderd in Tulip Computers en in enkele jaren tijd is Tulip 

uitgegroeid tot een internationaal concern met diverse dochterondernemingen in binnen- en buitenland. In 

bijlage 1.1 is de organisatiestructuur weergegeven. 

De hoofdactiviteiten van de Tulip-dochters betreffen de ontwikkeling, produktie, marketing, verkoop en 

service van Tulip microcomputersystemen en netwerken. De ontwikkeling en produktie wordt verzorgd door 

Tulip Computers International (TCI). De fysieke distributie is uitbesteed aan het extern warehouse Intexo 

te Veghel. Voor meer informatie over Intexo wordt verwezen naar bijlage 1.4. 

Het produktenpakket van Tulip is afgestemd op de veeleisende professionele computermarkt. West-Europa 

vormt de belangrijkste afzetmarkt van Tulip Computers. De verkoop en distributie vindt plaats via eigen 

vestigingen of distributeurs. In de belangrijkste Europese landen heeft Tulip eigen vestigingen, de 

zogenaamde National Sales Organisations (NSO's). In de overige West-Europese landen zijn er distributeurs 

aangesteld. 

Momenteel is bet bedrijf uitgegroeid tot een producent van geavanceerde computersystemen, dat in 1991 een 

omzet realiseerde van f 403 miljoen en 700 werknemers in dienst had. Het bedrijfsresultaat bedroeg /19 



Tul,.o computers pagina -2-

miljoen en de netto winst f16 miljoen. In de eerste zes maanden van 1992 vertoonden de resultaten een 

verslechtering. De nettowinst daalde van f8,2 miljoen tot f5,3 miljoen. Daarin zat echter een bijzondere bate 

van f 3,5 miljoen in verband met de verkoop van compudata. De brutomarge daalde van 39,5 procent in 1992 

tot 35 procent. Voor de tweede helft van 1992 wordt een verlies verwacht als gevolg van de reorganisaties. 

Voor deze reorganisaties is flO miljoen gereserveerd. 

Door haar omvangrijke research & development-programma is Tulip Computers in staat om in een korte 

periode nieuwe, innovatieve produkten op de markt te brengen. De produktie van de computercomponenten 

wordt, veelal in de vorm van co-makership, uitbesteed aan gespecialiseerde toeleveranciers. Externe 

leveranciers zijn beter in staat om de technologische ontwikkelingen op bun specifieke markt te volgen. De 

uiteindelijke assemblage vindt plaats in de fabriek van Tulip Computers te 's-Hertogenbosch. 

In 1993 zal bij Tulip een eigen SMD-lijn operationeel zijn waarmee alle componenten zelf op de 

moederborden worden gesoldeerd. 

In 1987 heeft Tulip haar eerste NSO in bet buitenland geopend, en sindsdien is de export een steeds groter 

aandeel van de omzet gaan uitmaken. De laatste tijd is de buitenlandse groei tot een einde gekomen. 

Tulip concentreert zich op de Europese markt; redenen hiervoor zijn: 

■Europa is de thuismarkt van Tulip; 

■Tulip heeft al een leidende positie in Nederland ( ongeveer 13% van de professionele markt); 

■Europa is de grootste markt in de wereld; 

■Tulip kent de Europese mentaliteit en regels. 

De locatie van de NSO's en distributeurs zijn evenals het distributieconcept weergegeven in bijlage 1.2 en 

1.3. Het distributiekanaal levert toegevoegde waarde door het geven van advies, service, training, etc .. TCI 

levert toegevoegde waarde door bet ontwikkelen en fabriceren van de juiste hardware. 

Het distributiekanaal bestaat uit de NSO's, distributeurs en dealers. De NSO's zijn de verkoopmaat

schappijen die door Tulip opgericht zijn voor de verkoop buiten Nederland. De NSO's leveren rechtstreeks 

aan de dealers en ook in toenemende mate aan de grote eindgebruikers (major accounts). Momenteel wordt 

in Nederland ongeveer 20% van de omzet direct geleverd aan de eindgebruiker. Het management verwacht 

dat dit aandeel de komende jaren zal toenemen tot 60%. Over deze 60% heersen nogal verschillende 

opvattingen binnen Tulip. Aan de ene kant vindt men dat dealers geen toegevoegde waarde meer kunnen 

leveren aan de grote bedrijven en dat aan deze laatsten net zo goed direct geleverd kan worden (tegen een 

lagere prijs). Er kan dan rechtstreeks een service-contract worden afgesloten met een dealer. Anderzijds is 

men van mening dat de dealer een belangrijke rol speelt bij de systeemintegratie en ook voor de grote 

bedrijven een onmisbare schakel vormt. 

In het distributiekanaal is een aantal distributie-schakels te vinden. Deze warden behalve in Nederland vrijwel 

altijd via de NSO's of de distributeurs beleverd. Distributeurs nemen in de landen waar Tulip geen eigen 

NSO's heeft dezelfde taken waar. 
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Het distributiekanaal bestaat uit een direct en een indirect kanaal. Tulip levert via bet directe distributieka

naal rechtstreeks aan de eindgebruikers en via het indirecte kanaal aan onder andere de dealers, die aan de 

eindgebruikers leveren. In het indirecte distributiekanaal zijn te vinden: 

■Qualified dealer: dit is een dealer die over voldoende kennis beschikt om de klanten gocd te kunnen 

adviseren en diverse ondersteunende diensten zoals service en opleiding kan leveren. Een dealer die een 

totaal-oplossing voor de automatisering heeft. 

■Business partner: grote (inter)nationale dealerorganisatie met meerdere vestigingen, die een bepaalde 

minimale omzet realiseert; 

•VAR: de value added reseller is een bedrijf dat de computer integreert in bet eigen produkt. Bijvoorbeeld 

een meetsysteem dat gekoppeld is aan een pc. 

■Systeemhuizen: dealerorganisaties die expertise hebben in mini- en mainframe omgevingen. Ze bezitten 

gedetailleerde kennis op bet gebied van software-ontwikkeling, client-server concepten en down-sizing. 

Evenals bij de V AR's worden de PC's als onderdeel van een totaal systeem verkocht. 

■Retail: grote winkels (Mega-stores) die volgens het cash and carry principe (betalen en meenemen) werken. 

In bet directe distributiekanaal zijn te vinden: overheid, onderwijs en de grote afnemers (large accounts). 

Hieronder bevinden zich ook de Original Equipment Manufacturers (OEM). Deze bedrijven verkopen de 

computers onder een eigen merknaam. 

De omzetverdeling over 1991 per schakel van bet distributiekanaal is weergegeven in figuur 1.1. De Business 

partners en de systeemhuizen vallen in de figuur onder de categorie qualified dealer en VAR. 

Figzmr 1.1 Segmentatie distributiekanaal naar omzet (NI en Europa) 
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In figuur 1.2 en 1.3 is het rnarktaandeel in verkochte systemen voor Tulip weergegeven. Dit is gedaan voor 

Nederland en voor enkele belangrijke europese landen waar Tulip NSO's heeft. 

Marktaandelen 
Nederland 

Marktaandelen 
Ei.ropa 

11n~----.'.:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...._ ____ ~ 

10.ml 

.... 
, ... 
I.OIi 

-
Figuur 1.2 Professionele markt Nederland 1' kw. '92 Figuur 1.3 Professionele mar/ct Europa 1' kw. '92 

1.3 Marktontwikkelingen 

Het afgelopen jaar is gebleken dat veel bedrijven die op de computermarkt opereren moeite hebben om snel 

en adequaat op de veranderende markt te kunnen reageren. Dit heeft bij veel bedrijven, waaronder Tulip, 

geleid tot slechte resultaten. De belangrijkste marktontwikkelingen zijn: 

- er heeft zich een prijzenslag tussen de verschillende aanbieders van computers ontwikkeld; 

- de produkt-levenscyclus is afgenomen tot een half jaar zodat een snelle produktontwikkeling vereist is; 

- de toeleveranciers warden steeds machtiger; 

- de klant wil maatwerk in de vorm van totale automatiserings-concepten; 

- dealers komen steeds meer onder druk te staan vanwege afnemende marges; 

- de vervangingsvraag vormt een steeds grater dee! van de totale vraag; 

- de R&D-inspanningen nemen toe; 

- de nadruk komt te liggen op schaalvoordelen; 

- co-makership en de opkomst van strategische en operationele allianties. 

Bij een onderzoek dat eind 1992 door een extern adviesbureau is uitgevoerd kwam naar voren dat de 

volgende concurrentie-factoren voor Tulip belangrijk zijn: 

1. kwaliteit 

2. service 

3. (logistieke) kwaliteit en snelheid ( distributie) 

4. kosten 

5. ondernemerschap 
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Hoe Tulip het doet op het derde punt (logistieke) kwaliteit en snelheid (distributie) za1 behandeld worden 

in hoofdstuk drie. Daarv66r wordt eerst de opdrachtformulering van bet onderzoek behandeld. 
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Hoofdstuk 2 Opdrachtformulering 

2.1 Achtergrond opdracht 

In 1990 is bij Tulip als gevolg van de toenemende concurrentiedruk het besef ontstaan, dat het van cruciaal 

belang is een hoge servicegraad voor de levering van computers te kunnen garanderen. 

Om een betere servicegraad te kunnen realiseren is het FASS/PP-project opgestart. Dit staat voor Final 

Assembly Schedule / Push Pull. Push Pull geeft het Klanten Order Ontkoppel Punt (KOOP) aan. De 

verschuiving van het KOOP van eindprodukt-niveau naar component-niveau moet leiden tot een hogere 

servicegraad en lagere voorraden. 

Media 1992 is dit FAS/PP project ingevoerd, zodat (gedeeltelijk) op order van de NSO's geassembleerd 

kan warden. Binnen TCI zal het KOOP dan verschuiven van Intexo (waar de voorraad eindprodukten van 

TCI ligt) naar de voorraad componenten en halffabrikaten. 

Als op concern-niveau gekeken wordt naar de goederenstroom, valt op dat bij de NSO's oak nag 

ontkoppelvoorraden liggen. Van een assemblage op (externe) klantorder is dus geen sprake. De dealers 

bestellen bij de NSO's op basis van hun voorraadniveau en/of afgesloten orders. De NSO's bestellen op hun 

beurt weer bij TCI op basis van klantorders en verwachtingen van de dealervraag. 

Om de integrale logistieke goederenstroom te optimaliseren, is het noodzakelijk oak de goederenstroorn op 

het traject TCl-~ant te verbeteren. In dit geval wordt met de klant de dealer en de eindgebruiker bedoeld. 

In de huidige situatie is de fysieke distributie georganiseerd vanuit het uitgangspunt dat de kosten van de 

distributie voor TCI zo laag mogelijk zijn. De fysieke distributie wordt op het traject TCI-NSO door TCI 

opgelegd. Voor het traject NSO-dealer geldt dat de NSO bepaalt hoe de distributie verloopt. De dealers 

warden beschouwd als onafhankelijke afnemers. 

De laatste jaren is er oak in de computermarkt een duidelijke groei van het aanbod te zien geweest. Was 

het enkele jaren geleden nag zo dat de produktie-capaciteit de beperkende factor was, tegenwoordig is de 

marktvraag de beperkende factor. Doordat de laatste jaren gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde open 

standaarden, is het bij wijze van spreken voor iedereen mogelijk een pc in zijn garage te maken. De 

computerindustrie is volwassen geworden, hetgeen oak duidelijke gevolgen heeft voor de distributie. 

Om de distributie zodanig te organiseren dat aan de eisen en wensen van de klanten wordt voldaan, is het 

natuurlijk belangrijk bij de klant na te gaan, wat deze wil. Preciezer gezegd, de perceptie van de klant ten 

aanzien van de customer service moet voldoen aan zijn behoefte. Onder klanten warden de afnemers van 

de NSO's verstaan. Dit kunnen zowel dealers als eindgebruikers zijn. 

Het doe! van TCI is een distributie die een customer service niveau heeft overeenkomstig de eisen en 

wensen van de klanten. Mede in het kader van het Performance Improvement Program bij Tulip is het oak 



Tulno comouters pagina -7-

belangrijk de integrale logistieke kosten te minimaliseren. 

DOELSTELLING 

De doe/ste/ling van TC/ is een fysieke distributie volgens een concept dat aan de eisen en wensen van de klant 

tegemoet komt en minima/e /ogistieke kosten met zich mee brengt. 

Alvorens tot de probleemstelling over te gaan, wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste redenen die 

ten grondslag liggen aan de probleemdefiniering. Dit zijn: 

1. De traditionele benadering die bij TCI gehanteerd wordt is die van fysieke distributie als kostenpost. 

Men wil van deze benadering af en fysieke distributie zien als een gebeuren dat toegevoegde waarde 

levert; 

2. Veranderingen van verladerskant hebben ertoe geleid dater steeds meer 24 en 48-uurs diensten binnen 

Europa worden aangeboden. De betrouwbaarheid en snelheid van dit type vervoer zijn enorm 

toegenomen. Begin 1993 zal als gevolg van het wegvallen van de binnengrenzen het inter-communau

taire transport verder vereenvoudigd worden; 

3. Aan de fysieke distributiefunktie kan meer inhoud worden gegeven bij een centraal geregelde fysieke 

distributie. De meeste grote bedrijven hebben reeds een centraal gecoordineerde distributie; 

· 4. Een ander distributieconcept schept mogelijkheden een competitief voordeel te behalen, en de wens 

trendsetter te worden te verwezenlijken. 

Naar aanleiding van een terugkoppeling met geinterviewden binnen TCN en TCI is de uiteindelijke 

probleemstelling als volgt geformuleerd: 

PROBLEEMSTELLING 

Hoe moet de fysieke distributie georganiseerd worden op de verschi/lende deeltrajecten, om zo een customer 

service niveau te rea/iseren dat aan de eisen en wensen van de k/anten tegemoet komt en de tota/e logistieke 

kosten minimaliseert. 

Deze probleemstelling zal in de volgende paragraaf uitgewerkt worden tot een opdrachtformulering. 

2.2 Opdrachtformulering 

Uit een onderzoek [Tulip vision op het distributie-concept] blijkt dat het in principe voor TCI mogelijk is 

direct te leveren aan de dealers en de eindgebruikers. In de praktijk is gebleken dat bijvoorbeeld IBM reeds 

besparingen met bet direct leveren heeft geboekt. Ook is bet bekend dat andere computerleveranciers in 

Europa vaak met een centraal distributiepunt werken, en hier vandaan de dealers in een aantal landen 

rechtstreeks toeleveren. 
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De vraag is echter of directe levering voor Tulip te realiseren is. Om ervoor te zorgen dat niet bij bet begin 

van het onderzoek al eventuele andere mogelijke distributieconcepten uitgesloten warden, staat de vraag 

centraal hoe de fysieke distributie georganiseerd moet warden, om een customer service niveau te realiseren 

dat voldoet aan de eisen en wensen van de klant. 

Om een antwoord te vinden op deze vraag, is de opdrachtformulering opgesplitst in twee delen. 

A. Bepalen van bet customer service niveau 

1) Onderzoeken welke eisen de klant ( dealer en eindgebruiker) heeft ten aanzien van een aantal belangrijke 

logistieke parameters; 

2) Nagaan welke speciale wensen er bestaan voor bepaalde customer service elementen; 

3) Vaststellen in hoeverre Tulip in de huidige situatie voldoet aan de eisen en wensen van de klant en 

onderzoeken wat de concurrentie presteert op logistiek gebied; 

B. Bepalen van bet beste distributieconcept 

4) Analyse van het huidige fysieke distributieconcept en de fysieke distributiekosten; 

5) Bepalen van het ideale distributieconcept voor Tulip als voldaan moet warden aan de onder punt 1 en 

2 vastgestelde customer service eisen en wensen. Evaluatie van de voor- en nadelen van dit altematieve 

concept; 

6) Onderzoeken wat de gevolgen van het altematieve distributieconcept zijn, waarbij de nadruk gelegd wordt 

op verbeteringen van de customer service en de besparingen ten opzichte van het huidige concept; 

7) Een eerste aanzet geven voor een succesvolle implementatie van het voorgestelde distributieconcept. 

In hoofdstuk 3 wordt het customer service onderzoek behandeld. 
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Hoofdstok 3 Customer service 

3.1 Inleiding 

Voor bet vaststellen van een europees distributieconcept is begonnen met een onderzoek naar de customer 

service. Op deze manier is getracht om te komen tot een marktgerichte benadering van de fysieke dis

tributie. Door bet onderzoek te beginnen met bet vaststellen van de eisen en wensen vanuit de markt kan 

een distributieconcept worden uitgedacht dat bet beste aan deze eisen en wensen voldoet. 

Customer service is bet belangrijkste raakvlak tussen marketing en logistiek. De door de klanten gewenste 

customer service is een stuwende factor voor de commerciele en fysieke distributie. Ondememingen beseffen 

steeds meer dat customer service toegevoegde waarde aan bun produkten en dienstverlening kan geven, door 

de customer service af te stemmen op de wensen en eisen van de individuele klanten of groepen klanten. 

Uitgaande van deze opvatting is bet customer service onderzoek opgezet. Er is een onderzoek uitgevoerd 

naar de distributie dat niet als vertrekpunt de technische mogelijkheden op distributiegebied of de kosten 

neemt, maar de eisen en wensen van de klanten centraal stelt. Het distributieconcept volgt uit de markt en 

niet andersom. Van bet distributieconcept kan vervolgens een logistiek concept voor de produktie worden 

afgeleid. 

' In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke elementen de customer service bepalen en welke elementen door 

de klanten belangrijk worden gevonden. Voor de customer service-elementen die betrekking hebben op de 

( distributie )logistiek is bepaald in hoeverre Tulip aan de wensen van de klant tegemoet komt en hoe de 

concurrentie bet op dit gebied doet. 

3.2 Elementen die de customer service bepalen 

Onder customer service wordt verstaan [Goor, 1989]: 

Een klantgerichte ondememingsfilosofie die a/le elementen betreff ende het raakvlak met de afnemers integreert 

en beheerst, binnen een vooraf vastgesteld optimum van kosten en service. 

Dit is een brede definitie van bet begrip customer service die nauw verbonden is met bet marketing-concept, 

namelijk de behoefte van de afnemers begrijpen, hieraan voldoen en daarmee voor bet bedrijf winst te 

behalen. 

Om de customer service te meten is bet noodzakelijk een operationele definitie van customer service te 

geven. Daarvoor wordt uitgegaan van de elementen die bet raakvlak met de afnemer bepalen. Deze 

elementen kunnen worden ingedeeld in pretransactionele, transactionele en posttransactionele elementen. 
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Deze elementen zijn bepaald aan de hand van de literatuur en interviews met dealers en de marketing-en 

verkoopafdeling van Tulip. Door middel van de interviews werd tevens bepaald welke antwoordcategorie

en relevant zijn. In tabel 3.1 zijn de customer service-elementen voor de verschillende sales-trajecten opge

nomen. 

Tabet 3.1 Elementen van customer service 

reclamemateriaal 
verkoopmateriaal 
technische advisering 
serviceverlening 

prijs ( marge, korting) 
naamsbekendheid 
levering ( uit voorraad, snelheid, 
op tijd, volgens opdracht, schade
vrij, orderstatusinfo) 
betalingscondities 
produkteigenschappen (kwaliteit, 
assortiment) 

garantie 
klachtenafhandeling 
reserveonderdelen 
reparatie defecten 

De uiteindelijk verkregen lijst van customer service elementen kan incompleet zijn, maar in de vragenlijst 

is de mogelijkheid geboden om niet genoemde elementen die toch belangrijk warden gevonden op te 

schrijven. Meest genoemd werd communicatie en informatie tussen Tulip en de dealer, marketing 

ondersteuning van de dealer, technische informatie, betrouwbaarheid en continuiteit. 

3.3 Belang dat de dealers aan customer service hechten 

Door middel van een marktonderzoek is vastgesteld hoe belangrijk klanten customer service vinden. Om daar 

enige nuance in aan te brengen is voor ieder afzonderlijk customer service element gevraagd hoe belangrijk 

de klant dat element vindt. Op die manier kan bepaald warden welke van de gezamenlijke elementen die de 

customer service bepalen belangrijk gevonden warden. 

Het marktonderzoek is uitgevoerd onder een deel van de ruim duizend dealers. Het onderzoek heeft in alle 

negen landen waar Tulip NSO's heeft plaats gehad. De NSO's hebben de begeleidende brief bij de vragenlijst 

zelf geschreven aan de hand van een voorbeeldbrief. De vragenlijst (zie bijlage 3.lb) was op de taal na voor 

ieder land gelijk. Er is een gestratificeerde aselecte steekproef getrokken, met als stratificatiecriteria land en 

type dealer. Van de 300 verstuurde vragenlijsten is 45 procent geretourneerd. In tabel 3.2 zijn de populatie, 

de steekproef en de respons weergegeven. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar bijlage 3.1. 
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Tabel 3.2 Populatie, steekproef en respons per land 

Belgie 28 15 6 40% 
UK 250 47 23 49% 
Frankrijk 151 38 10 26% 
Denemarken 40 26 17 65% 
Zweden 24 20 9 45% 
Italie 96 35 8 23% 
Duitsland 208 33 18 55% 
Spanje 140 40 16 40% 
Nederland ..ill _1Q 25 §1%. 

1052 294 132 45% 

Uit de antwoorden op de vragenlijsten blijkt dat aJs de customer service-elementen naar relatief belang 

worden uitgesplitst er een indeling in vier groepen te maken is. Deze indeling in groepen wordt bepaald door 

bet betrouwbaarheidsinterval (95%) van de antwoorden. De customer service-elementen en het relatief 

belang zijn weergegeven in tabel 3.3. Het belang is gemeten op een schaal van Mn tot vijf, waarbij een met 

niet belangrijk en vijf met zeer belangrijk correspondeert. Een score van 4,81 op het eerste element betekent 

dat de dealers gemiddeld een 4,81 geven voor het belang van goede kwaliteit computer. 

1 kwaliteit van de computer 4.81 0.54 

2 levering op tijd 4.67 0.74 
levering schadevrij 4.66 0.77 
levering conform opdracht 4.63 0.79 

3 serviceverlening 4.44 0.82 
snelle levering 4.44 0.79 
beschikbaarheid reserveonderdelen 4.42 0.86 
goede naamsbekendheid 4.38 0.84 
garantiebepalingen 4.33 0.88 
technische advisering 4.28 0.88 
athandeling reparatie defecte systemen 4.23 0.91 
levering uit voorraad 4.09 1.03 
athandeling klachten 4.05 0.92 
hoge bruto marge 3.96 1.11 
informatie over de levering 3.95 0.99 
breed assortiment 3.83 0.87 
verkoopmateriaal 3.70 1.06 
betalingscondities 3.62 1.19 
reclamemateriaal 3.58 1.08 
lage verkoopprijs 3.42 0.99 

4 hoge quantumkorting 2.769 1.40 
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Uit de gemiddelde scores die in de tabel zijn weergegeven is af te leiden dat vrijwel alle elementen boven 

bet schaalmidden 3 scoren. Dit betekent dat alle elementen redelijk tot zeer belangrijk warden gevonden 

door de klanten. Een hcge quantumkorting wordt over het algemeen minder belangrijk gevonden, maar de 

grate standaarddeviatie duidt erop dat sommige dealers een quantumkorting zeer belangrijk vinden. 

In tabel 3.3 is te zien dat de kwaliteit van de computer bet belangrijkst wordt gevonden. Een gemiddelde 

waarde van 4,81 komt overeen met zeer belangrijk. Op een tweede plaats komen de elementen levering op 

tijd, levering schadevrij en levering conform opdracht. Deze elementen bepalen voor een groat deel de 

logistieke prestatie. De derde groep bestaat gedeeltelijk uit de overige elementen die de logistieke prestatie 

bepalen, namelijk snelle levering, beschikbaarheid van reserveonderdelen, levering uit voorraad en informatie 

over de levering. 

Op grand van de resultaten kan gesteld warden dat er een twintigtal elementen is die door de Tulip-dealers 

als belangrijk worden ervaren. Deze elementen bepalen voor een groat dee! de customer service. De 

logistieke elementen van de customer service warden als zeer belangrijk ervaren door de dealer. De logis

tieke prestatie is een essentieel onderdeel van de totale customer service. 

3.4 Vaststellen hoe Tulip volgens de dealers presteert 

Nadat bekend is welke customer service-elementen de klant belangrijk vindt, moet per customer service 

element vastgesteld warden hoe volgens de klanten de prestaties van Tulip zijn. Goed presteren wil zeggen 

aan de eisen en wensen van de klant tegemoet komen. Het betekent ook het beter doen dan de concurrenten. 

Er moet dus onderzocht warden wat de klant voor een wensen heeft, wat Tulip doet en wat de concurrent 

doet. 

Bij dit punt is een afweging gemaakt tussen enerzijds bet bepalen in welke mate Tulip aan alle customer 

service-elementen voldoet, en hoe de concurrentie hieraan voldoet, anderzijds de lengte van de vragenlijst 

en de daarmee verband houdende respons. Omdat er zeer veel enquetes warden gehouden onder dealers 

en daardoor de kans op respons bij een lange vragenlijst gering is, is slechts voor de logistieke customer 

service-elementen onderzocht wat de gewenste waarden zijn, en wat de score ten opzichte van de 

concurrentie is. De logistieke elementen zijn belangrijk omdat het marktonderzoek een onderdeel is van bet 

totale onderzoek dat tot doel heeft een fysiek distributieconcept op te stellen. Het distributieconcept heeft 

een grate invloed op de levertijd. Dit is weer onder te verdelen naar betrouwbaarheid en snelheid van 

levering. Betrouwbaarheid komt overeen met de customer service-elementen levering op tijd en volgens 

opdracht. 

Aan de hand van de vragenlijst zijn de levertijden in Europa in kaart gebracht. Daarbij is een segmentatie 

aangebracht naar produkt, namelijk naar de volgende groepen: 

1. 386 low-end: Systeem voor gebruik als stand-alone of als werkstation in een netwerk; 

2. 486 stand-alone: Systeem in bet high-end segment en los van een netwerk te gebruiken; 
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3. 486 file-server: Systeem in bet high-end segment dat een centrale funktie vervult in een netwerk. 

Voor de eerste groep geldt dat dit de "fast-moving-items" zijn, bij groep twee en drie gaat bet om systemen 

waarvan er minder verkocht warden en die aanzienlijk duurder zijn. 

Op de volgende bladzijden wordt een overzicht gegeven van de door de dealers gewenste levertijden, de 

levertijden zoals die door Tulip gerealiseerd warden en de levertijden van de concurrenten. Dit wordt gedaan 

door middel van grafieken. 

3.4.1 Gewenste levertijden 

Voordat beoordeeld kan warden hoe Tulip voldoet aan de gewenste levertijden, zullen we deze in kaart 

moeten brengen. In figuur 3.1 tot en met 3.3 is dit gedaan volgens de eerder behandelde indeling naar 

produkt. In de grafieken is op de x-as bet land weergegeven en op de y-as bet cummulatieve percentage 

omcirkelde antwoordcategorieen. 

to 

,o 

70 

t 60 

1 
l so 

J ~o 

30 

20 

10 

~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ 
Land 

Figuur 3.1 Gewenste /evertijden 386 /ow-end 

~ 
>=6 dagen 
~ 
5 dogen -4 dogen 

~ 
3 dagen -2 dagen 

1111 
1 dqg . 



Tulwo comouters 

90 

80 

70 

30 

20 

10 

o+--..... ...,_ 
~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ 

Land 

Figuur 3.2 Gewenste levertijd 486 stand-alone 
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De grafieken tonen aan dat er een groat verschil is in gewenste levertijd tussen de verschillende landen en 

de produktgroepen. Dat de gewenste levertijd per land verschilt, is te verklaren door enerzijds wat men voor 

een levertijden gewend is (van Tulip en van de concurrentie), anderzijds door het soort dealer dat per land 

varieert. Zo zijn er dealers die op Tulip computers een hoge marge en volume realiseren en (gedeeltelijk) 

uit voorraad leveren. Er zijn ook dealers die een lage marge en een laag volume realiseren en geen voorraad 

aanhouden. Deze dealer-opbouw varieert per land. De eerstgenoemde soort dealer is te plaatsen onder de 

categorie "winners", laatstgenoemde onder de "loosers" [Peelen, 1991]. 

Een verklaring voor de verschillen in gewenste levertijd per produkt is dat het aankoopproces van een 

relatief goedkope 386 verschilt van dat van een dure file-server. Een file-server, de spil in een netwerk, is 

5 a 6 keer zo duur als een werkstation en gaat relatief lang mee. Bovendien is voor een file-server bepaalde 

software nodig (levertijd en installatie) zodat de levertijd van de hardware langer mag zijn dan een low

end systeem, dat men "even" bij de dealer op de hoek koopt. 

Voor dealers geldt dat ze de snellopers meestal op voorraad hebben; de systemen die weinig verkocht 

warden en de systemen met een hoge prijs warden meestal op klantorder besteld. 

Voor de 386 low-end geldt dat in Denemarken ruim 70% van de ondervraagde dealers een levertijd van 

een dag wil en 15% wil in twee dagen beleverd warden. Totaal is dit 85%. Een levertijd van drie dagen zou 

betekenen dat in 85% van de gevallen niet aan de gewenste levertijd wordt voldaan. 

Voor Nederland geldt dat niemand een levertijd van een dag opgaf. Een levertijd van drie dagen zou voor 

Nederland betekenen dat slechts in acht procent van de gevallen niet aan de gewenste levertijd wordt 

voldaan. 

Over bet algemeen kan gesteld warden dat in het buitenland een kortere levertijd gewenst is dan in 

Nederland. Voor de 386 low-end is een kortere levertijd gewenst dan voor de 486 high-end produkten. Voor 

de 486 stand-alone is in enkele landen een iets kortere levertijd gewenst dan voor een 486 file-server. 

3.4.2 Levertijden Tulip 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de levertijd van Tulip zoals die door de dealers opgegeven 

is. De levertijden zijn weergegeven in figuur 3.4 tot en met 3.6 (zie volgende pagina's). 

Uit de grafieken blijkt dat de levertijden erg verschillend zijn per land en per produktgroep. Voor de 386 

low-end geldt dat in Denemarken en de UK ongeveer 90% van de dealers in maximaal drie dagen beleverd 

wordt. In ltalie, Belgie en Nederland komt in 70% van de gevallen een levertijd van meer dan vijf dagen 

voor. Als de gewenste levertijden voor de 386 low-end vergeleken warden met de levertijden van Tulip, dan 

blijkt dat Tulip niet in alle landen aan de wensen van de dealers voldoet. In Frankrijk is er geen dealer die 

in meer dan 4 dagen beleverd wil warden, terwijl 60% tenminste 6 dagen moet wachten. 

Voor de 486 stand-alone en de file-server zijn de levertijden veel slechter. In de UK, Spanje en Nederland 

geeft een aantal dealers te kennen dat de levertijd van een 486 stand-alone over het algemeen meer dan 21 

dagen is, terwijl de gewenste levertijd maximaal 14 dagen is. 

Uit de antwoorden is te zien dat de levertijden te lang zijn en sterk varieren. 
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Figuur 3.4 Levertijd Tulip 386 low-end 
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Op grond van gesprekken met de logistieke managers van de NSO's werd een kortere en betrouwbaardere 

levertijd verwacht dan dat uit de enquete bleek. Bij Tulip wordt aan bet begrip levertijd een andere uitleg 

gegeven dan de klant, betgeen tot onduidelijkheid leidt. De dealer verstaat onder levertijd de tijd tussen bet 

plaatsen van een (geaccepteerde) order en de daadwerkelijke levering. Logistiek verstaat onder levertijd de 

minimale tijd tussen ontvangst van een pick-order en de levering aan de klant, ervan uitgaande dat bet 

produkt op voorraad is. Bij de werkelijke levertijd moet nog worden opgeteld de doorlooptijd van PFS

activiteiten, wacbttijden in bet magazijn en de levertijd in geval van voorraadtekort. Sommige orders worden 

nageleverd of er wordt gewacbt met verzending tot de order compleet is. 

Ook de orderdesk beeft een bepaalde doorlooptijd. Voordat een pick-order gegenereerd is, moet eerst een 

kredietwaardigheids-controle worden uitgevoerd en een levertijd worden toegezegd. 

3.4.3 Levertijden concurrent 

In figuur 3.7 tot en met 3.9 zijn de levertijden van de concurrent gegeven. Uit deze gegevens is te zien dat 

de concurrentie over bet algemeen sneller en betrouwbaarder levert dan Tulip. Dit is af te leiden uit bet feit 

dat de klasse 6 dagen en meer bij Tulip vaker voorkomt. 

Voor de 486 stand-alone en file-server geldt dat de levertijden van de concurrent korter en betrouwbaarder 

zijn. In een aantal landen is de levertijd beter dan gewenst. Dit boeft niet te betekenen dat de concurrent 

aan alle dealers sneller levert dan wenselijk is, want bet is mogelijk dat de Tulip-dealers lagere eisen stellen 

ten aanzien van de logistiek. 
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Als de levertijd van Tulip vergeleken wordt met de levertijden van de concurrentie en met de gewenste 

levertijden blijkt dat de levertijden van Tulip langer en onbetrouwbaarder zijn dan die van de concurrentie 

en die van de door de Tulip-dealers gewenste levertijden. Dit geldt in sterke mate voor het 486-segment, 

zowel stand-alone als file-servers. Tulip wil zich de komende jaren juist op dit segment van de markt, de 

zogenaamde high-end of top-line, concentreren. Voor Nederland zijn de levertijden weergegeven in grafiek 

3.10 (volgende bladzijde). Deze grafiek geeft op een duidelijke manier weer dat de logistieke prestatie van 

Tulip achterblijft bij de wensen vanuit de markt en bij de concurrentie. 

3.5 Verantwoording onderzoek nieuw concept 

Uit het customer service-onderzoek kan geconcludeerd worden dat de logistiek een essentieel onderdeel is 

van de totale customer service. Tevens kan gesteld worden dat de logistieke prestatie achterblijft bij de 

wensen van de dealers en bij de prestatie van de concurrentie. Dit geldt voor alle 486 systemen en in iets 

mindere mate voor de 386 low-end. 

Uit de enquete bleek dat in bepaalde landen klachten zijn over andere elementen van de customer service. 

Oat was onder andere het prijs- en margebeleid, assortiment, communicatie met de dealers, marketing

ondersteuning, technische informatie en ondersteuning. Voor een uitvoerige behandeling van deze 
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Figuur 3.10 Levertijden 486 stand-alone in Nederland 

punten wordt verwezen naar bijlage 3.la. 

Om de leverbetrouwbaarheid en de gemiddelde leversnelheid te verbeteren zou het concept van centraliseren 

van de voorraad een oplossing kunnen bieden. Zo kan de customer service verbeterd worden. 

Van andere bedrijven is bekend dat centraliseren van de voorraden kan leiden tot een betere servicegraad 

en lagere fysieke distributiekosten. Dit is eveneens een goede reden om onderzoek te doen naar een 

altematief distributieconcept. 

In het volgende hoodstuk wordt de huidige fysieke distributie geanalyseerd alvorens de altematieve 

distributieconcepten behandeld worden. 
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Hoofdstuk 4 Analyse huidige fysieke distributie 

4.1 Inleiding 

In dit hoof dstuk wordt de huidige fysieke distributie in kwantitatieve en kwalitatieve zin beschreven. 

In paragraaf 4.2 wordt een kwalitatieve beschrijving van de goederenstroom gegeven. Hier is onderscheid 

gemaakt tussen eindprodukten en reserve-onderdelen. Tevens wordt hier het te onderzoeken gebied 

afgebakend door middel van het vastleggen van de systeemgrenzen van de fysieke distributie. 

In paragraaf 4.3 wordt een overzicht gegeven van enkele belangrijke grootheden, om een indruk te geven van 

de omvang van de goederenstroom. Deze gegevens dienen tevens als uitgangspunt bij de berekening van de 

kosten. 

Tenslotte wordt in paragraaf 4.4 een overzicht gegeven van de hoogte van de fysieke distributiekosten en de 

opbouw ervan. 

4.2 Kwalitatieve beschrijviog fysleke dlstributie 

Als we naar de goederenstroom bij Tulip kijken, is er onderscheid te maken tussen eoerzijds de 

eindprodukten en anderzijds de reserve-onderdelen, ook wel de spare-parts genoemd. Vanwege het 

verschilleode karakter van beide produkten, worden ze apart behandeld. 

4.2.1 Eindprodukteo 

De goederenstroom van inkoop van compooenten en handelsgoedereo tot aankomst van het gereed produkt 

bij de klant is schematisch weergegeven in figuur 4.1. 

TCI 

SltX:Ontroct 11YJ 

Material Manngerent. i P~ical Distribution Ma"'9'11'nl 1,,,, 

,~----=--SvM---:~<Ai 
R"~~~tle i IITTEXO 01 sr:~UTOR : 

: ~l!rJ+tran!p:rt 

SRC $are-l)'rts 

DEALER 

Figuur 4.1 Goederenstroom Tulip Computers 
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Aan het begin van de goederenstroom staat de ontvangst van de inkoopdelen, die wereldwijd worden 

ingekocht. Deze goederen worden bij het magazijn inkomende goederen in het computersysteem ingevoerd, 

en vervolgens naar het bulkmagazijn danwel rechtstreeks naar Intexo vervoerd. Rechtstreeks naar Intexo gaan 

de kant-en-klare produkten zoals toetsenborden en monitors. 

Vanaf het bulkmagazijn gaan de goederen naar de subcontractors, het dispatch-magazijn en de produktie. 

In het dispatch-magazijn worden de goederen omgepakt van bulk naar bakken. Deze bakken vormen een 

onderdeel van het "two-bin" systeem, dat in de assemblage gebruikt wordt. 

De gerede produkten worden een maal per dag door Intexo opgehaald, om vervolgens opgeslagen te worden 

in het Intexo warehouse in Veghel. Daar worden de produkten in een geautomatiseerd systeem ingegeven. 

Op order van TCI worden de orders gepikt door Intexo, en wordt het vervoer naar de NSO's en de 

Distributors geregeld. In de praktijk betekent dit dat een deel van de systemen eerst van TCI naar Intexo 

gaat om vervolgens weer naar TCN vervoerd te worden. TCN ligt ongeveer 100 meter van TCI. 

Bij Intexo bevindt zich een veiligheidsvoorraad zodat TCI een hoge servicegraad aan de NSO's en de 

distributeurs kan verzekeren. Bij de produktie van TCI zelf worden geen eindprodukten op voorraad 

gehouden. 

De NSO's worden twee keer per week op een vaste dag aangeleverd. Ze houden elk een veiligheidsvoorraad 

aan van ongeveer twee a drie weken, om zo de leverbetrouwbaarheid t.a.v. de dealers te vergroten. De NSO's 

hebben een afdeling PFS (Prepare for Sale) die gewenste configuraties voor de klanten samenstelt. Het 

voordeel hiervan is dat door dit ombouwen een betere servicegraad bereikt wordt bij dezelfde voorraadhoog

te. Het nadeel van deze PFS-activiteit is dat tekorten bij de NSO's van bepaalde typen opgevangen worden 

door produktwijzigingen, hetgeen geen waarde toevoegt aan het produkt. Dit omdat het produkten betreft 

die gewoon in het assortiment zitten. 

De NSO's leveren voor een deel aan de dealers en voor een deel direct aan de eindgebruikers. De 

eindgebruikers die direct beleverd worden zijn grote afnemers. Deze eindgebruikers zijn door de NSO's 

zelf verworven. Aan de klanten van de dealers wordt momenteel meestal via de dealers geleverd. 

Een gedeelte van de dealers houdt vrijwel geen voorraad aan en bestelt pas bij de NSO als de produkten al 

door de klant besteld zijn. Het andere soort dealer houdt wel grote voorraden computers aan, en probeert 

de verkoop te pushen. 

Om tot een afbakening van het onderzoekstraject te komen, zijn de systeemgrenzen gedefinieerd voor de 

fysieke distributie. Deze liggen bij Intexo tot en met de aflevering van eindprodukten aan de dealers en de 

large accounts. Hoewel retourstromen van defecte systemen en allerlei kleinere goederenstromen niet 

vergeten dienen te worden bij de implementatie van een nieuw distributieconcept, beperkt het onderzoek zich 

tot de belangrijkste goederenstromen. 

Het assortiment van TCI bestaat uit ongeveer 35 systeemgroepen. Het aantal configuraties ofwel 



TulBD comouters pagina -23-

eindprodukten bedraagt 160. Deze zijn ingedeeld naar functionaliteit en (samenhangend) microprocessor

type. Per systeemgroep is een aantal configuraties leverbaar met verschillende harddisk (opslagcapaciteit), 

geheugengrootte, netwerkkaart, etc. Bijlage 4.1 geeft een overzicht van het assortiment. 

4.2.2 Reserve-onderdelen 

De reserve-onderdelen warden aan dealers en aan reparatie-centra geleverd, die reparaties uitvoeren voor 

de eindgebruikers. De reparaties warden vaak door de NSO's uitbesteed in de vorm van Third Party 

Maintenance aan onafhankelijke reparatie-centra, die verspreid zijn over het land. Zij verzorgen eveneens 

de reparaties binnen de garantie-termijn. TCI heeft de garantie afgekocht, zodat de NSO's zelf verantwoorde

lijk zijn voor reparaties en oak de kosten betalen. De NSO's leveren de reserve-onderdelen uit voorraad. Zij 

hebben daarvoor een swap-voorraad en een voorraad spare-parts. De swap-voorraad bestaat onder andere 

uit moederborden, harddisks, power-supplies, netwerkkaarten en extension-boards. Als de NSO's een 

onderdeel ter reparatie krijgen aangeboden, repareren ze niet meteen het onderdeel maar leveren zij een 

vervangend onderdeel uit de swap-voorraad. De defecte onderdele r en naar het S are Repair Centre 

(SRC) van TCI opgestuurd en gerepareerd. Indien de reparatie binnen de garantietermijn valt, controleert 

de NSO of er daadwerkelijk sprake is van garantie. De gemt e e oar oo ti"d van SRC bedraagt twee 

weke~ de reparatietijd ongev~ r lV~ tot twee uur. De NSO's lat_en gok re araties .Q de lokale markt 

wtvoeren. Dit zi·n vaak volumineuze artikelen (monit~ n) en inkoo delen harddisks . De ere areerde 

delen komen weer in de swap-voorraad te ~~ - orraad mag_ over 4 · aar ~ eschreven warden, bij 

spare- arts is dit niet toegestaan. 
-=--
Goederen die niet warden gerepareerd, bijvoorbeeld omdat een nieuw onderdeel goedkoper is, warden uit 

de voorraad spare-parts geleverd. Deze voorraad bestaat voor een groat deel uit artikelen met een lage 

omloopsnelheid. Vaak zijn het artikelen die door PFS bij de NSO's "overgebleven zijn". 

De reserve-onderdelen warden door SRC via Intexo naar de NSO's verstuurd, die de onderdelen verder naar ---- - - -
~ anten versturen of zelf gebruiken voor het uitvoeren van reparaties. 

4.3 Kwantitatieve beschrijving fysieke distributie 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van enkele grootheden die betrekking hebben op de fysieke 

distributie. Deze grootheden zijn van belang om twee redenen: 

1. Om een beeld te krijgen van de grootte van de goederenstromen is het noodzakelijk een inzicht te krijgen 

in de grootte en het verloop van de goederenstroom. Aan de hand van de gegevens kunnen de kosten van 

het huidige en het alternatieve distributieconcept doorgerekend warden; 

2. Om het concept directe distributie door te rekenen moet een tarief warden berekend door enkele 

dienstverleners. Die hebben voor hun calculaties gegevens nodig over de zendingen van Tulip, zodat ze 

een concurrerende offerte kunnen opstellen. Tevens kan geanalyseerd warden wat een verandering van 

bepaalde grootheden voor gevolgen heeft voor de kosten. 
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Een aantal belangrijke gegevens over de goederenstroom is weergegeven in tabel 4.1. De bovenste tabel geeft 

een totaaloverzicht, daaronder zijn de gegevens per NSO uitgewerkt. 

Tabe/ 4.1 Gegevens fysieke distributie le he/ft 1992 

Bovenstaande gegevens zullen puntsgewijs verklaard worden. 

1. Transport 

Een keer per dag gaat er een pendel tussen Intexo en TCI, die de geproduceerde systemen en de reserve

onderdelen opbaalt bij TCI. Dit komt neer op 125 zendingen over de eerste zes maanden van 1992. 

Van Intexo gaat ongeveer twee maal per week een zending naar de NSO's. De NSO's sturen dagelijks de 

bestellingen naar bun klanten. 

2. Voorraad 

De voorraad eindprodukten van TCI ligt opgeslagen bij Intexo. De waarde hiervan is berekend door bet 

gemiddeld aantal systemen per systeemgroep te vermenigvuldigen met de gemiddelde kostprijs per 
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systeemgroep. Dit is oak gedaan voor de monitoren. De overige voorraad eindprodukten is geschat op 

ongeveer 20% van de waarde van de voorraad systemen en monitoren. Dit bleek goed overeen te komen 

met de gegevens uit de financiele administratie van TCI en TCN. De waarde van de voorraad reserve

onderdelen is opgevraagd bij de financiele managers van de NSO's. De berekeningen van de waarde van de 

voorraad zijn uitgebreid weergegeven in bijlage 4.2. 

3. Opslag 

De gebruikte ruimte voor opslag is uitgedrukt in palletplaatsen. Voor Intexo is gebruik gemaakt van de 

gegevens uit bet computersysteem. Voor de NSO's is een schatting gemaakt, waarbij uitgegaan is van 22 

monitoren per pallet, 26 systemen per pallet en ongeveer 30 palletplaatsen voor aangebroken pallets. Het 

aantal palletplaatsen bij de NSO's is slechts ter indicatie; voor de kostenbepaling is uitgegaan van de 

werkelijke kosten en is niet bet aantal palletplaatsen vermenigvuldigd met een tarief. 

4. Handling 

Handling is voor TCI en Intexo uitgesplitst in Handling-in en -out. Op NSO-niveau was dit niet mogelijk. 

Voor Intexo is de handling in kilo's uitgedrukt omdat een kilo-tarief gehanteerd wordt. Voor de NSO's is 

de handling uitgedrukt in bet aantal magazijn-medewerkers. Een fte (full-time equivalent) betekent dat een 

persoon voltijds met de handling-in en -out bezig is. 

Bij Intexo is de administratieve handling bet invoeren van de pickorders in bet computersysteem, hetgeen 

tot uitdrukking komt in de toeslagen, en wel als volgt: 1355 orders, 473 aanvulorders, 27 spoedorders, 369 

expeditieopdrachten en 87 test-samples, totaal 2311 administratieve toeslagen. Intexo berekent per pallet dat 

gebandeerd en geseald moet warden oak kosten. Dat slechts 25% van de pallets gebandeerd hoeft te warden 

komt omdat dit voor Nederland niet nodig is en dit voor een gedeelte van de pallets reeds gedaan is door 

de leveranciers. 

5.PFS 

De Prepare-for-sale activiteiten zijn uitgedrukt in aantal mensen. PFS wordt vaak gecombineerd met 

magazijn-werk, waardoor veel halve fte's voorkomen. 

4.4 Integrale fysieke distributiekosten 

In deze paragraaf zullen de fysieke distributiekosten bepaald warden op bet traject TCI tot en met bet 

transport naar de dealers. 

Fysieke distributie wordt door Plaas van Amstel [1989] gedefinieerd als: 

Het zo efficient mogelijk leveren van goederen tegen de laagst mogelijke prijs en de hoogst mogelijke kwaliteit op 

een door de afnemer bepaald tijdstip en plaats. 

Uit deze definitie blijkt duidelijk bet belang van de fysieke distributiekosten, betgeen tot uiting komt in de 

woorden efficient en laagst mogelijke prijs. 
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De activiteiten die deel uitmaken van de fysieke distributie-functie zijn: 

-Dagelijks transport van de geproduceerde computers van TCI naar Intexo 

-Handling-in bij Intexo 

-Opslag gereed produkt bij Intexo 

-Handling-out Intexo 

-Banderen en sealen 

-Transport naar de NSO's 

-Handling-in bij de NSO 

-Opslag bij NSO 

-Prepare for Sale1 

-Handling-out 

-Transport naar dealers en eindgebruikers 
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Bij het uitvoeren van bovenstaande activiteiten worden kosten gemaakt. Deze kosten kunnen verbijzonderd 

warden naar de volgende kostenplaatsen: 

-Transport 

-Handling 

-Opslag 

-Voorraad 

-Prepare for sale (PFS) 

Een activiteit kan aan Mn of meer kostenplaatsen warden toegewezen. Bijvoorbeeld de activiteit transport 

heeft betrekking op de kostenplaatsen Transport en Voorraad. Transport vanwege de transportkosten en 

Voorraad vanwege de voorraadkosten van bewegende voorraad. 

Transport 

De netto vrachtkosten, kosten van de verzekering en de inklaringskosten. De inklaringskosten zijn voor de 

meeste landen een vast bedrag per zending, voor Spanje en Italie zijn deze kosten afhankelijk van de waarde 

van de zending. Intexo berekent 12,5% van bet factuurbedrag van de vervoerder voor administratieve 

handelingen. De transportkosten bestaan uit "landing-cost" en "local distribution cost". Landing-kosten zijn 

kosten voor bet transport van Intexo naar de NSO's. De local distribution-kosten zijn de transportkosten van 

de NSO's naar de klanten. De local distribution-kosten zijn gelijk aan de werkelijk transportkosten minus 

de aan de klant doorberekende transportkosten. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de werkelijke 

kosten. Voor Duitsland waren deze kosten niet beschikbaar en is een schatting gemaakt op basis van de 

transportkosten van het vorige jaar. 

1De PFS-activiteiten vallen (gedeeltelijk) onder de fysieke distributiefunctie omdat zij bet gevolg zijn van 
voorraadtekorten, waardoor bepaalde systemen omgebouwd moeten worden van voorradige configuraties 
naar gevraagde configuraties. 
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Handling 

De handling-in kosten hebben betrekking op bet traject van bet lossen van de vracbtwagen tot en met bet 

plaatsen van de goederen in de magazijnstelling. Handling-out beeft betrekking op bet uit de stelling nemen 

van de produkten tot aan bet vertrek van de vrachtwagen. 

Tot handling behoren zowel de fysieke handling als de administratieve handling. 

T0t de fysieke handling kunnen als belangrijkste kosten warden gerekend: loonkosten magazijnpersoneel en 

kosten apparatuur. Tot de administratieve handling behoort o.a. de loonkosten van bet administratieve 

personeel. Er zou een verdere opsplitsing naar kostenplaatsen gemaakt kunnen warden, maar de gegevens 

die op NSO niveau warden bijgehouden zijn dusdanig summier, dat dit niet mogelijk is. 

Opslag 

De kosten van magazijnruimte, stellingen en bakken. Bij de NSO's is bet de huur die voor bet grootste deel 

de magazijnkosten bepaalt. 

Voorraad 

De kosten van voorraden waarvan de beheersing tot de directe verantwoordelijkheid van de FD-functie 

behoort. Er is onderscbeid te maken tussen liggende voorraad en bewegende (pijplijn) voorraad. Bij de 

berekeningen is alleen de liggende voorraad meegenomen omdat de bewegende voorraad te verwaarlozen 

is ten opzicbte van de totale voorraad. De waarde van de voorraad is bepaald door de gemiddelde voorraad 

per systeemgroep te berekenen en dit te waarderen tegen de vaste verrekenprijs (VVP). De VVP is 

opgebouwd uit een aantal kostencomponenten zoals de inkoopprijs, invoerrechten, ing~de transportkos

ten en de verricbte arbeid. De VVP is dus de kostprijs van de produkten en wordt als waarde~grondslag 

voor de balans gebruikt. De IP (inter-company prijs) is de VVP vermeerderd met een bepaalde winstmarge. 

TCI verkoopt aan de NSO's tegen deze IP. 

De totale voorraadwaarde bestaat uit de waarde van systemen, monitoren en overige eindprodukten, 

reserveonderdelen en swap-voorraad. Bij de berekeningen zijn de systemen die in bruilcleen zijn gegeven ( en 

als voorraad warden geboekt) niet meegenomen. 

Voorraadkosten zijn te berekenen als vast percentage van de voorraadwaarde. Dit percentage bestaat uit de 

componenten: 

- interestkosten (markt-rente) over bet in de voorraad geinvesteerde kapitaal; 

- herwaardering: door prijserosie daalt de prijs van componenten en daarmee van de eindprodukten; 

- incourant: economiscbe veroudering van bepaalde modellen computers. 

Het financieel management van TCNV hanteert voor de voorraadkosten per jaar een gemiddelde van 25% 

van de waarde van de voorraad. 

m 
Aile kosten voor bet ombouwen en "reworken" van systemen die op voorraad liggen. Reworken is bet 

uitvoeren van een produktwijziging. Tot eerder genoemde kosten behoren tevens bet materiaal- en de 

loonkosten die bet gevolg zijn van bet ombouwen van een configuratie van een voorradige configuratie naar 

een gevraagde configuratie, onder voorwaarde dat deze ook bij TCI op de prijslijst staat. Voor klantspecifieke 
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ombouw spreken we van toegevoegde waarde (customizing). In het andere geval spreken we van vermijdbare 

ombouw die het gevolg is van logistieke onvolkomenheden. 

De kostenplaats reconditioneren heeft betrekking op het wijzigen van de verpakking. Dit komt bij Tulip 

weinig voor, en als het voorkomt valt dat onder de activiteit handling. Vandaar dat deze kostenplaats niet 

voorkumt. 

Een uitvoerige berekening van de fysieke distributiekosten is opgenomen in tabel 4.2 en 4.3. De fysieke 

distributiekosten per land zijn eveneens in deze tabellen weergegeven. 

De kosten zijn berekend door de gegevens uit tabel 4.1 te vermenigvuldigen met de tarieven. Voor de NSO's 

is uitgegaan van de werkelijke kosten, en een tarief berekend voor zover dit zinvol is. 

Tabet 4.2 Tarieven fysieke distributie 

Bovenstaande tarieven zullen kort verklaard warden. 
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1. Transport 

De pendel van TCI naar Intexo kost f 215, = per retourrit. Voor vervoer van Intexo naar TCN warden geen 

kosten opgevoerd omdat de pendel sowieso nodig is voor bet ophalen van de geproduceerde systemen. Voor 

bet transport van Intexo naar de overige NSO's is een gemiddeld pallettarief berekend. Dit tarief is in 

werkelijkheid afhankelijk van bet aantal pallets per zending. Hier wordt nog op teruggekomen in hoofdstuk 

vijf. Ter indicatie is ook een kilo-tarief berekend. 

Voor bet transport van de NSO naar de klanten is een gemiddeld bedrag per zending berekend. 

2. Voorraad 

Zoals reeds behandeld is bedragen de kosten van bet houden van voorraad per jaar 25% van de waarde van 

de voorraad. 

3. Opslag 

De opslagkosten bestaan voor de NSO's uit een vast bedrag. Dit is voomamelijk de magazijnhuur. Intexo 

heeft deze kosten gevariabiliseerd en uitgedrukt in een bedrag per pallet per week. 

4. Handling 

De handling-in bij Intexo wordt berekend per 100 kilo. Voor TCI bestaat de handling-out uit loonkosten voor 

administratief personeel en aansturing. Intexo hanteert voor de fysieke handling-out een tarief per 100 kilo 

en per te banderen pallet. Voor bet administratieve deel warden verschillende tarieven berekend. Deze zijn: 

f 26,= per order, f 25,= per aanvulorder, f65,= per spoedorder en flO,= per expeditieopdracht of 

testsample. 

5.PFS 

De loonkosten van PFS zijn berekend door de werkelijke kosten te delen door bet aantal man personeel. 

Door uit te gaan van de gegevens van de NSO's en bet vermenigvuldigen van de gegevens met de tarieven, 

is een overzicht verkregen van de fysieke distributiekosten. Deze zijn weergegeven in tabel 4.3 (volgende 

bladzijde). 

De fysieke distributiekosten bedragen 7,2 miljoen gulden over bet eerste halfjaar van 1992. Aangezien de 

verkopen in de eerste twee kwartalen gelijk zijn aan die in de laatste twee kwartalen, zijn per jaar de fysieke 

distributiekosten ongeveer 14,4 miljoen gulden. In figuur 4.2 zijn de fysieke distributiekosten per kostenplaats 

in beeld gebracht. 

Door de fysieke distributiekosten voor TCI, Intexo en de NSO's te delen door bet verkocht aantal systemen 

per land is te zien wat de kosten per syteem zijn op bet traject fabriek tot en met klant. Dit is weergegeven 

in figuur 4.3 (volgende bladzijde). 

Als per land gekeken wordt naar de fysieke distributiekosten, valt op dat voor de buitenlandse NSO's de 

fysieke distributiekosten per systeem een flink deel van de toegevoegde waarde uitmaken. Gaan we uit van 
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een kostprijs van f2400,= (systeem, monitor en keyboard) dan bedragen de fysieke distributiekosten tussen 

de 6% in Nederland tot 15% in Italie van de kostprijs van een systeem. 

Na het in kaart brengen van de distributiekosten kan gesteld warden dat een besparing van enkele procenten 

zal leiden tot een flinke winstverbetering. Daarom is in de loop van het onderzoek een sterkere nadruk 

komen te liggen op kostenbesparingen. 

Tabe/ 4.3 Fysieke distributiekosten r he/ft 1992 (afgerond op duizenden guldens) 

. .,. - ,v In I\, UU I\,. """' I\, I.A. , w ..... • _ _ _ 

Figuur 4.2 Fysieke distributiekosten (in milj. guldens) Figuur 4.3 Fysieke distributiekosten per systeem 
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Hoofdstuk 5 Alternatief distributieconcept 

5.1 Inleiding 

Nadat vastgesteld is dat in de huidige situatie de logistieke prestatie niet voldoet aan de eisen en wensen 

vanuit de markt, rijst de vraag hoe beter aan deze eisen en wensen voldaan kan worden en ten tweede wat 

er dan zal gebeuren met de fysieke distributiekosten. 

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de mogelijke grondvormen van internationale fysieke distributie. 

Uit deze alternatieven wordt een concept gekozen dat verder uitgewerkt wordt. Daarbij wordt nader ingegaan 

op de voor- en nadelen van dit alternatieve concept. 

Nadat de logistieke functie van de NSO's is bepaald en de problemen met het huidige concept zijn 

beschreven, wordt uiteengezet waarom een andere distributieconcept nodig is. 

Voordat de verschillende distributieconcepten behandeld worden, wordt nader ingegaan op het begrip zelf. 

Er is voor de volgende definitie gekozen: 

Een fysiek distributieconcept is een blauwdrok van de wijze waarop de goederen van de producent naar de 

consument gebracht worden. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het woord fysiek de nadruk legt op het primaire proces. Aan functies 

als marketing en sales wordt geen aandacht besteed. De goederenstroom wordt dus los gezien van de andere 

functies, hetgeen niet altijd juist begrepen wordt. Zo is het heel goed mogelijk dat een producent recht

streeks aan de consument levert, maar de orderstroom, facturering, marketing en service via grossier en 

detaillist verloopt. Het is ook mogelijk dat marketing van producent naar consument verloopt (telemarketing), 

maar de verkoop en de goederenstroom via grossier en detaillist verloopt. Soms is het volgens de wet 

noodzakelijk de facturering via een lokaal verkoopkantoor te laten lopen, zoals de plicht in Belgie om een 

wettelijke vertegenwoordiger te hebben. 

5.2 Grondvonnen internationale fysieke distributie 

Om betrouwbare en snellere levertijden te krijgen is het belangrijk dat de vraag voor een groot deel uit 

voorraad kan worden geleverd. Bovendien moet de totale voorraad uit kostenoverwegingen zo klein mogelijk 

zijn. Om vanuit een centrale voorraad aan de klant te leveren, is een andere grondvorm van de fysieke 

distributie vereist. 

Een goed overzicbt van de mogelijke grondvormen van internationale fysieke distributie wordt gegeven in 

de literatuur [Goor c.s., 1989]. In figuur 5.1 (zie volgende pagina) zijn de vier grondvormen weergegeven. 
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Figuur 5.1 Grondvormen intemationale fysieke distributie 
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Internationale toelevering vanuit bet produktiecentrum naar een nationaal distributiecentrum. Hier vandaan 

worden de klanten in het land beleverd. De voorraden liggen in principe in het land waar de verkopen 

plaatshebben. De fabriek levert in grote hoeveelheden, met relatief goedkoop transport, aan het nationale 

distributiecentrum. 

II Transitocentrum 

Om de hoge kosten van het voorraad houden te reduceren wordt de functie van het nationale distributiecen

trum gereduceerd tot een transitocentrum. De voorraden worden bij de fabriek gecentraliseerd, waardoor 

de totale voorraad lager kan zijn dan wanneer elk land zijn eigen veiligheidsvoorraad zou aanhouden. 

III Directe en outletdistributie 

Vanuit het produktiecentrum heeft directe belevering aan de afnemers plaats. Deze afnemers kunnen 

eventueel een eigen filiaal betreffen of een grassier of detaillist zijn. 

IV Internationaal distributiecentrum 

Als tussenvorm van de eerder genoemde mogelijkheden kan de goederenstroom via een internationaal 

distributiec;entrum verlopen. Meerdere uitvoeringsvormen zijn hierbij mogelijk. Het internationale 

distributiecentrum kan als voorraadpunt of als transitopunt fungeren. 
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De vorm nationaal distributiecentrum lijkt het meest op het huidige distributieconcept bij Tulip, waarbij in 

principe de voorraadfunctie bij de NSO's ligt en TCI aanvulorders voor de NSO's produceert. 

Per grondvorm zou bepaald kunnen warden in welke mate het customer service-niveau aan de wensen van 

de klant voldoet, en wat de integrale kosten per alternatief zijn. Voor dit onderzoek is dit alleen gedaan voor 

grondvorm I en ill. Per grondvorm zijn de volgende afwegingen gemaakt: 

I. Het concept nationaal distributiecentrum is onderzocht om het huidige concept te analyseren. Dit is het 

uiterste betreffende decentralisering van de voorraad. 

II. Centralisatie van de voorraden is mogelijk met grondvorm II of III. 

Uit het customer service-onderzoek bleek dat voor de 386 low-end systemen de gewenste levertijden rond 

de 24 tot 48 uur liggen. Het concept transitocentrum houdt in dat de goederen in het land van verkoop van · 

het depot van de vervoerder naar het transitocentrum moeten warden vervoerd, overgeslagen warden en 

vervolgens weer naar het depot van de vervoerder warden vervoerd zodat de fijndistributie plaats kan hebben. 

De extra tijd die in het land zelf nodig is voor vervoer en handling geeft een totale doorlooptijd die langer 

is dan de door de klant gewenste levertijd. Ten opzichte van directe levering zullen de handlingkosten boger 

zijn. Bovenstaande betekent dat de grondvorm transitocentrum afvalt. Voor de 486 file-servers zou bet 

transitoconcept wel mogelijk zijn, maar dit segment vormt slechts een klein deel van de goederenstroom 

( over 1991 1,8 procent van het totaal aantal verkochte systemen) zodat het concept niet verder uitgewerkt 

is. 

De keuze om grondvorm twee al dan niet verder uit te werken is verbonden met de zienswijze die gehanteerd 

wordt. De keuze van een distributieconcept hangt nauw samen met de vraag waar de voorraad aangebouden 

wordt. Bij een centraal magazijn dat rechtstreeks aan de dealers of eindgebruikers levert, maar waarbij de 

vervoerder gebruikt maakt van transitocentra om het transport efficienter te laten verlopen, wordt over 

rechtstreekse levering gesproken. De systeemgrens ligt in dit geval bij het centraal magazijn van Tulip. 

ill. Uit het customer service-onderzoek bleek dat de logistieke prestatie slecht is. Een belangrijke reden 

daarvoor is dat de servicegraad bij de NSO's te laag is. Bij bet centraliseren van de voorraad wordt een 

hogere servicegraad verkregen. Centralisatie is mogelijk met de grondvormen transitocentrum en directe 

distributie. Het transitocentrum viel af zodat de directe levering overblijft. In plaats van directe levering of 

directe distributie wordt ook wel gesproken van central warehousing, of als bet Europa betreft, central 

european warehousing. 

IV. Zoals uitgelegd is kan bet internationaal distributiecentrum niet als transitopunt fungeren vanwege te 

lange levertijden. Het internationaal distributiecentrum zou een interessante optie zijn als er relatief hoge 

transportkosten zijn tussen de fabriek en bet internationaal distributiecentrum of de transporttijd te lang is 

voor directe levering. Bij Tulip ligt de produktie dicht bij bet distributiecentrum en is de transporttijd kort, 

zodat deze grondvorm afvalt. Uit de voorgaande afweging tussen de verschillende alternatieven is te 

concluderen dat het centraliseren van de voorraad in principe neerkomt op de grondvorm directe levering. 

In de volgende paragraaf wordt onderzocht in hoeverre dit altematief voor Tulip toepasbaar is. 
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5.3 Voor- en nadelen van directe distributie 

In de literatuur [Goor, 1989 en Peelen, 1991) warden enkele belangrijke voor- en nadelen genoemd van de 

directe en indirecte levering. Aan de hand van deze voor- en nadelen wordt specifiek voor Tulip bekeken wat 

de mogelijkheden van directe levering voor Tulip zijn. 

In tabel 5.1 zijn de voor- en nadelen van directe distributie weergegeven. 

Tabel 5.1 Voor- en nadelen directe distributie volgens de literatuur 

Directe distributie 

Voor- /nadeel 

( +) 1. vermijden van handling-kosten bij het nationale DC 
( +) 2. !age voorraadkosten 

- (-) 3. transportkosten veel hoger 
(-) 4. slechte groepage 
(-) 5. veel meer grensdocumenten 
(-) 6. douane-afhandeling bij klant 
(-) 7. lange afstand uitlevering is kwetsbaar 

- (-) 8. slechts rendabel bij grote zendingen 
-- (-) 9. lagere kwaliteit (meer stock-outs) 

Uit onderzoek is gebleken dat de nadelen zoals die genoemd zijn in tabel 5.1 bij Tulip niet gelden, of zelfs 

het tegenovergestelde waar is. Dit zal per punt uitgewerkt worden. In paragraaf 5.3.1. en 5.3.2. wordt nader 

ingegaan op de voorraadkosten en de transportkosten. 

- Vermijden van handling blj bet nationale distributlecentrum 

Bij de NSO's komt de logistieke functie te vervallen, zodat voorraadbeheer, inkoop, inslag van goederen, 

order-picking, verpakken en bet maken van verzenddocumenten niet meer nodig is. Dit betekent dat geen 

personeel meer nodig is voor deze logistieke handelingen. Dit levert bij de NSO's besparingen op, zeker 

omdat de schaalgrootte van de NSO's relatief klein is en bijna alles handmatig gebeurt. Bovendien bevordert 

het de snelheid van de goederenstroom en neemt het aantal handelingen af, hetgeen de complexiteit zal 

verlagen. 

De handling bij het centrale magazijn zal toenemen, maar door de schaalgrootte kan een grote mate van 

efficiency bereikt worden. 

- slechte groepage 

Oat directe distributie tot slechte groepage leidt is de laatste jaren achterhaald. Dit komt doordat de 

groepage-bedrijven anders zijn gaan werken. 

Vroeger werden de zendingen "on-wheels" bij de klanten afgehaald en als de vrachtwagen vol was, werd 
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rechtstreeks naar het buitenland gereden. Soms werd nog op een bepaalde zending gewacht totdat de wagen 

helemaal vol was. In het buitenland werden de zendingen "on-wheels" bij de klanten afgeleverd. Voor de 

transporteur is het ophalen van kleine zendingen met een internationale wagen onvoordelig. 

Tegenwoordig zijn de groepagebedrijven grater en wordt er van depot naar depot gereden. Oat betekent 

ophalen bij de klanten en groeperen bij het depot om daar met voile wagens naar het buitenlandse depot 

te rijden. Deze wagens rijden volgens een soort dienstregeling tussen de depots. Het ophalen bij de klanten 

gebeurt met kleine vrachtwagens, die relatief veel ophaaladressen hebben. 

- veel meer grensdocumenten 

Per 1-1-1993 zijn geen grensdocumenten meer nodig voor inter-communautair vervoer. Voor de overige 

landen kunnen de zendingen geconsolideerd ingeklaard warden. Dit betekent dat alle zendingen voor een 

bepaalde dag als een grote zending worden beschouwd en op een document ingeklaard warden. In het land 

van bestemming warden de zendingen per afleveradres afgeleverd. 

- douane-afhandellng bij de klant 

De douane-afhandeling kan door de meeste vervoerders zelf uitgevoerd worden en de klant merkt daar niets 

van. Grote vervoerders hebben meestal een aansluiting op het systeem van de douane (Sagita) en kunnen 

via de computer de aangifte afhandelen. 

- lange afstand uitlevering is kwetsbaar 

Internationaal transport over lange afstand is in principe kwetsbaarder dan lokale bezorging. Een van de 

grate onzekerheden zijn opstoppingen bij de grens, die per 1-1-1993 grotendeels zullen verdwijnen. Eventuele 

andere opstoppingen en calamiteiten kunnen in ieder geval getraceerd warden via de tracing- en 

trackingsystemen. Hiermee kan bepaald worden of de zending zich in een depot of in de vrachtwagen 

bevindt, waarbij in de meeste gevallen de plaats bepaald kan warden. Dergelijke systemen waarbij de verlader 

verbonden is met het systeem van de vervoerder zijn noodzakelijk om de klant op een vroeg stadium van 

eventuele vertragingen op de hoogte te stellen. 

De grote vervoerders, met name de integrators, hebben veel ervaring met het voorkomen en oplossen van 

de genoemde problemen. 

- slechts rendabel bij grote zendingen 

De groepagebedrijven hebben meestal geen lineaire tariefstructuur. Omdat de groepage-bedrijven hun 

tarieven baseren op de marktprijzen, zijn kleine zendingen relatief duur. 

In figuur 5.2 (volgende bladzijde) is ter indicatie het pallettarief voor de U.K. weergegeven. Dit tarief is 

representatief voor de meeste landen. 

Een verlader die twee keer per week een zending heeft van gemiddeld 25 pallets, zal bij dagelijkse levering 

- -----------------
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Figuur 5.2 Pallettarieven UK 

slechts iets meer aan intemationaal transport kwijt zijn. Het gemiddeld aantal pallets per zending neemt af 

van 25 naar 10, maar de kosten per pallet blijven vrijwel gelijk. Voor bedrijven die twee keer per week 10 

pallets versturen en dagelijks 4 pallets gaan versturen, zullen de transportkosten flink stijgen omdat zij in bet 

ongunstige gebied van de tariefcurve komen. De tariefcurve van groepage-bedrijven ligt voor bet gebied rond 

de vijf pallets per zending een stuk hoger dan voor bet gebied rond de 10 pallets per zending. Tulip had over 

de eerste helft van 1992 een gemiddelde zendinggrootte voor de UK van 9,8 pallets per zending. 

Voor groepage-bedrijven geldt dus dat directe levering alleen rendabel is bij grote zendingen. Bij integrators 

gaat deze stelling niet op omdat zij een lineair pallet- of kilotarief hanteren. 

Bij directe levering moet dus ofwel een groepage-bedrijf worden gekozen dat een (vrijwel) lineair tarief 

hanteert of een integrator, die een lineair kilo- of pallettarief hanteert. 

- lagere kwaliteit (meer stock-outs bij de klant) 

Indien de leverprestatie naar de klant toe verslechtert, dan zal deze vaker zonder voorraad zitten en zal de 

ontevredenheid toenemen. In geval van centraliseren van de voorraad zal de kortst mogelijke levertijd 

toenemen, maar omdat de servicegraad toeneemt zal de gemiddelde levertijd afnemen. Als we voor Italie 

en Spanje voor spoedleveringen gebruik maken van luchttransport neemt de kortst mogelijke levertijd niet 



TuJnp computers pagina -37-

toe. Aangezien de high-end systemen weinig op voorraad worden gehouden door de NSO's zal vooral voor 

dit segment de leverprestatie enorm verbeteren. 

5.3.1 Lagere voorraad 

Omdat de voorraadkosten verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van de fysieke distributiekosten, is 

een kostenbesparing op de voorraden erg belangrijk. 

De reductie van de voorraad is in hoofdzaak het gevolg van een verlaging van de veiligheidsvoorraad en van 

een vermindering van opslingereffecten. Het eerste effect is gebaseerd op de voorraadr.eductie bij centralisatie 

van de magazijnen en wordt uitgelegd in de "Square Root Law". Het opslingereffect is het gevolg van 

opslingering in logistieke systemen met meerdere voorraadpunten. Beide effecten worden in deze paragraaf 

behandeld. 

Bij TCI en de NSO's bedraagt de waarde van de totale voorraad ongeveer JBO miljoen. Daarvan is f30 

miljoen voor componenten, flO voor onderhanden werk en ongeveer f 40 miljoen voor handelsgoederen en 

gereed produkt. 

I. Square Root Law 

In de literatuur [Maister, 1976) wordt de "square root law'' besproken, die de voorraadreductie kwantificeert 

die optreedt als van een logistiek systeem met een aantal magazijn-lokaties wordt overgegaan op een systeem 

met een centraal magazijn. De totale voorraad in het systeem is recht evenredig met de wortel van het 

aantal magazijnen in bet systeem. De voorraadreductie bij de overgang van n magazijnen naar een centraal 

magazijn is 1-1/ ✓n. 

Ala de magazijnen van de negen NSO's worden gecentraliseerd zou dat neerkomen op een reductie van 1-

1/ ✓9 ofwel 67 procent. 

De orders die bij een decentraal systeem per land ontvangen en uitgeleverd moeten warden geven een 

bepaalde variatie in de vraag te zien. Om ondanks deze variatie toch aan de vraag te kunnen voldoen wordt 

een veiligheidsvoorraad aangelegd. Deze bedraagt k•sigma, waarbij k afhankelijk is van de vereiste 

servicegraad en sigma de standaardafwijking van de vraag naar een bepaald produkt. Voor een afleiding 

hiervan wordt verwezen naar bijlage 5.1. De servicegraad is de fractie van de gevraagde hoeveelheid die 

onmiddelijk geleverd kan warden. De standaardafwijking van de vraag gedurende de levertijd van de 

leverancier, in dit geval van TCI, moet geschat warden. Bij het centraliseren van de voorraad komen alle 

orders centraal binnen en wordt de standaardafwijking relatief kleiner. De veiligheidsvoorraad bij een 

centrale voorraad is kleiner dan de som van de lokale veiligheidsvoorraden. 

De regel mag warden toegepast voor de veiligheidsvoorraad en de "cycle-stock". Laatstgenoemde voorraad 

is de voorraad die aangehouden wordt om de optimale economische bestelgrootte te bereiken en is het 

gevolg van het toepassen van bestelregels die gebaseerd zijn op de optimale bestelgrootte. Er wordt in zo'n 
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geval meer besteld dan nodig is op grond van de berekende aanvulhoeveelheid. 

Om de "square root law'' toe te mogen passen op de veiligheidsvoorraad moet gelden dat voor de locaties 

dezelfde waarde voor de servicegraad gehanteerd wordt en dat de vraag per locatie geen correlatie vertoont. 

Er bleek geen correlatie te zijn op systeemgroep-niveau en waarschijnlijk is er ook geen correlatie op 

configuratie-niveau. Een andere eis is dat de produkten gelijk zijn. Voor Tulip houdt dat in dat ze niet 

landspecifiek mogen zijn, hetgeen ook het geval is. Deze landenspecificiteit geldt alleen (gedeeltelijk) voor 

keyboards en manuals. 

Om de regel toe te mogen passen op de "cycle-stock" moet in ieder geval een bestelsysteem volgens de regel 

van Camp gehanteerd worden of een aanverwante regel. Bij Tulip bestellen de NSO's over het algemeen niet 

volgens een soortgelijke regel. De bestelhoeveelheid wordt vaak gevoelsmatig bepaald. 

De "square root law'' zou een redelijke schatting kunnen geven van de voorraadreductie a1s er voldoende 

(betrouwbare) gegevens beschikbaar zijn om de berekening uit te voeren. 

II, Opslingereffecten 

Zoals uit het voorgaande bleek leidt centraliseren tot een voorraadreductie. Dit is vooral te wijten aan het 

feit dat de standaarddeviatie van de som van de dealervraag per land kleiner is dan de som van de 

standaarddeviaties per land. 

Als gekeken wordt naar de distributieketen a1s geheel valt op dat er een opslinger- of keteneffect optreedt. 

Dit effect is uitgebreid in de literatuur beschreven [Forrester, 1958]. 

Deze effecten worden veroorzaakt door onafhankelijke bestelsystemen die gehanteerd worden bij de 

verschillende zich achter elkaar bevindende voorraadpunten. Vertragingen in de administratieve en fysieke 

stromen leiden tot opslingeringen in de goederenstroom. 

In figuur 5.3 (volgende pagina) is een voorbeeld gegeven van deze opslingereffecten aan de hand van de 

simulaties die door Forrester uitgevoerd zijn. 

Een vraagtoename van 10% bij de dealer leidt uiteindelijk tot een opslingering van 40% bij de fabrikant. 

Op basis van de beschikbare gegevens was het niet mogelijk om voor Tulip de opslingereffecten te 

analyseren. 

In de praktijk is het vrijwel onmogelijk om de voorraadreductie ten gevolge van de twee genoemde effecten 

te bereken op basis van de beschikbare gegevens. Er zouden dan teveel schattingen en niet te onderbouwen 

aannames gedaan moeten worden. Het was daarom niet mogelijk om op een verantw..1orde wijze de 

voorraadreductie bij directe levering te berekenen. Om toch een goed inzicht te krijgen van de grootte van 

de besparingen op de voorraadkosten, is de voorraadreductie a1s volgt beredeneerd. 
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1 ..................................................................... . 

Tijd 

Bij de NSO's wordt een voorraad aangehouden die uit twee delen bestaat: 

- een voorraad om gedurende de levertijd van TCI aan de gemiddelde vraag van de dealers te voldoen. 

In dit geval is de levertijd de tijd tussen het plaatsen van een order bij TCI en de ontvangst van de 

goederen bij de NSO. Deze levertijd varieert per land ongeveer tussen 3 en 7 dagen. 

- een veiligheidsvoorraad om de variaties van de dealervraag rond het gemiddelde gedurende de levertijd 

van TCI op te kunnen vangen. 

Bij TCI bestaat de voorraad uit: 

- een voorraad om aan de gemiddelde vraag van de NSO's tijdens de doorlooptijd van de produktie te 

kunnen voldoen. 

- een veiligheidsvoorraad om aan variaties in de vraag gedurende de doorlooptijd van de produktie te 

kunnen voldoen. 

In het geval van directe levering waarbij rechtstreeks geleverd gaat worden aan de dealers, vanuit Un 

centraal magazijn, bestaat de voorraad uit: 

- een voorraad om te kunnen voldoen aan de gemiddelde vraag van de dealers tijdens de doorlooptijd van 

de produktie 

- een veiligheidsvoorraad om de variaties van de dealervraag tijdens de doorlooptijd van de produktie op 

te kunnen vangen. 
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De levertijd moet voor de ingekochte eindprodukten (keyboards, monitoren) worden gezien als de tijd die 

zit tussen het plaatsen van de inkooporder en de goederenontvangst. 

Verder gaan we er vanuit dat: 

1. De levertijd van TCI aan de NSO's nul wordt omdat de goederenstroom niet meer via de NSO loopt; 

2. De gemiddelde dealervraag per systeemgroep gelijk is aan de gemiddelde vraag van de NSO; 

3. De variatie in de totale NSO-vraag gelijk is aan de variatie in de totale dealer-vraag; 

4. De doorlooptijd van de produktie in beide concepten gelijk is; 

5. De assemblage op aanvulorder van bet centraal magazijn gebeurt. 

Het bovenstaande zou betekenen dat de voorraad van de NSO's geheel kan verdwijnen en bij TCI gelijk 

blijft. Aangezien 42% van de voorraadwaarde bij de NSO's ligt, za1 de totale voorraadvermindering 42% 

bedragen. 

Aanname 3 bleek bij nader onderzoek niet geheel juist te zijn. Het orderverloop van de dealers is vlakker 

dan van de NSO's, hetgeen betekent dat de variantie van de totale dealervraag kleiner is dan van de totale 

NSO-vraag. In figuur 5.4 is per week weergegeven hoeveel orders voor de systeemgroep DT 386SX-20 door 

de NSO's en door TCI afgesloten zijn. Door ontbreken van gegevens op configuratie-niveau konden de 

varianties van het order-verloop niet verder onderzocht worden. 

Order intake 
DT 386SX-20 

2000~------------------~ 
1800 +-------fr-----------------1 
1600 +------H,------------------1 
1400+------+-+-----------------1 

~ 1200+-----------------------
j 1000 +-----------'-------------1 
~ 800+-----+--+-----....-----~~....----I ., 

600+-----+--+----+-+--------,.-+----I 
400+==.--i._---+,..-~---'Jlr--+---4-----:,1,-~f-+-----l 

20DhF---\-t--\'-t---J~~ ...... 7f~$~it-iM--~~'":llt~ 
0--"+--r--+--r--i.-at--r-r-.....--.--.---.--.--+--t'--,--r--,.---.--r-r-.....--.--..--r-' 

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617161920212223242526 
Week 

1 ~ NSO -+- TCI ~ 

Figuur 5.4 Geplaatste orders bij de NSO's en TCI 

In de praktijk zal de voorraadreductie dus meer dan 42% zijn omdat bij een afname van de variantie in de 

totale vraag op configuratie-niveau een lagere veiligheidsvoorraad bij TCI vereist is. 
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5.3.2 Transportkosten 

De klassieke afweging tussen distributie via nationale distributiecentra of directe distributie vanuit een 

centraal magazijn komt neer op de afweging tussen transportkosten en voorraad- en handlingkosten. In deze 

paragraaf zal uiteengezet warden waarom deze afweging niet altijd juist is. 

Bij directe levering haalt de vervoerder de zendingen op bij het centraal magazijn en levert ze af bij de 

Europese dealers en eindgebruikers. Hoe hij dit doet is in principe niet van belang, maar om te begrijpen 

waarom directe levering niet duurder hoeft te zijn, is naar het proces van de vervoerder gekeken. 

De intemationale distributie bij Tulip en veel andere bedrijven verloopt als in figuur 5.5. 

Tu llp-Dl!II ler 

Figuur 5.5 Fysieke distributie via de NSO's 

De goederen warden twee maal per week bij Intexo opgehaald en naar het depot vervoerd. Aangezien er 

gebruik wordt gemaakt van meerdere vervoerders komen meerdere vervoerders op een dag de zendingen 

ophalen. In het depot warden de zendingen gegroepeerd. In het voorbeeld gaat er een intemationale wagen 

van het depot in Nederland naar het depot in Londen. Daar warden de zendingen gegroepeerd en een 

ritplanning gemaakt, waarna de goederen bij de buitenlandse vestiging afgeleverd warden. 

Bij deze vestiging warden dagelijks de zendingen opgehaald en naar het depot in Londen vervoerd. Dit 

gebeurt door een bedrijf dat gespecialiseerd is in fijndistributie. De zendingen voor andere bestemmingen 

dan regio Londen warden 's-nachts naar de andere depots in de UK vervoerd. De volgende ochtend warden 

de goederen in de regio Londen en in de regio's van de overige depots uitgeleverd. 

Bij directe levering ziet de distributie er uit als in figuur 5.6. 
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Figuur 5.6 Fysieke distributie rechtstreeks naar de klant 

Dagelijks warden de zendingen voor alle landen opgehaald en naar het depot vervoerd, waar ze per land 

gesorteerd warden. 's-Avonds op vaste tijden warden de zendingen naar de buitenlandse depots vervoerd. 

Daar warden de goederen afhankelijk van de bestemming al dan niet overgeslagen en naar een ander 

binnenlands depot vervoerd. 's-Ochtends warden de zendingen volgens de ritplanning afgeleverd bij de 

klanten. 

Uit de figuur is te zien dat bij rechtstreekse levering het transport efficienter kan verlopen. Dit geldt vooral 

voor het traject depot-NSO en NSO-depot, dat geheel komt te vervallen. Dit geldt ook voor de handling 

(fysiek en administratief) bij de vervoerder. 

Het intemationale transport van depot naar depot heeft vaker plaats, maar dit gebeurt door "shuttles" die 

net als een busdienst op vaste tijden pendelen. Hier maakt het uit kosten-overweging niet uit hoe de lading 

over een week verdeeld wordt. Het ophalen van de zendingen gebeurt bij directe levering voor alle landen 

tegelijk, zodat dit geen kostenverhoging voor het ophalen met zich meebrengt. 

De vervoerder maakt gebruik van allerlei overslagcentra en depots. Tevens combineert hij zendingen om tot 

efficienter transport te komen. Het verschil met het transitoconcept, waarbij de NSO als transitopunt fungeert 

is: 

- er wordt gebruik gemaakt van honderden depots en overslagpunten; 

- afhankelijk van de zending, bestemming en vereiste transporttijd kan de beste route bepaald worden: 

overslag bij bepaalde depots of rechtstreeks; 

- zendingen van Tulip worden gecombineerd met zendingen van andere bedrijven. 

Als naar de transportkosten gekeken wordt, dan blijkt dat de totale transportkosten dalen. Dit komt niet 

alleen door grotere efficiency maar ook door centralisatie van het transport. Momenteel wordt het 

groepagevervoer door verschillende bedrijven uitgevoerd. Dit geldt ook voor de lokale fijndistributie. Door 
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het gehele Europese transport uit te besteden aan een integrator, zal deze een omzet van ongeveer /2 

miljoen per jaar op Tulip maken. De grootte van dit bedrag houdt in dat een goed tarief kan warden 

afgesproken met de dienstverlener. In hoofdstuk 6 zal warden berekend dat de transportkosten met ongeveer 

20% zullen dalen bij directe levering. Een centrale tariefafspraak voor Europa zal sowieso al kostenbesparend 

zijn. 

5.4 Functie National Sales Organisations 

De NSO's vervullen logistiek gezien de functie van het in de vorige paragraaf behandelde nationaal 

distributiecentrum. Verder vervult een NSO oak een aantal commerciele functies. 

De NSO's bevinden zich in een verschillende stadia van ontwikkeling. Zo wordt bijvoorbeeld de logistieke 

functie in sommige landen redelijk professioneel uitgevoerd, terwijl in andere landen de logistiek manager 

voor het grootste gedeelte op de vork-heftruck rijdt. 

De NSO's zijn opgezet in de landen als verkooporganisaties, die tevens een eigen voorraad hebben om zo 

uit voorraad aan de klanten te leveren. Daarbij is uitgegaan van een zekere groei. 

Een NSO kent een zestal functies, te weten: 

1. Sales 

2. Logistics 

3. Finance 

4. Service 

5. Product Management 

6. Communications 

In het kader van dit onderzoek wordt geen uitspraak gedaan over het ovememen van de commerciele 

functies, maar wordt uitsluitend de logistieke functie onder de loep genomen. 

Deze functie bestaat uit de deelfuncties voorraadbeheer, Prepare for Sale (PFS), distributie en inkoop. 

De genoemde deelfuncties zijn noodzakelijk voor het uit voorraad kunnen leveren van de benodigde 

produkten aan de klanten. PFS maakt het mogelijk om een beperkt aantal systeemgroepen op voorraad te 

houden, en op klantorder configuraties samen te kunnen stellen. Een systeemgroep is niet door middel van 

PFS te wijzigen. De ontwikkeling van het aantal systeemgroepen en configuraties is weergegeven in figuur 

5.7 (volgende pagina). 

In deze figuur is te zien dat het aantal systeemgroepen de afgelopen jaren gestaag is toegenomen. De laatste 

twee jaar is het aantal systeemgroepen verdubbeld, terwijl het aantal verkochte systemen vrijwel gelijk 

gebleven is. Het totale aantal configuraties is ongeveer gelijk gehouden. Dit is bewust gedaan omdat anders 

het aantal eindprodukten te sterk zou toenemen. Dit betekent dat bij de NSO's weer meer systemen klant

specifiek gemaakt moeten warden. 
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Het toegenomen aantal systeemgroepen is een van de veroorzakers van het niet meer goed functioneren van 

het fysieke distributieconcept. Enkele belangrijke ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgehad 

en van invloed zijn op het functioneren van de huidige vorm van distributie, kunnen als volgt samengevat 

warden: 

1. Enkele jaren geleden was er maar een klein aantal systeemgroepen en configuraties. Momenteel is het 

aantal systeemgroepen tot 36 opgelopen en het aantal configuraties tot ruim 160. Aangezien de totale afzet 

in het buitenland gelijk gebleven of gedaald is, is de vraag per systeemgroep afgenomen. Omdat voor 

iedere systeemgroep een eigen veiligheidsvoorraad nodig is, zal deze in het totaal flink toe moeten nemen. 

A1s dit niet gebeurt verslechtert de servicegraad; 

2. De dealers houden minder voorraad aan. Zoals ook in andere sectoren het geval is wordt de voorraad 

eindprodukt verlegd van de detaillist naar de grassier. Deze trend is versterkt door de sterke prijserosie 

in de computerbranche. Dit houdt in dat de meeste dealers een slechte leverprestatie niet meer door eigen 

voorraad op kunnen vangen; 

3. De computerbranche is volwassen geworden, wat zich onder andere uit in hogere wensen ten aanzien van 

leversnelheid en betrouwbaarheid. Enkele jaren geleden was het niet ongewoon enkele maanden op een 

computer te moeten wachten. Tegenwoordig leveren de meeste fabrikanten in enkele dagen, zodat de 

dealers dit ook van Tulip gaan eisen; 

4. De prijzen van componenten dalen, de verkoopprijzen dalen eveneens als gevolg van lagere inkoopprijzen 

en een sterkere concurrentie. Hierdoor is iedere vorm van voorraad relatief duur. Aangezien de marges 

op computers zijn teruggelopen, is het noodzakelijk de voorraadkosten in de gehele keten minimaal te 

houden. Dat betekent dat lokale voorraden geminimaliseerd moeten worden; 

De economische levensduur van een computer is afgelopen jaren van twee jaar verkort tot een half jaar. 
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Dit betekent dat systemen die nog op voorraad liggen snel verouderen, zodat er regelmatig berwaarderin

gen worden uitgevoerd en de incourante systemen tegen dumpprijzen verkocht worden. Hierdoor is bet 

belangrijk dat de voorraden gereduceerd worden. 

5. De logistieke afdelingen van de NSO's zijn met een bepaalde groeiverwachting opgezet. Deze groei is niet 

doorgezet. De vaste kosten per systeem zijn daardoor relatief boog. 

6. De mogelijkheden op bet gebied van de fysieke distributie zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. 

Daardoor zijn flinke besparingen in de fysieke distributie mogelijk. Van deze verbeteringen wordt niet 

geprofiteerd met bet buidige concept. Met bet buidige concept zijn de fysieke distributiekosten per verkocbt 

systeem in de meeste landen erg boog vergeleken met Nederland. 

De in deze paragraaf genoemde ontwikkelingen bebben geleid tot problemen op logistiek gebied. Bij 

interviews met de logistieke personen van TCI en de NSO's kwam naar voren dat er geen eenduidige mening 

was over de oorzaken van de problemen op logistiek gebied. 

Door de toename van bet aantal configuraties en een terugval van de afzet, kan niet voldoende voorraad van 

ieder eindprodukt worden aangebouden. Omdat bet aantal systeemgroepen ook flink is toegenomen biedt 

PFS bier geen uitkomst meer. Om een redelijke servicegraad te kunnen garanderen zou de totale voorraad 

erg boog worden. Een kortere produkt-levenscyclus en sterke prijserosie dwingen de NSO's tot bet reduceren 

van de voorraden. De genoemde ontwikkelingen bebben ertoe geleid dat een concept dat uitgaat van 

gedecentraliseerde voorraden niet meer kan functioneren. 

Om toch een goede servicegraad te kunnen garanderen en daarbij de totale voorraad minimaal te bouden 

moet de voorraad gecentraliseerd worden. 

Om de problemen op logistiek gebied op te lossen moet een structurele verbetering worden gezocht. Zo'n 

verbetering kan gezocht worden in bet logistiek concept, en als onderdeel daarvan bet distributieconcept. 

5.6 Keuze directe levering 

In de vorige paragraaf is gewezen op de noodzaak van een structurele verandering van bet distributieconcept. 

Daar is gewezen op de mogelijkheid om de voorraden te centraliseren. Een verbetering van de servicegraad 

en een kostenbesparing zijn de belangrijkste voordelen van bet centraliseren van de voorraad. 

Als vanuit de centrale voorraad aan de klanten wordt geleverd, kan dit op meerdere manieren. In paragraaf 

5.2 is verklaard waarom de grondvorm directe levering de beste manier is om de goederen van bet centraal 

magazijn naar de klant te vervoeren. 

Tot voor enkele jaren was bet niet mogelijk of te duur om de klanten direct vanuit een centraal magazijn te 

leveren omdat de transporttijden te lang en onbetrouwbaar waren. Tegenwoordig is dat wel mogelijk. Om 

een indruk te krijgen van de gegarandeerde "door-to-door" transporttijden is in figuur 5.8 een globaal 

overzicht van de transporttijden weergegeven. Een transporttijd van 24 uur boudt in dat de goederen op dag 

A worden opgehaald bij Tulip en dat ze de volgende dag bij de dealer worden afgeleverd. In bijlage 4.1 zijn 
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de transporttijden gedetailleerder weergegeven. 

Figuur 5.8 Transporttijden "door-to-door" (Bron: UPS/TNT /EJ.Uorapid) 

Bij de evaluatie van de grondvorm directe levering is naar voren gekomen dat directe levering zal leiden tot 

een vermindering van de kosten voor handling, transport en voorraden. Tevens is gesteld dat de levertijden 

betrouwbaarder en sneller warden. De voordelen van directe levering ten opzichte van het huidige concept 

zullen in hoofdstuk 6 uitvoerig behandeld warden. 
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Hoofdstuk 6 Gevolgen directe distributie 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk warden de verwachte gevolgen besproken indien bet management besluit de fysieke dis

tributie volgens bet concept directe distributie te organiseren. Deze gevolgen kunnen verdeeld warden in een 

viertal soorten, namelijk de customer service, organisatorische, personele en de economische gevolgen. De 

gevolgen voor bet customer service-niveau zijn bepaald voor de logistieke customer service-elementen uit 

hoofdstuk 3. 

De gevolgen van directe distributie zoals die in dit hoofdstuk behandeld warden kunnen beschouwd warden 

als de voor- en nadelen van directe levering ten opzichte van bet huidige concept. 

Het is de taak van bet management om te beslissen of een verbetering van bet customer service-niveau en 

lagere kosten opwegen tegen de organisatorische en personele gevolgen. 

6.2 Gevolgen voor de customer service 

Nadat in hoofdstuk 3 behandeld is welk customer service-niveau per segment wenselijk is, wat de huidige 

prestatie is en wat de concurrentie doet, zal bekeken moeten warden wat voor een invloed bet concept van 

directe levering op bet customer service-niveau heeft. Het is dan mogelijk een kwalitatieve afweging te 

maken tussen bet huidige concept en bet voorgesteld concept. Daarvoor moet per customer service element 

bepaald warden wat de gevolgen zullen zijn als op een ander distributieconcept wordt overgegaan. Dat wordt 

uitsluitend gedaan voor de distributie-afhankelijke elementen, omdat deze te veranderen zijn. De customer 

service-elementen warden behandeld in volgorde van bet door de dealers bepaalde belang. 

A. Levering op tijd 

Onder levering op tijd verstaan we bet uitleveren van de order op de afgesproken datum. De leverdatum 

wordt toegezegd door de NSO aan de hand van: 

l)De voorraadsituatie bij de NSO (voor nabije leverdata), TCI (voor high-end en grate orders) en de levering 

van TCI die onderweg is naar de NSO of in bestelling is; 

2)De transporttijd naar de dealer; 

3)De verwachte PFS-doorlooptijd (capaciteit en onderdelen); 

4)De gewenste leverdatum van de dealer. 

Met name de punten 1 en 3 brengen nogal wat onzekerheid en onbetrouwbaarheid met zich mee. De 

informatie omtrent voorraadhoogtes bij TCI is niet beschikbaar, men weet niet wat werkelijk onderweg is, 

bet transport kan langer duren en de handling per zending kan varieren. 
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Bij centralisering van de voorraad zijn de volgende verbeteringen te verwachten: 

l)Er kan een veel groter deel van de vraag uit voorraad worden geleverd vanwege centralisering VaL de 

voorraad. Dit betekent dat de servicegraad toeneemt; 

2)De totale transporttijd voor de high-end neemt af. Als we kijken naar de computers uit bet high-end 

segment dan blijkt dat deze artikelen vaak op basis van een klantorder door de NSO's worden besteld. Het 

relatief langzaam transport, de handling bij de NSO en eventueel PFS en de lokale bezorging nemen veel 

meer tijd in beslag dan wanneer rechtstreeks aan de klant wordt geleverd. Voor de landen met "overnight

service" is het transport vanuit Nederland net zo snel als vanuit de NSO. Uit kosten-overwegingen is het 

voordeliger zendingen onder de 20 kilogram per lucht te vervoeren (voor UK 54% van de zendingen) zodat 

de transporttijd niet veel toeneemt; 

3)Aangezien PFS ( ombouwen en rework) vrijwel niet meer nodig is bij het opheffen van de lokale voorraden 

bij de NSO's, kan de totale doorlooptijd van een klantenorder gereduceerd worden, en wat belangrijker 

is de spreiding van de doorlooptijd; 

Bij directe levering wordt de leverbetrouwbaarheid voor een groot dee! bepaald door de betrouwbaarheid 

van de transporttijden. Dit zal de grootste oorzaak warden dat afgesproken en werkelijke leverdatum niet 

overeenkomen. Dit is voornamelijk afhankelijk van de afstand en de douane-afhandeling. Laatstgenoemd 

probleem komt te vervallen per 1-1-1993. Het probleem van de onregelmatige transporttijden is relatief 

onbelangrijk. Een overschreiding van de transporttijd met Mn dag komt niet vaak voor, zeker niet bij 

pakketdiensten, die gespecialiseerd zijn in snelle en betrouwbare levering. Er wordt laatste tijd veel gewerkt 

met geld-terug-garantie bij te late levering. Hieruit blijkt dat meeste vervoerders de transporttijden onder 

controle hebben. Mocht er vertraging optreden, dan is dit onmiddellijk bekend met tracing/tracking systemen, 

zodat de klant hierover geinformeerd kan worden. Bovendien hebben de vervoerders "negative reporting"

faciliteiten. Dit houdt in dat alle afwijkingen tussen toegezegde en werkelijke transporttijden direct warden 

gerapporteerd zodat continu de leverprestatie kan warden gemeten en indien nodig bijgestuurd. 

B. Levering schadevrij 

Onder schade valt transportschade, al dan niet aan de verpakking te constateren en diefstal. Bij nader 

onderzoek bleek dat schades bij het transport naar NSO's en dealers te verwaarlozen zijn. Bij directe levering 

zullen de pallets volgens dezelf de manier verpakt blijven, zodat het aantal schades niet veel zal veranderen. 

Diefstal en het zoek raken van zendingen zou een ander probleem kunnen zijn. Door tracing en tracking 

systemen is precies te achterhalen wat er met een bepaalde zending is gebeurd en wie aansprakelijk is voor 

de schade. 

C. Levering conform opdracht 

Dit element bepaalt in hoeverre de afgeleverde bestelling overeenkomt met de bestelde goederen. Dit geldt 

ook voor speciale wensen als afleveradres, 's-ochtends of 's-middags afleveren, etc. De NSO's zijn klein en 

daardoor relatief flexibel. De afstand tot de dealer is klein, dus eenvoudige communicatie is mogelijk. 

Bij directe levering moet er een goede communicatie tussen de dealer en de NSO en tussen de NSO en TCI 

zijn. Anders zullen er fouten worden gemaakt bij de orderverwerking en levering. 

Het picking-proces moet eveneens zeer betrouwbaar zijn, evenals het transport. Door de betere servicegraad 
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kunnen meer orders compleet uitgeleverd warden en zal het aantal naleveringen verminderd warden. 

D. Snelle levering 

De leversnelheid is de tijd die verloopt tussen het plaatsen van de order en de daadwerkelijk aflevering. Uit 

de enquete-resultaten blijkt wat de huidige levertijden zijn. De werkelijke levertijden zijn veel langer dan de 

transporttijden. Dit komt door de doorlooptijden van de orderdesk, planning, PFS en bet magazijn. 

Bij directe levering za1 er sneller geleverd kunnen warden als gevolg van een vermindering van wachttijden. 

E. Beschikbaarbeid reserveonderdelen 

Mate waarin de spare-parts op voorraad zijn, en direct uitgeleverd kunnen warden. Omdat spare-parts 

relatief duur zijn, is bet noodzakelijk om zo weinig mogelijk voorraad aan te leggen. Oat betekent dat de 

onderdelen besteld moeten warden en dat de levertijden lang zijn. 

Bij een centrale voorraad za1 de service-graad toenemen. Er kan meer uit voorraad warden geleverd, de 

transporttijd kan iets langer zijn, alhoewel de transporttijden van lichte pakketten relatief kort zijn. Bovendien 

zullen de variaties in de levertijd flink afnemen, omdat de transporttijd slechts een deel van de totale levertijd 

vormt. 

F. Afhandeling reparatie defecten 

Dit element betreft bet gebele proces van reparatie van defecte systemen. Er is geen onderzoek gedaan naar 

de reparatie van defecte systemen, maar veel NSO's combineren PFS en de reparatie-afdeling. Als er veel 

systemen omgebouwd moeten warden, gaat dit v66r de reparatie, betgeen negatieve gevolgen beeft voor 

de doorlooptijd. Bij directe levering za1 de PFS verminderen, betgeen extra reparatie-capaciteit kan 

betekenen. 

G. Levering uit voorraad 

De mate waarin de systemen op voorraad zijn, en direct aan de klant geleverd kunnen warden. Dit kan 

warden verbeterd bij centralisatie van de voorraad : de service-graad wordt boger bij gelijke voorraad 

vanwege bet afvlakken van de variaties in de landenvraag. Op configuratie-niveau za1 de service-graad sterk 

toenemen, zodat minder PFS nodig is en sneller geleverd kan warden. 

H. Afhandeling klacbten 

In dit geval wordt gekeken naar de klacbten op logistiek gebied. Bij nationale distributiecentra kan snel 

warden ingesprongen op klacbten. Bij centralisatie moet ook gestreeft warden naar een grate mate van 

flexibiliteit. Bij DOA's (Dead on arrival) moet snel een vervangend systeem beschikbaar zijn. Dit betekent 

dat er ofwel per luchtvracbt een vervangend apparaat gestuurd wordt ofwel vanuit de NSO. Daar bet slecbts 

om kleine spoedzendingen gaat boeft luchtvracht niet per se duurder te zijn. Als dit wel het geval is kunnen 

bij de NSO's enkele systemen voor noodgevallen warden opgeslagen. Ook eventuele bruik.leen is mogelijk. 

Voor de omringende landen kan een spoedzending per wegtransport worden gestuurd. 
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I. Informatie over de levering 

Ook wel bekend als orderstatus-informatie. Dit is een belangrijk element omdat dealers graag op tijd te 

horen krijgen (via de NSO) welke zending te laat aankomt. Aangezien bij directe levering de afstand 

waarover geleverd wordt !anger wordt is bet raadzaam dat de NSO een modemverbinding met de vervoerder 

heeft zodat de informatie direct op te vragen is. 

6.3 Organisatorische gevolgen 

Bij de overscbakeling naar directe distributie zal de organisatie van de fysieke distributie veranderen. De 

logistieke functie zoals die bij de NSO's te vinden is komt te vervallen. De commerciele functies blijven 

ongewijzigd. Voor TCI betekent dit een verandering van relatief weinig maar grate bulkzendingen naar een 

situatie van veel en relatief kleine zendingen. Om een indruk te krijgen van bet aantal zendingen wordt 

verwezen naar tabel 6.1 (paragraaf 6.5). 

Huidige distributie (le helft 1992): 

TCI: 360 zendingen 

TCN 3600 zendingen 

Directe levering: 

TCI 15.000 zendingen 

Om de snelheid van levering te garanderen moet de doorlooptijd van bet magazijn gereduceerd worden tot 

een dag. De toename van bet aantal zendingen en een kortere doorlooptijd betekent voor Intexo dat er het 

nodige moet veranderen met betrekking tot de organisatie en de inrichting van bet magazijn. 

Aangezien lntexo reeds voor andere bedrijven ervaring beeft opgedaan met orderpicking en zendingen naar 

dealers, moet de implementatie van bet nieuwe concept zonder al te veel problemen kunnen warden 

uitgevoerd. Dit is een van de voordelen van uitbesteden van de warehousing: Er kan gebruik warden gemaakt 

van de expertise van Intexo. 

Bij Intexo is ook duidelijk te zien dat de inrichting van bet magazijn anders is voor bet Tulip-gedeelte dan 

voor andere bedrijven die rechtstreeks aan de dealers leveren. Voor Tulip geldt dat er bijna uitsluitend 

bulkopslag is op de pick-locatie, terwijl bij de andere bedrijven veel meer kleinere en aangebroken 

verpakkingen op de pallets staan. Voor Tulip wordt volgens een zogenaamde AB-cyclus gewerkt. Dit betekent 

dat op dag A de orders om 12h00 via een modem-verbinding warden doorgezonden naar Intexo. Daar wordt 

door de computer een picklijst gegenereerd, die 's middags deels wordt afgewerkt. Aan de hand van de 

orders en de voorraden op de pick-lokaties warden deze 's nachts aangevuld. Bovendien warden de pallets 

waar geen ruimte meer voor is op de pick-lokaties in bet zogenaamde overflow-gebied neergezet. Deze 

pallets warden op dag B tot zendingen gecombineerd. 's Middags kunnen eventueel nog aanvulorders warden 

verwerkt, waarna om 16h00 de zendingen door de vervoerders warden afgehaald. 

In de nieuwe situatie wordt volgens een A-cyclus gewerkt. Dit betekent dat 's ochtends de orders van de 
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dealers binnenkomen (via de NSO's). Dit is een continu proces waarbij de orders via EDI in het main

frame van Intexo warden gebracht ( download). Het computersysteem van Intexo zal vervolgens batch

gewijs, bijvoorbeeld ieder uur, pick-orders genereren die door het magazijn-personeel warden uitgevoerd. 

's Middags om 16h00 warden de zendingen door de vervoerder(s) opgehaald. 

De nieuwe procedure ziet er voor de NSO's en TCI/Intexo als volgt uit: 

NSO 

9h00-12h00: 

De klanten-orders komen bij de orderdesk binnen via telefoon, fax en de verkoop-buitendienst. De klanten 

warden op kredietwaardigheid beoordeeld. Voor de catalogus-artikelen wordt nagegaan of de artikelnummers 

kloppen en de hoeveelheden reeel zijn. Voor de artikelen die niet in de catalogus staan wordt bepaald of de 

combinaties technisch gezien relevant zijn. De bovenstaande handelingen vallen onder de zogenaamde order

clearance. 

Voor de orders die "gecleard" zijn geldt dat ze per EDI aan TCI warden verstuurd. 

De NSO krijgt zo snel mogelijk via EDI informatie door omtrent de afgegeven levertijden en voor de 

catalogus-artikelen een bevestiging van allocatie. De NSO kan nu de klant informeren over de levertijd en 

een orderbevestiging sturen. De NSO weet nu wat er iedere middag om 16h00 wordt uitgeleverd. Aangezien 

in sommige landen de kredietwaardigheid per uur verandert, moet de NSO deze vlak voor verzending 

nogmaals beoordelen. De NSO bepaalt uiteindelijk welke zendingen om 16h00 warden verstuurd. De zen

dingen die niet zijn vrijgegeven blijven staan totdat de NSO een vrijgavebericht doorgeeft. 

TCI/Intexo 

De afdeling Customer Service bepaalt aan de hand van de voorraadhoogtes of de order kan warden 

uitgeleverd. Is dit het geval dan wordt de voorraad gealloceerd voor de desbetreffende klant, in het andere 

geval wordt de order ingepland voor de produktie en een levertijd afgegeven. 

Voor de klanten die buiten de NSO om bestellen (bijvoorbeeld distributors) beoordeelt TCI zelf de 

kredietwaardigheid van de klant. 

TCI stuurt de orders naar Intexo door, die ervoor zorgt dat 's middags de zendingen klaar staan. Bij deze 

zendingen warden tevens de facturen gedaan. Voor de landen waar Tulip eigen verkoopvestigingen heeft 

wordt de facturering gedaan op het briefpapier van de NSO's. Op de factuur wordt het rekeningnummer 

van de NSO vermeld. Voor de landen waar geen verkoopvestigingen zijn wordt gefactureerd op briefpapier 

van TCI. De afnemers in deze landen betalen rechtstreeks aan TCI. In de verre toekomst kan eventueel al 

het betalingsverkeer rechtstreeks naar TCI gebeuren. 

Uit deze paragraaf blijkt dat op een aantal punten een verandering noodzakelijk is. Om deze veranderingen 

verder uit te werken is een drietal projectgroepen opgestart. Dit is gebeurd in samenwerking met Intexo 

en de projecten omvatten een lead-time verkorting van Intexo, verdergaande automatisering van de 
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elektronische gegevensuitwisseling tussen TCI en Intexo en als laatste een groep die zich bezighoudt met 

het concept directe levering. 

6.4 Personele gevolgen 

In deze paragraaf warden de gevolgen van directe levering voor het personeel behandeld. 

Het concept van directe distributie heeft tot gevolg dat de fysieke distributie-functie van de NSO's komt te 

vervallen. Dit betekent dat de behoefte aan het magazijn- en PFS-personeel komt te vervallen. Per land is 

de personele bezetting als volgt: 

Land Magazijn PFS Totaal 

Denemarken 1 1,5 2,5 

Italie 2 1 3 

Spanje 1 1 2 

Frankrijk 3 0,5 3,5 

Duitsland 2 2 4 

UK 1,5 1,5 3 

Belgie 3,5 0,5 4 

Zweden 1,75 0,25 2 

Nederland 10,5 ~ &.. 
26,25 12,75 39 

In Nederland kan een gedeelte van het magazijnpersoneel overgebracht warden naar Intexo. Dit geldt ook 

voor het PFS-personeel. Bij piekbelasting kan gebruik warden gemaakt van de technische dienst van Intexo. 

Dit is een groep vlinders waar alle bedrijven die hun warehousing hebben uitbesteed aan Intexo gebruik van 

kunnen maken. Dit kan wel eens nodig zijn omdat de capaciteitsbehoefte van PFS-activiteiten erg uiteen 

loopt: DOS installeren kost tien minuten, een NOVEL-netwerk installeren kost twee uur. Voor het nieuwe 

concept is ongeveer drie man (fte) voor PFS nodig. 

In bet buitenland geldt dat in sommige gevallen de PFS en de magazijn-werkzaamheden door dezelfde 

personen wordt gedaan. In een aantal gevallen wordt de PFS door de service-afdeling uitgevoerd. Afhankelijk 

van de personele behoefte van de buitenlandse service-afdelingen kan het PFS- en magazijnpersoneel 

gedeeltelijk bij Service warden herplaatst. Voor de landen waar nog geen eigen service-centrum is kan met 

het vrijgekomen personeel een service-centrum warden opgestart. Dit past binnen de strategie om in alle 

landen een eigen service-centrum te hebben, dat als profit-centre moet werken. 

In de gevallen waar geen herplaatsing mogelijk is zal het personeel ontslagen moeten warden. 

6.5 Economische gevolgen 

De verwachte gevolgen van het voorgestelde distributieconcept zijn: 
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a-Verbeterde customer service; 

b-Besparingen op lokale PFS, voorraden, handling en magazijnen. 

Een verbetering van bet customer service-niveau zal een positieve invloed hebben op de tevredenheid van 

de klanten, hetgeen tot uiting zal komen in stijgende verkopen en de bereidheid om meer te betalen voor 

deze verbeterde customer service. Uit de enquete blijkt dat de leverprestatie als een belangrijk element van 

de customer service wordt gezien. Een verbetering van de leverprestatie zal dus leiden tot een verbeterde 

perceptie van de klant ten aanzien van de totale customer service. Uit de enquete bleek dat een dealer een 

belangrijke invloed kan uitoefenen op de merkkeuze. Een tevreden dealer zal eerder geneigd zijn een Tulip 

computer te adviseren aan de potentiele koper. 

Het is moeilijk om het bovenstaande te quantificeren en concreet in geldstroomeffecten uit te drukken. 

De onder punt b genoemde besparingen zijn beter in geld uit te drukken. Dit is gedaan door de totale 

integrale fysieke distributiekosten voor de huidige situatie te berekenen en dit zelfde te doen voor het nieuwe 

concept. In tabel 6.1 tot en met 6.3 zijn de resultaten weergegeven. 

De veranderingen ten opzichte van het huidige concept zullen behandeld worden aan de hand van de 

gegevens, tarieven en de kosten. 

Tabe/ 6.1 Gegevens fysieke dutributie dincte levering 
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Gegevens 

1. Transport 

Het aantal zendingen en bet gewicht blijven ongewijzigd. 

2. Voorraad 

De voorraad bij de NSO's komt te vervallen en blijft gelijk bij Intexo. Dit is reeds behandeld in paragraaf 

5.3.1. 

3. Opslag 

Het aantal pallets in opslag blijft gelijk bij Intexo. Bij de NSO's is geen voorraad meer, dus ook geen opslag. 

4. Handling 

De handling-in blijft hetzelfde als in de oude situatie. De handling-in wordt echter per inslagorder en per 

palletnummer berekend, zodat daar ook rekening mee is gehouden bij de gegevens. Bij de berekening van 

de kosten bij directe levering heeft Intexo een geheel nieuw tarieven-voorstel gedaan. De handling-kosten 

zijn niet rechtstreeks afhankelijk van bet ingeslagen gewicht, zoals in de oude situatie werd berekend. 

De handling-out wordt in de nieuwe situatie berekend aan de hand van bet aantal uitgaande orders, bet 

aantal orderregels en bet aantal te banderen pallets. Het aantal orders is gelijk aan bet aantal zendingen, bet 

aantal orderregels is voor de NSO's geschat op 2,5 per order. Voor TCN is uitgegaan van de exacte gegevens. 

Het aantal uitgaande pallets dat gebandeerd en geseald moet warden is door Intexo geschat op 5000. 

5.PFS 

PFS gebeurt in de nieuwe situatie bij Intexo, en wel door drie man. Er is vanuit gegaan dat voor 10% van 

de systemen PFS moet worden uitgevoerd. Dat zijn 10.000 systemen, gemiddeld 35 minuten, oftewel 3 fie. 

Deze schatting is aan de ruime kant. 

Tarieven 

Aan de hand van de nieuwe gegevens is zowel door Intexo als door drie vervoerders een offerte opgesteld 

die verwerkt zijn in de tarieven. 

1. Transport 

De transporttarieven voor bet vervoer van Intexo naar de buitenlandse depots wordt per kilo uitgedrukt en 

niet meer per pallet. De kosten voor transport van bet depot naar dealer wordt uitgedrukt in prijs per 

bezorging. Daarbij is uitgegaan van de zendinggegevens uit tabel 6.1. De tarieven zijn een eerste offerte van 

XP. Tevens hebben geoffreerd TNT en UPS. 

2. Voorraad 

Blijft ongewijzigd. 
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Figuur 6.2 Tarieven fysieke distributie directe levering 

3. Opslag 

Blijft ongewijzigd. 

4. Handling 

Zoals reeds vermeld is wordt de handling-in in de nieuwe situatie per inslagorder en per palletnummer 

berekend. Dit is zo gedaan omdat de handling-kosten voor Intexo afhankelijk zijn van deze twee grootheden. 

Voor handling-out is eveneens een ander tarief opgesteld. In plaats van een tarief per 100 kg warden in de 

nieuwe situatie de handlingkosten berekend per order en per pickregel. Als zou warden uitgegaan van de 

huidige tarieven zouden de handling-kosten gelijk blijven, immers het aantal kilo's handling-out blijft gelijk, 

maar meer zendingen (factor 50) kost meer tijd en dus meer geld. 

5. PFS 

Voor PFS is een tarief van f 60.000, = per persoon per jaar aangehouden. 

Kosten 

Aan de hand van de gegevens en de nieuwe tarieven is voor de eerste helft van 1992 berekend wat de fysieke 

distributiekosten zullen warden in geval van directe levering (zie tabel 6.3). 
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Tabel 6.3 Fysieke distributiekosten bij directe levering 

1. Transport 

De totale transportkosten zijn met ongeveer 10% afgenomen bij clirecte levering. Dit verschil zit voornamelijk 

in het kilotarief. Het is moeilijk te bepalen of de kosten van internationaal vervoer of de bezorgkosten 

gereduceerd zijn. 

Bij het doorrekenen van de tarieven van UPS bedroeg de besparing van de totale transportkosten ongeveer 

20% ten opzichte van de huidige situatie. 

2. Voorraad 

Door het wegvallen van de lokale voorraad gingen de voorraadkosten met ongeveer 40% omlaag. 

3. Opslag 

De besparing voor de opslagkosten is op korte termijn niet merkbaar. Dit komt omdat de huur van 

magazijnruimte ofwel deel uitmaakt van het gehele gebouw en niet gedeeltelijk kan warden afgestoten, ofwel 

contractueel voor langere termijn is vastgelegd. De besparing is pas te merken als afstoten van de 

magazijnruimte leidt tot een netto geldstroomeffect. 

4. Handling 

Zoals te verwachten was zijn de handling-kosten bij de NSO's verdwenen en bij het centraal magazijn zijn 

de kosten voor handling-out toegenomen. Het netto-effect is echter een besparing op de handling-kosten van 

770 duizend gulden. 
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5. PFS 

Omdat bij directe levering bet aantal PFS-mensen terugloopt van ongeveer 13 naar 3 zullen de PFS-kosten 

omlaag gaan. 

De totale fysieke distributiekosten zijn voor de oude situatie: 

De totale fysieke distributiekosten zijn voor de nieuwe situatie: 

De besparing is: 

Op jaarbasis zal de besparing ongeveer f 6,8 miljoen bedragen. 

6.5.1 Gevoeligheidsanalyse 

f 7,2 min 

f 3,8 min 

f 3,4 min 

De kostenvergelijking tussen bet huidige concept en bet concept van directe levering is gebaseerd op de 

gegevens over de eerste helft van 1992. Voor bet nieuwe concept wordt geanalyseerd water met de kosten 

gebeurt als de goederenstroom of tarieven veranderen. Dit is gedaan voor de belangrijkste kosten, te weten 

voorraad, transport en handling: 

1. De besparing op de voorraadkosten bedraagt ongeveer de helft van de totale besparing. In de berekening 

is uitgegaan van een besparing van 42% op de totale voorraad. Het zou mogelijk zijn om de voorraadreduc

tie uit te zetten tegen de besparing op fysieke distributiekosten. Het probleem is echter dat een verlaging 

van de voorraad eindprodukt een verhoging van de componentvoorraad tot gevolg moet hebben. Dit laatste 

is moeilijk te kwantificeren. 

2. De transportkosten bestaan uit bet deel bezorgkosten en bet intemationaal vervoer. De kosten van 

intemationaal transport worden bepaald door bet gewicht van de bulkzending. Dit is zo tenzij de 

volume/gewicht zo groot is dat de volume-sleutel gaat gelden. Voor de produkten die Tulip vervoert wordt 

deze volume-sleutel van 250kg per m3 niet bereikt. Aangezien de tarieven vast zijn, is er een lineair verband 

tussen gewicht transportkosten. Dit geldt ook voor de bezorgkosten. De bezorgkosten zijn lineair afhankelijk 

van bet aantal bezorgingen. 

3. De handling-kosten zijn afhankelijk van bet aantal orders en van bet aantal orderregels. De tarieven zijn 

vastgesteld aan de hand van ervaringscijfers van Intexo. Als de zendingen kleiner worden en de afzet gelijk 

blijft, neemt bet aantal orders toe en bet aantal orderregels per zending af. Dit zal geen lineair verband zijn, 

dus nemen de handling kosten toe. Omdat minder items per orderregel minder tijd kost voor de orderpicker, 

heeft Intexo een staffel gemaakt zodat de handling-kosten minder hard toenemen. Voor de huidige situatie 

zal meer pickregels ook leiden tot hogere handling-kosten. Dit gaat sprongsgewijs omdat pas bij bet 

overschrijden van bet maximaal aantal pickregels per persoon een nieuwe kracht wordt aangesteld. 

Uit bet bovenstaande kan geconcludeerd worden dat bet belangrijk is de voorraadreductie zo groot mogelijk 

te maken, zodat de besparingen op de fysieke distributiekosten bet grootst worden. 
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Hoofdstuk 7 Succesfactoren bij implementatie 

7 .1 Kritische succesfactoren 

De stap naar directe levering aan de Europese dealers en eindgebruikers en daannee bet opheffen van de 

fysieke distributie-functie van de NSO's is een ingrijpende stap voor de Tulip-organisatie. Nadat op 

management-niveau deze keuze is gemaakt, komt de implementatie aan de orde. 

Implementatie is bet succesvol vertalen van de gewenste verandering in resultaten. Maar ook bet zorgen dat 

de benodigde verandering door de organisatie als wenselijk ervaren wordt [Annin.le, 1992]. 

Het wenselijk zijn van de verandering is in dit rapport uiteengezet. De implementatie zaI door de organisatie 

zelf moeten warden gedaan. Een slecbte implementatie betekent echter dat bet concept directe levering niet 

zal funktioneren zoals dat bedoeld is, zodat de customer service er per saldo niet op vooruit boeft te gaan. 

Om de organisatie een goede start te geven bij de implementatie van bet in dit verslag voorgestelde 

distributieconcept wordt een aantal factoren bebandeld, die in sterke mate bet slagen van de implementatie 

bepalen. Als op deze punten "gescoord" wordt, is de kans groat dat bet distributieconcept goed functioneert, 

met alle voordelen van dien. 

De kritische succesfactoren zijn: 

1. Acceptatie door de NSO's 

2. Bereidheid tot veranderen en vertrouwen in bet concept 

3. Integrale logistieke benadering 

4. Gefaseerde invoering 

5. Continue meting en bijsturing van de leverprestatie 

6. Het centraal magazijn 

7. De vervoerder 

8. Automatisering 

Bovenstaande factoren warden puntsgewijs uitgewerkt. 

1. Acceptatie van bet distributieconcept door de NSO's 

Nadat de directie bet besluit beeft genomen in de toekomst direct te gaan leveren, is bet belangrijk dat de 

rest van de organisatie ook achter het idee van directe distributie gaat staan. Dit geldt in het bijzonder voor 

NSO's, want die zullen er niet zo gemakkelijk van overtuigd raken dat als TCI de distributie ovemeemt de 

leverprestatie naar de markt toe verbetert. Momenteel beeft men weinig vertrouwen in TCI vanwege het 

niet kunnen leveren van de bestellingen. De NSO's kunnen vaak met behulp van PPS toch nog een redelijke 

leverprestatie op de markt neerzetten. Een eigen voorraad en PFS-mogelijkheden geeft de NSO's het gevoel 

dat ze niet geheel atbankelijk zijn van TCI en bij problemen met de levering hebben ze zelf de mogelijkheid 
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tot op beperkte hoogte flexibel in te kunnen spelen op de vraag. Directe levering betekent dat de NSO 

volledig atbankelijk is van TCI. Bovendien kan men niet meer lokaal inkopen, zoals dat nu nog wel eens bet 

geval is met bijvoorbeeld harddisks. Zo kunnen lokaal goedkopere of andere artikelen in de systemen warden 

gebouwd. Goedkoper is in dit verband slechts relatief want TCI maakt ook een bepaalde winst op de 

verkochte artikelen. 

Omdat een succesvolle implementatie staat of valt met de medewerking van de NSO's is bier een goede 

cummunicatie vereist. 

2. Bereidheid tot veranderen en vertrouwen in bet concept 

Als de NSO's vertrouwen hebben in bet distributieconcept zullen ze eerder bereid zijn om te veranderen. 

Op papier kan bet concept er goed uitzien, maar een NSO zal pas over willen stappen op bet nieuwe concept 

als in de praktijk is gebleken dat bet goed werkt. Als de resultaten van directe levering daadwerkelijk tot 

aantoonbare verbeteringen leiden zal bet vertrouwen in bet concept groeien. Bij Tulip is de veranderingsbe

reidheid niet erg groat, zodat gebruik moet warden gemaakt van bet feit dat in tijden van reorganisaties de 

veranderingsbereidheid tijdelijk grater is. 

Zeker voor TCI en Intexo vereist directe levering een meer klantgerichte benadering. Ontevredenheid bij 

de NSO leidde voorheen niet tot ernstige problemen. Wordt bij directe levering de klant ontevreden, dan 

stapt hij gewoon over op een ander merk. Aangezien de NSO tussen de klant en TCI inzit, moet door TCI 

adequaat gereageerd warden op eventuele klachten of problemen. 

3. Integrale logistieke benadering 

Door bet opheffen van voorraadpunten die opslingereffecten veroorzaken zal de logistieke prestatie de hele 

keten door verbeteren. Als we ervan uitgaan dat de produktie volledig aan de vraag kan voldoen, dan zal 

bet concept prima werken. We moeten echter geen wonderbaarlijke veranderingen ten opzichte van de 

huidige situatie verwachten. Niet alleen de distributie-logistiek moet verbeteren maar ook de produktie

logistiek. Als de produktie bepaalde systemen niet kan leveren, dan kan zelfs met een goede distributie weinig 

verbeterd warden aan de leverprestatie naar de markt. Bij de introduktie van een nieuwe systemen of 

tijdelijke produktie-problemen levert directe distributie wel direct voordeel. Door te leveren uit een centrale 

voorraad warden problemen van de produktie minder kritiek. De centrale voorraad kan pas omlaag als: 

- De NSO's zich aan de forecasts houden die ze afgegeven hebben. Aan de hand van deze forecasts wordt 

bet MPS opgesteld en warden de materialen ingekocht. 

- Toelevering van componenten is onbetrouwbaar. Door te investeren in de voorraad kritische componenten 

en te zorgen voor gebalanceerde voorraden kan een deel van deze onzekerheid opgevangen warden. 

- Betrouwbaarheid van de produktie en dan met name de engineering holds. Deze holds in de produktie 

zijn bet gevolg van produktfouten die R&D ontdekt heeft. Aangezien de produkten bij directe levering 

sneller de distributieketen doorlopen, zullen fouten eerder gemerkt warden door de klanten. Er kan dan 

eerder warden ingegrepen. 



Tulso comouters pagina -60- · 

4. Gefaseerde invoering 

• 
Omdat het nieuwe concept een hele omschakeling za1 zijn, is het niet mogelijk om binnen enkele maanden 

de implementatie afgerond te hebben. Op korte termijn (begin 1993) kan het concept voor Nederland en 

Belgie (wordt samengevoegd met TCN) ingevoerd worden. Als dat naar wens verloopt en de servicegraad 

op 95% gebracht is, dan kan begonnen worden met Duitsland en de UK. Als in deze landen het concept 

succesvol gei:mplementeerd is kan met de andere landen begonnen warden, eindigend met Spanje en Italie. 

Als via het externe warehouse Nederland rechtstreeks beleverd kan worden, waarbij de orderentry, de order

clearing en de vrijgave voor verzending soepel moeten verlopen, is in principe de aansturing voor de andere 

NSO's niet veel anders. Daarom geldt dat voor Nederland zo snel mogelijk aan een goed werkend systeem 

moet worden gewerkt. Dan volgen de andere landen vanzelf. Dit geldt ook voor Spanje en Italie. In sommige 

landen is de kredietwaardigheid van de dealers erg slecht en verandert de financiele toestand van de klanten 

met het uur, maar dat maakt in principe weinig uit. In Duitsland bijvoorbeeld warden de goederen om 16h00 

door de vervoerder afgehaald, en moet op dat moment bekend zijn of de zending de deur uit mag. In 

Nederland worden de goederen iets later door de vervoerder afgehaald. De vrijgave van de zendingen moet 

dus per EDI gaan zodat afstand NSO-magazijn geen rol speelt. 

In de periode dat het concept gefaseerd ingevoerd wordt, moet extra aandacht aan het bestelgedrag van de 

NSO's besteed warden. De bulkorders van de NSO kunnen tot gevolg hebben dat de voorraad tijdelijk te 

laag wordt en klantorders niet uitgeleverd warden. De prioriteit moet bij de klantenorders liggen en dat kan 

tijdelijk wel eens ten koste gaan van de aanvulorders van de NSO's. 

5. Continue meting en bijsturing van de leverprestatie 

Uit de praktijk is gebleken dat niet alleen zeer weinig gegevens over leversnelheid en -betrouwbaarheid 

bekend zijn, maar dat men daarom ook nog we! eens de neiging heeft om de problemen af te schuiven op 

anderen. Daarom is voor de order- en verzendafbandelingen een aantal meetpunten nodig, namelijk: 

NSO 

1. Orderintake bij de orderdesk van de NSO; gevraagde en toegezegde leverdatum; 

2. Tijdstip van order-clearance en geven van verzendopdracht; 

3. Tijdstip van vrijgave voor verzending (na tweede credietcheck); 

4. Ontvangst bij klant (gegevens komen van TCI); 

5. Klachten (kan met behulp van een code). 

TCI 

1. Ontvangst van de klantenorders (via NSO) met de toegezegde leverdatum; 

2. Pickorders voor Intexo; 

3. Ontvangst door de klant (via ontvangstrapportage van de vervoerder). 
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Centraal magazijn 

1. Ontvangst pickorders; 

2. Verzendklaar goederen; 

3. Vrijgave-bericht van NSO; 

4. Gegevens over servicegraad. 

Als deze metingen lijken nogal omslachtig, maar aangezien bovenstaande handelingen met behulp van een 

geautomatiseerd systeem afgehandeld worden, is bet weinig moeite bovenstaande metingen te doen. Er hoeft 

slechts eenmalig een rapportgenerator ontworpen te worden, waarna de rapportage door bet systeem 

uitgevoerd kan worden. 

Met behulp van bovenstaande metingen kan niet alleen bepaald worden waar eventuele fouten liggen maar 

ook gezamenlijk naar de beste oplossing worden gezocht. De leverprestatie naar de klant toe moet regelmatig 

aan het management gerapporteerd worden. De andere metingen zijn nodig voor inteme probleemoplossing, 

en niet relevant voor bet hoogste management. 

6. Het centraal magazijn 

Het bedrijf aan wie de warehousing is uitbesteed bepaalt voor een groot deel de kwaliteit die aan de klant 

geleverd wordt. Dit betekent complete orders, geen fouten in de picking en samenstelling van de zendingen, 

correcte verzendgegevens, etc. De inteme organisatie en de flexibiliteit van bet warehouse moet dusdanig 

zijn dat de vereiste A-cyclus ook daadwerkelijk gehaald wordt. Dit is de verantwoordelijkheid van de 

dienstverlener, en Tulip moet daarbij een controlerende functie hebben. In bet geval dat de prestaties van 

bet centraal magazijn achterblijven bij de normen, moet gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht. De 

wederzijdse afhankelijkheid van uitbesteder en dienstverlener vereist samenwerking en geen tegenwerking. 

7. De vervoerder 

Het vervoer in Europa is eveneens een van de kritieke punten. Niet alleen moet de vervoerder met veel zorg 

worden gekozen, maar ook bier moet weer gestreefd worden naar een vergaande vorm van samenwerking. 

Oat betekent dat de vervoerder dagelijks rapporteert wanneer de zendingen zijn afgeleverd. Ingeval dat 

zendingen kwijt geraakt zijn of vertraagd, dient dit zo snel mogelijk aan de NSO doorgegeven te worden. 

Dan kan de klant geinformeerd worden. Afhankelijk van de situatie kan bijvoorbeeld de zending geblokkeerd 

worden en een nieuwe zending gestuurd worden. Juist deze vorm van customer service kan een belangrijke 

concurrentie-factor zijn voor de toekomst. Bovendien straalt het een grote mate van professionaliteit uit. 

De vervoerder is degene tussen Tulip en de klant, en neemt een groot deel van de customer service voor zijn 

rekening. Daarom moet het vervoer uitbesteed worden aan een organisatie die veel belang hecht aan 

customer service. 
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8. Automatisering 

Om snelheid voor bet gehele traject Tulip-klant te garanderen is een snelle informatiestroom essentieel. 

Daarom zal een hoge mate van automatisering vereist zijn. Dit betekent bet koppelen van bijvoorbeeld bet 

Intexo-mainframe, waar alle zendinggevens opgeslagen zijn, aan dat van de vervoerder, zodat deze al in een 

zo vroeg mogelijk stadium weet wat er waar naartoe verstuurd gaat warden en hoe dit zo goed mogelijk 

gedaan kan warden. 

Een ander praktisch probleem ontstaat wanneer de klant beweert dat een zending niet ontvangen is. In zo'n 

geval moet TCI aan kunnen tonen dat de zending wel is afgeleverd. Daarvoor moet de NSO en eventueel 

de klant snel een afschrift van de afgetekende afleverbon kunnen ontvangen. Momenteel is er de 

mogelijkheid om de afleverbon per EDI op te vragen. Deze is voorzien van een "elektronische" handtekening. 
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Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen 

In dit boofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen bebandeld zoals die naar voren zijn gekomen bij bet 

onderzoek. Tussen baakjes staat de paragraaf waar de desbetreffende conclusie of aanbeveling te vinden is. 

8.1 Cooclusies 

Het customer service-onderzoek beeft een aantal resultaten opgeleverd die als volgt zijn samen te vatten: 

1. De logistieke elementen van de customer service worden als zeer belangrijk ervaren door de dealers en 

zijn daarom een essentieel onderdeel van de totale customer service (3.3); 

2. De logistieke prestatie van Tulip blijft achter bij de wensen en eisen vanuit de markt. Tulip levert minder 

snel dan de dealers wensen. Bovendien zijn de levertijden onbetrouwbaar. 

De concurrent levert wel snel en betrouwbaar (3.4); 

Bij analyse van de buidige fysieke distributie bleek dat: 

3. De fysieke distributiekosten voor ongeveer de belft uit voorraadkosten bestaan. Een besparing op deze 

voorraadkosten zal leiden tot een flinke winstverbetering ( 4.4); 

Na analyse van de buidige situatie is gebleken dat bet zinvol is om de voorraden te centraliseren. Dit zal 

leiden tot een verbetering van de servicegraad en lagere voorraadkosten (5.6); 

Om vanuit een centrale voorraad aan de klant te leveren, is een andere grondvorm voor de distributie vereist, 

namelijk directe levering (5.2); 

De haalbaarbeid van de grondvorm directe levering is voor Tulip geevalueerd aan de hand van de voor- en 

nadelen van directe levering: 

4. Bij centraliseren van de voorraad en directe levering aan de dealers en eindgebruikers kan de voorraad 

bij de NSO's komen te vervallen. Dit leidt tot een voorraadreductie van ruim 40% ten opzichte van de 

buidige situatie. Opslingereffecten verminderen en de servicegraad neemt toe (5.3.1); 

5. De transportkosten zullen bij directe levering vanuit een centraal magazijn niet toenemen, maar afnemen. 

De transportkosten zullen ongeveer 10 tot 20% omlaag gaan (5.3.2, 6.3); 

Een aantal ontwikkelingen heeft er toe geleid dat een concept, gebaseerd op gedecentraliseerde voorraden 

bij de NSO's, niet meer zal functioneren. Er client over te worden gegaan op een distributieconcept dat 

uitgaat van een centrale voorraad hetgeen neerkomt op directe levering (5.6); 
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Directe levering leidt voor Tulip tot een betere customer service (6.2) en tot een vermindering van de fysieke 

distributiekosten van ongeveer f7 miljoen per jaar (6.5). 

8.2 Aanbevelingen 

De belangrijkste aanbeveling is dat Tulip zo snel mogelijk in alle landen direct moet gaan leveren aan de 

dealers en eindgebruikers. Dit leidt niet alleen tot een kostenbesparing maar bet verbetert ook de customer 

service. 

Voordat de implementatie van directe levering in alle landen succesvol afgerond is, zal Tulip een A twee jaar 

verder zijn. Het onttrekken van de logistieke functie aan de NSO's is een ingrijpende maatregel. Verder moet 

de implementatie zorgvuldig gebeuren, waarbij de logistieke prestatie naar de markt toe in geen geval in 

gevaar mag komen. 

De volgende aanbevelingen bebben betrekking op bet traject dat volgt nadat bet management besloten beeft 

om directe levering in te gaan voeren. Bij de implementatie moet op een aantal punten gelet worden; de 

kritische succesfactoren. Aan deze succesfactoren moet voldaan worden wil bet voorgestelde distributiecon

cept in de praktijk goed functioneren. De kritiscbe succesfactoren zijn (7.1): 

1. Acceptatie door de NSO's 

2. Bereidheid tot veranderen en vertrouwen in bet concept 

3. Integrale logistieke benadering 

4. Gefaseerde invoering 

5. Continue meting en bijsturing van de leverprestatie 

6. Het centraal magazijn 

7. De vervoerder 

8. Automatisering 
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1.4 Datasheet Intexo Veghel 

lntexo ye.9hel BV 
Huy gen! w~~---
5466 AN VEGHEL 

P.O. Box 100 
5460 AC VEGHEL 

___ Telephone (4130) 47911 
Telefax (4130) 47865 

---- -
Telex 74705 lntex nl 

Infrastructure : --- Amsterdam 75 min 
------------------------------

Rotterdam 75 min 
Eindhoven 25 m in 
Dusseldorf 60 m in 

Size opera_!ion_: _____ S_t_o_ra~ge_ 26000 Sqm 
Dispatch 4850 Sqm 
Technical service 3700 Sqm ---------=--=-=---=--'-------------------
CI ea n room 800 Sqm 
Ouaranteen Room 100 Sqm 
Offices 2400 Sqm 
Emp_loyees 280 

------ ~----------------------------

-- ~C ustorlls : Fictitious Bonded 
---- --------------------------

Op~n~ g hours"_: ____ Offices 
Operation 

08.00-18.00 hours 
24 hours 

__ T~ype of services ______ - storage of h~ig~h_t_ec_h_ a_n_d_m_ e_d_ic_a_l~p_r_o_d_u_ct_s ________________ _ 
- barcoded inventory control 

___ _ - ~ocal ~ ing, configuration, assembly, audit testing 
- rep_acking, relabelling 
- national distribution operation 
- installation service on copiers 

---_ Euro e_ean distribution --

References : European warehousing & distribution: 
------_ -Samsung~ Tu lip Comp uters, To~ h iba_m_e_d-:-;i-ca--cl,---s_y_s-te_m_ s ___________ _ 

National warehousing & distribution : 
--------_- P- anasonic/Technics, Olivetti , Oce, Agfa - --

- ---- - Ute rmo hlen, Medica, Sherwood, Braun, Smith _§L Neph~ w-

Managemer_i!__ Mr. Cosmas J .A. Hoefnagels 
____ M_ r. Pe_!_~ J . van der Meij 
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Managing Director 
Operat ional Director 



3.la Customer service onderzoek 

In deze appendix is bet enquete-onderzoek beschreven, dat deel uitmaakt van bet afstudeer-onderzoek. Deze 
appendix geeft een uitvoeriger beschrijving van de enquete dan in bet rapport bet geval is. 

1 Structuur van het verslag 

Het enquete-onderzoek is in grate lijnen opgezet volgens het fasenmodel dat bescbreven is in het boek 
Enqueteren [Bartelds, 1989]. Om een overzicbt te krijgen van de opbouw van het verslag is de indeling van 
deze appendix weergegeven: 

1 Probleemstelling en vooronderzoek 
2 Onderzoeksplan 
3 Codeboek 
4 Proefafname 
5 Rapportage van het onderzoek 
6 Conclusies 

Deze zes punten warden achtereenvolgens behandeld. 

1.1 Probleemstelling en vooronderzoek 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt beschreven wat de plaats van de enquete in bet totale onderzoek is en zal uitgelegd 
warden waarom een onderzoek wordt gedaan naar de eisen en wensen van de dealers van Tulip computers. 

Deze enquete vormt een onderdeel van het afstudeerproject, <lat tot doel beeft een fysiek distributieconcept 
voor Tulip te ontwerpen. De belangrijkste eis die aan dit concept wordt gesteld, is dat bet tegemoet moet 
komen aan de eisen en wensen van de klanten. In dit geval wordt dus niet primair uitgegaan van de laagste 
kosten, maar van het idee dat de fysieke distributie een prima middel is om waarde toe te voegen aan het 
produkt. 
Een en ander betekent dat de markt centraal staat en de meest logische manier om de wensen van de klant 
te acbterbalen is bet de klant zelf te vragen. 
De vraag die gesteld moet warden is welke klanten we het vragen en wat we deze klanten vragen. 

Bij de aankoop van een computer spelen volgens marketing de volgende criteria een rol: 

1. Produkt en kwaliteit 
2. Prijs en betalingscondities 
3. Customer Service 

Uit bet vooronderzoek in Nederland bleek het criterium "nederlands produkt" ook erg belangrijk te zijn. 
Onder produkt en kwaliteit warden verstaan de produkteigenschappen en de kwaliteit zoals die door de 
klant warden ervaren. Belangrijke produkteigenschappen zijn type diskdrive ( opslagcapaciteit, toegangstijd), 
processortype, klokfrequentie, grafische kaart en netwerkkaart. Kwaliteit is niet echt te zien, maar heeft meer 
met ervaringen uit het verleden en merknaam te maken. Bovendien kopen steeds meer fabrikanten hun 
onderdelen bij dezelfde leveranciers. Zo zijn er bijvoorbeeld nog maar enkele grate harddisk-fabrikanten. 
Bij de prijs gaat het bij de eindgebruiker om een zo laag mogelijke prijs, de dealer wil een zo hoog mogelijke 
marge. Customer service is een erg breed begrip. Het bestaat uit de elementen: produktverkrijgbaarheid, 
orderdoorlooptijd, flexibiliteit van het distributiesysteem, kwaliteit van de distributie, service v66r de verkoop 
(pre-sales), tijdens de verkoop en service na de verkoop (after-sales) . 

Het liefst zou Tulip op alle drie de bovengenoemde punten betcr zijn dan de concurrentie. 
Voor het eerste criterium geldt dat de concurrerende bedrijven steeds dichter bij elkaar komen, en 
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aangezien de klant maar een beperkt onderscheidend vermogen heeft voor kwaliteit, is het moeilijk op dit 
punt uit te blinken. Bovendien gebruiken de meeste computerfabrikanten dezelfde inkoopdelen. Voor het 
criterium prijs geldt dat goed te bepalen valt wat de prijs is, maar dit is tevens een factor die door de 
concurrentie makkelijk te varieren is. Vandaar dat de service als belangrijkste concurrentiewapen wordt 
gezien. Voor een betere service is een klant ook bereid meer te betalen. Service is bovendien ( op korte 
termijn) moeilijk te imiteren. 

Nu is het belangrijk te weten welke service de klant op prijs stelt. Natuurlijk zal een goede onderneming 
redelijk weten wat de klant belangrijk vindt. Maar het blijkt maar al te vaak dat niet precies bekend is wat 
de klant belangrijk vindt, of dat men een ander beeld heeft van wat de klant belangrijk vindt dan de klant 
zelf. 

Om een juist beeld te krijgen van de eisen en wensen van de klant is een enquete opgezet, die naar dealers 
is verzonden. 
De populatie bestaat uit: 

dealers; zij kunnen als informant benaderd worden (wat denken zij dat de eindgebruikers belangrijk 
vinden) en als respondent (wat vinden zij zelf belangrijk) 
eindgebruikers; benaderen als respondent 

Deze verschillen dienen goed in het oog gehouden te worden. Het onderzoek richt zich op de dealers omdat 
de eindgebruikers moeilijk te benaderen zijn, bovendien zal het tot teveel onrust onder de dealers leiden 
(zij krijgen dan het gevoel dat Tulip rechtstreeks aan de eindgebruikers gaat leveren en de dealer moet 
verdwijnen). In enkele landen was het al moeilijk een enquete onder de eigen Tulip-dealers te houden. 

Het onderzoek zal zich richten op Nederland en het buitenland. Dit omdat een internationaal distributiecon
cept ontwikkeld moet worden.Voor de landen buiten Nederland geldt het onderzoek alleen voor die landen 
waar Tulip eigen vestigingen heeft. Aangezien Tulip geen zeggenschap heeft over de distributeurs, wordt het 
onderzoek niet uitgevoerd onder klanten van distributeurs. Tulip neemt in Nederland een andere plaats in 
de markt in dan in het buitenland. In Nederland heeft Tulip een grote naamsbekendheid als A-merk, is 
marktleider op de professionele markt en heeft een professioneel dealernetwerk. Nederland is eveneens voor 
de proef-enquete gebruikt en is ook interessant om als vergelijkingsmateriaal voor het buitenland te dienen. 

Doe ls telling 

Voordat de enquete gehouden wordt, is het belangrijk na te gaan wat we eigenlijk met het onderzoek te 
weten willen komen. 
Als eerste dient men te weten te komen hoe belangrijk de logistieke eisen/wensen voor de afnemer zijn. Als 
deze geen eisen stelt aan de logistieke prestatie, is het noodzakelijk na te gaan in hoeverre de logistieke 
eisen in verband staan met de eisen die de afnemer we! belangrijk vindt. Ter verduidelijking: Als alleen de 
prijs van een computer belangrijk is, zal het distributie-concept sterk kosten-georienteerd moeten zijn. Hier 
moet we! gelet worden op de mogelijkheid dat de afnemers de andere eisen als normaal beschouwt en deze 
daarom niet noemt. 

Als tweede stap moet bepaald worden wat de wensen en eisen van de klanten t.a.v. de distributie zijn. Onder 
klanten warden de dealers verstaan. Bij dit onderzoek warden de NSO's niet als klant gezien, maar als 
onderdeel van Tulip. 

Uitgaande van het eigenlijke doe! het beste distributieconcept te bepalen, is het noodzakelijk een 
segmentatie aan te brengen in de markt, zodat beter tegemoet gekomen kan worden aan de specifieke 
behoeften. De inhoud van zo'n logistieke produkt-marktcombinatie (LPMC) wordt bepaald door: 

de wensen die de klant op logistiek gebied heeft; 
de wijze waarop de afnemer Iogistiek gezien functioneert; 
wat de concurrentie op logistiek terrein doet. 

De doelstelling van het onderzoek is als volgt te formuleren: 
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1. Bepalen van het relatief belang van logistieke eisen/wensen van de dealers en eindgebmikers van Tulip 
systemen ten opzichte van de overige eisen/wensen 

2. Onderzoeken welke logistieke eisen/wensen a/s belangrijk warden ervaren en wat de score van Tulip hierop 
is t.o. v. de concurrentie. 

3. Voor punt 1 en 2 een segmentatie aanbrengen, zodat een distributieconcept per segment ontwikke/d kan 
warden. 

Vooronderzoek 

Het vooronderzoek bestond uit interviews met marketing/sales managers en literatuurstudie van customer 
service [Ploos v Amstel, 1989, 1992; Goor, 1989]. 
Naar aanleiding van de resultaten van de enquete moet besloten worden hoe de europese distributie van 
computers het beste plaats kan hebben. 
Beslissingen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: 

direct aan de dealer leveren, zonder tussenkomst van de NSO 
• grate dealers direct leveren, kleinere via de NSO's 

rechtstreeks aan de eindgebruiker leveren 

Om deze beslissingen te kunnen nemen moet de volgende informatie bij de klant verkregen warden: 

het relatief belang van logistieke factoren 
logistieke prestatie van Tulip ten opzichte van de concurrenten 
logistieke eisen/wensen van de klanten per segment 
rol van de dealer 

Uit bovenstaande formuleringen zijn de volgende onderzoeksvragen af te leiden: 

1. Wat is het relatief belang van de logistiek? 
2. Wat wenst de dealer voor een waarde voor een aantal logistieke parameters? 
3. Wat is de huidige waarde voor deze parameters? 
4. Wat is de waarde bij de concurrentie? 
5. Hoe loyaal is de dealer t.o.v. Tulip? 
6. Wat is de toegevoegde waarde van de dealer? 
7. Tot welk segment behoort de dealer? 
8. Zijn er nog verborgen wensen op logistiek gebied? 

Hieronder volgen de variabelen per specifieke onderzoeksvraag 

adl Variabelen met betrekking tot het relatief belang van de logistiek: 
a) relatief belang van prijs, merknaam, distributie, betalingscondities, verkoopondersteuning, 
produkteigenschappen 

ad2 Variabelen met betrekking tot de gewenste waarde van logistieke parameters: 
a) gewenste levertijd voor low-end (DC/DT 386) 
b) gewenste levertijd voor high-end, stand alone (DE 486) 
c) gewenste levertijd voor high-end, file-server (TR 486) 
d) gewenste levertijd spoedbestellingen 

ad3 Variabelen met betrekking tot huidige waarde logistieke parameters: 
a) huidige levertijd voor low-end (DC/DT 386) 
b) huidige levertijd voor high-end, stand alone (DE 486) 
c) huidige levertijd voor high-end, file-server (TR 486) 
d) verschil tussen afgesproken en werkelijke leveringen 
e) algemeen oordeel logistieke prestatie, leverbetrouwbaarheid en snelheid 
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ad4 Variabelen met betrekking tot waarde logistieke parameters concurrentie: 
a) levertijd voor low-end, desktop 
b) levertijd voor high-end, stand alone 
c) levertijd voor high-end, file-server 
d) leverbetrouwbaarheid 

ad5 Variabelen met betrekking tot loyaliteit: 
a) wat doet men als niet op tijd geleverd kan warden 

ad6 Variabelen met betrekking tot de toegevoegde waarde van de dealer: 
a) welke diensten warden geleverd 
b) wordt er voorraad gehouden of inkoop op order 
c) is merkkeuze te bei"nvloeden door dealer 

ad7 Variabelen met betrekking tot de segmentatie 
a) type dealer 
b) aantal gevoerde mer ken 
c) aantal verkochte systemen 
d) aandeel Tulip 
e) aantal zendingen per jaar 
t) afstand tot NSO 
g) land 

ad8 Variabelen met betrekking tot wensen op logistiek gebied 
a) gewenste veranderingen op logistiek gebied 
b) wensen op log. gebied 

Bovenstaande variabelen zijn verwerkt in de vragenlijst, die in de appendix is opgenomen. 

1.2 Het onderzoeksplan 

In het onderzoekplan wordt aangegeven hoe de afname gedaan wordt, hoe de steekproef opgebouwd is en 
wat er gedaan wordt met non-response. 

Afname 

De populatie waarin we gei"nteresseerd zijn is de groep dealers die Tulip computers verkoopt en de 
eindgebruikers die Tulip computers kopen. Het is interessant de eindgebruikers te ondervragen, want deze 
zullen in de toekomst steeds meer direct toegeleverd willen warden. Een belangrijke reden dat de 
distributeurs en de eindgebruikers niet zondermeer in het onderzoek betrokken kunnen warden, is dat dit 
weerstand bij de dealers zou kunnen oproepen. Een dealer zou kunnen denken dat een onderzoek wordt 
gedaan naar zijn functioneren, of dat onderzocht wordt hoe de dealer omzeild kan warden bij de levering. 
Aangezien de dealer een essentiele rol speelt bij de distributie (toegevoegde waarde in de vorm van advies 
en ondersteuning) moet voorzichtig warden omgegaan bij deze enquete. Voor NSO's geldt dat ze voor 100% 
bezit zijn van Tulip NV. De populatie wordt gevormd door alle buitenlandse Tulip dealers van Tulip 
computers, die toegeleverd warden door een NSO of TCI. 
Het dealernetwerk is als volgt: 

Nederland 
Zweden 
Belgie 
UK 
Duitsland 
Frankrijk 
Spanje 
Halie 
Denemarken 

totaal: 

aantal dealers 
115 
24 
28 

250 
208 
151 
140 
96 
40 
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verkocht aantal systemen (1991) 
48000 

200 
1800 
8900 
7300 
4900 
7700 
3000 
1800 

98000 



Het steekproefkader bestaat uit ruun 1000 dealers. Dit zijn de "serieuze" dealers, al zit er nogal wat verloop 
in de "dealer-base". Per land moet bepaald worden hoe groot de steekproef is. Deze steekproefgrootte is 
afhankelijk van: 

•gewenste nauwkeurigheid; 
•aantal variabelen en het aantal antwoordcategorieen per variabele; 
•heterogeniteit van de populatie; 

Aangezien de gegevens voor de exacte berekening niet bekend zijn, wordt gebruik gemaakt van de vuistregel 
dat bij een grootte van n = 200 met 95% betrouwbaarheid uitspraken kunnen warden gedaan over de 
populatie. In verband met het kleine aantal dealers per land, wordt het moeilijk betrouwbare uitspraken per 
land te doen. De metbode van trekken van de steekproef boudt direct verband met de doelstelling van de 
enquete. Het is bekend dat een klein aantal dealers een groat deel van de omzet genereert. Voor de 
eindgebruikers geldt dat een klein gedeelte daarvan recbtstreeks geleverd wordt, maar dit zijn wel grote 
hoeveelbeden. De steekproef kan bet best aselect zijn, omdat oak (kleine) dealers in de toekomst belangrijk 
blijven voor de omzet van Tulip. Per land is een schatting gemaakt van de juiste steekproefgrootte, ook 
rekening houdende met de verwachte respons. 

Anonimiteit 

Het voordeel van een anonieme enquete is dat de respondenten soms eerlijker zullen antwoorden, een 
nadeel is dat bij non-respons minder goed actie kan worden ondernomen en acbteraf nag extra informatie 
kan warden verkregen (bijvoorbeeld bij extreem positief/negatieve reacties) 
Gezien het soort vragen is gekozen voor een niet-anonieme enquete, waarbij wel benadrukt zal worden dat 
de resultaten vertrouwelijk behandeld zullen warden. De vragenlijsten zijn genumrnerd, zodat de respondent 
te acbterbalen is. 

Non-respons 

Het is goed vast te stellen wie nag niet gereageerd hebben, zodat het mogelijk is de mensen telefonisch te 
benaderen. De non-respons groep kan van belang zijn omdat dit bijvoorbeeld dealers kunnen zijn die slechte 
ervaringen met Tulip hebben, en daarom niet meer geinteresseerd zijn. Het komt oak vaak voor dat alleen 
geenqueteerden die zeer positieve of negatieve ervaringen hebben reageren. Hierdoor kan een vertekend 
beeld ontstaan. In geval van !age response zal nader onderzoek noodzakelijk zijn. 
Onder dealers warden vaak enquetes gehouden, bijvoorbeeld voor computertijdschriften en voor bepaalde 
prijzen, zodat rekening moet warden gehouden met een relatief lage respons (enquete-moeheid). Een zeer 
korte vragenlijst kan de kans op non-respons enigszins verkleinen. De enquete en de introduktiebrief zijn 
voor ieder land vertaald, hetgeen ten goede komt aan de respons. De introductiebrief is veelal berschreven 
door de PR/Marketing manager van het desbetreffende land. 

Onderzoeksinstrument 

Ter bepaling van bet juiste distributieconcept is bet noodzakelijk bij een representatieve groep dealers te 
onderzoeken wat voor een eisen en wensen zij stellen op logistiek gebied. In tegenstelling tot het interview 
zijn de beschikbare tijd, de geografische spreiding en de mogelijkbeid tot snelle verwerking van grate 
hoeveelheden informatie de doorslaggevende factoren om als onderzoeksinstrument de enquete te 
gebruiken. De taalverschillen warden oak minder belangrijk. 

1.3 Codeboek 

Om de gegevens van de enquete te kunnen verwerken, moet aangegeven worden op welke schaal de 
antwoorden warden gemeten. Bij de verwerking van de gegevens zal voor elke vraag per antwoord het 
percentage met een bepaalde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid worden vastgesteld. Bij vragen waarop 
een intervalschaal van toepassing is, worden de gemiddelden berekend. Hieronder volgt per onderzoeksvraag 
welke variabelen daar invloed op hebben en wat de samenhang daartussen is. 
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Vraag Nummer Meetschaal 

la 1 t/m 21 Ordinaal 6b 41 t/m 43 Nominaal 
lb 22, 23 (open) 6c 44 Ordinaal 
2a 24 t/m 26 Interval 6d 45 Ordinaal 
2b 27 Nominaal 6e 46 Ordinaal 
2c 28 Interval 7a 47 Nominaal 
3a 29 t/m 31 Interval 7b 48 Interval 
3b 32 Interval 7c 49 Interval 
4a 33 t/m 35 Interval 7d 50 Interval 
4b 36 Ordinaal 7e 51 Interval 
4c 37 Ordinaal 7f 52 Interval 
Sa 38 Nominaal 8a 53 Nominaal 
5b 39 Ordinaal 8b 54 (open) 
6a 40 Nominaal 

Onderzoeksvraag 1 
Gemiddelde en standaarddeviatie berekenen voor verschillende factoren (vraag la) 

Onderzoeksvraag 2 
Mediaan berekenen voor de logistieke parameters (vraag 2a, 2c) 

Onderzoeksvraag 3 
Mediaan berekenen voor de logistieke parameters (vraag 3a, 3b). Percentage tevreden dealers (vraag 4b, 4c, 
Sb) 

Onderzoeksvraag 4 
Mediaan berekenen voor de logistieke parameters (vraag 4a) 

Onderzoeksvraag 5 
Frequentieverdeling actie bij niet leveren (vraag Sa) 

Onderzoeksvraag 6 
Frequentieverdeling geleverde diensten (vraag 6a) 
Frequentieverdeling inkoop order/voorraad (vraag 6b) 
Percentage berekenen invloed merkkeuze (vraag 6c, 6d, 6e) 

Onderzoeksvraag 8 
Frequentieverdeling wensen op logistiek gebied (vraag 8b) 

Tevens zal een aantal verbanden onderzocht worden tussen: 

- belang van snelle levering en grootte van de dealer 
- levertijd die men verwacht en de inkoop op klantorder/voorraad 
- Ievertijd en afstand tot NSO 
- snelheid waarmee de concurrent levert en tevredenheid over levertijd en betrouwbaarheid Tulip 
- aantal merken dat dealer voert en wat men doet als niet op tijd geleverd wordt 
- aantal diensten dat men levert en belang van de verkoopprijs 

1.4 Proefafname 

In deze paragraaf warden de resultaten van de proefafname behandeld. Deze proefafname bestond uil het 
interviewen van een viertal nederlandse dealers, gebruik makende van een vragenlijst. 
Deze dealers waren: 
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1. Grote Business-partner, levert IBM, Toshiba, Compaq en Tulip 
2. Kleine "dedicated" Tulip dealer 
3. Qualified dealer, levert Tulip, IBM en Apple 
4. Qualified dealer, levert Tulip en een kloon 

Vanwege de kleine steekproef kan deze interviewronde niet als representatief beschouwd warden, maar 
slechts als verkennend. Opvallend is dat ondanks dat de ondervraagde groep erg klein was, er toch een 
aantal gemeenschappelijke kenmerken te vinden waren. Deze zijn: 

Een aantal organisaties koopt Tulip omdat het Nederlands produkt is; een groat aantal laat zich leiden door 
het advies van de dealer. 

Men koopt ook Tulip vanwege de goede prijs/prestatie verhouding 

Tulip levert in ongeveer 4 tot 7 werkdagen, terwijl de concurrentie veel sneller en betrouwbaarder (minder 
variatie in de levertijd) levert: ongeveer 2 a 3 dagen. Vooral de variatie (inconsequentie) wordt voor 
verbetering vatbaar geacht ( en ook gewenst) . 

Inkoop geschiedt voor de low-end systemen (hoge omzetsnelheid) vrijwel altijd op voorraad, de high-end 
(vanaf DC386) wordt vaak voor een gedeelte uit voorraad geleverd maar meestal op order besteld. 

Tulip heeft problemen met de beschikbaarheid (lange levertijd) van de zware systemen, de TR486 
bijvoorbeeld. Deze systemen warden vaak als file-server gebruikt, en te late levering betekent voor de dealer 
ook een latere levering voor het gehele netwerk, hetgeen nadelig is voor de liquiditeit 

Het zou makkelijk zijn de artikelen los te bestellen. Sommige dealers vinden het makkelijk alles in losse 
dozen te krijgen (mag best in 1 omdoos), andere vinden dat artikelen die altijd bij elkaar geleverd warden, 
in dezelfde doos moeten. 

De gewenste levertijd, die tevens haalbaar wordt geacht en ook door de andere merken wordt gehanteerd, 
bedraagt 2 volle werkdagen. Dit is van orderplaatsing tot ontvangst goederen. 

Niet gemeenschappelijk genoemd, we! de moeite waard: 

Apple heeft een elektronisch bestelsysteem, waarbij iedere dealer kan zien of de artikelen op voorraad zijn, 
en zo niet wat de levertijd is. Als de produkten op voorraad zijn, kan direct besteld warden, en de volgende 
dag zijn de spullen in huis. 

Forecasts van dealers warden niet door TCN gebruikt. 

Laatste tijd wordt door dealers zeer veel aandacht besteed aan koppelingen van diverse netwerken, 
bijvoorbeeld AS400, Apple-talk, Novell, etc. Tulip heeft hierover weinig kennis, en de dealers zoeken het 
meestal zelf uit. Zij zouden bier meer ondersteuning in willen hebben. 
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1.5 Rapportage van bet onderzoek 

In deze paragraaf worden de resultaten van de enquete gepresenteerd. 
De populatie, de steekproef en de respons op de vragenlijsten zijn per land weergegeven in de tabellen 1 
tot en met 3. 

Tabel 1 Populatie 

Type dealer 
Land Qual. VAR Isolan Syst. House Corp/B.P. Total 

Belgium 22 6 28 
UK 206 24 9 11 250 
France 151 151 
Denmark 27 2 11 40 
Sweden 24 24 
!ta ly 87 1 8 96 
Germany 208 208 
Spain 140 140 
Nederland 115 115 

1052 

Tabel 2 Streekproef 

Type dealer 
Land Qual. VAR Isolan Syst. House Corp/B.P. Total 

Belgium 12 3 15 
UK 26 12 5 4 47 
France 38 38 
Denmark 18 2 6 26 
Sweden 20 20 
Italy 35 35 
Germany 33 33 
Spain 40 40 
Nederland 40 40 

294 

Tabel 3 Respons 

Type dealer 
Land Qua 1. VAR Isolan Syst. House Corp/B .P. Total Pere. 

Belgium 6 6 40% 
UK 11 9 2 1 23 49% 
France 10 10 26% 
Denmark 11 2 4 17 65% 
Sweden 9 9 45% 
Italy 8 8 23% 
Germany 18 18 55% 
Spain 16 16 40% 
Nederland 25 25 63% 

132 45% 

De respons is in Frankrijk en Italie relatief laag. In Nederland en Denemarken is bet tegenovergestelde bet 
geval. Belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk de relatie NSO-dealer. In Nederland zijn enkele non
respondenten opgebeld om na te gaan waarom men niet geantwoord heeft. De voornaamste reden was de 
vakantieperiode en bet feit dat een dealer problemen aan de dealer-manager doorspeelt, en niet via een 
vragenlijst. 
De resultaten van de enquete zijn per onderzoeksvraag weergegeven. 
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1. Wat is het relatief belang van de logistiek? 

Mean St. Dev d Sd t µ1>1½ 

1 kwaliteit van de computer 4.812 0.5387 0.144 0.678 2.44 ja 

2 levering op tijd 4.666 0.7379 0.008 1.812 0.11 nee 
levering schadevrij 4.661 0.7731 0.031 0.693 0.51 nee 
levering conform opdracht 4.633 0.7865 2.200 1.033 2.20 ja 

3 serviceverlening 4.439 0.822 0.000 1.030 0.00 nee 
snelle levering 4.435 0.7854 0.023 0.972 0.27 nee 
beschikbaarheid reserveonderdelen 4.421 0.8635 0.053 1.086 0.56 nee 
goede naamsbekendheid 4.378 0.8428 0.038 1.081 0.41 nee 
garantiebepalingen 4.328 0.8809 0.046 1.073 0.49 nee 
techniscbe advisering 4.278 0.8821 0.046 1.067 0.50 nee 
afhandeling reparatie defecte systemen 4.232 0.9058 0.102 1.279 0.90 nee 
levering uit voorraad 4.091 1.0337 0.070 1.213 0.65 nee 
afhandeling klacbten 4.046 0.9223 0.031 1.303 0.27 nee 
hoge bruto marge 3.961 1.1139 0.016 1.425 0.13 nee 
informatie over de levering 3.953 0.9911 0.109 1.168 1.06 nee 
breed assortiment 3.833 0.8664 0.131 1.123 1.33 nee 

· verkoopmateriaal 3.700 1.0613 0.087 1.480 0.66 nee 
betalingscondities 3.615 1.1903 0.016 1.386 0.13 nee 
reclamemateriaal 3.575 1.078 0.155 1.378 1.28 nee 
!age verkoopprijs 3.415 0.9944 0.627 1.619 4.35 ja 

4 hoge quantumkorting 2.769 1.4038 

In bovenstaande tabel zijn acbtereenvolgens weergegeven: bet gemiddelde X, de standaarddeviatie Sx, het 
gemiddelde d van bet verscbil tussen kenmerken, de standaardafwijking van dit verscbil, de testwaarde t en 
een uitspraak of bet verschil tussen de waarde van de kenmerken significant is. 
De t-waarde wordt als volgt berekend: 

a t=---, 

~ 
2 n Sd=--------

n-l 

De nulhypotbese H0: µ.1 = l½wordt getest tegen de alternatieve hypothese H3 : µ.1 > !½.De nulhypothese 
wordt verworpen als t > to:=.9S,n-l (student's t-verdeling) = 1.645. Er is dan een significant verschil tussen 
de twee kenmerken. 

Uit bovenstaande gegevens kan met 95% betrouwbaarbeid geconcludeerd worden dat er vier groepen van 
belangrijke leverancierscriteria zijn. Als belangrijkste wordt de kwaliteit genoemd, daarna de leverbetrouw
baarheid (levering volgens opdracht en levering op tijd) en scbadevrije levering. Dan komt een groep van 
16 kenrnerken. Als minst belangrijk wordt een hoge quantumkorting genoemd. 

Het blijkt dat betrouwbare levering belangrijker is dan snelle levering, en dat voor dealers het relatief belang 
van betrouwbare levering erg groot is. 
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2. Wat wenst de dealer voor een waarde voor een aantal logistieke parameters? 
3. Wat is de huidige waarde? 
4. Wat is de waarde bij de concurrentie 

In de enquete werd gevraagd om de gewenste levertijd, de werkelijke levertijd en die van de belangrijkste 
concurrent te geven. Daarbij werd een scbaal gebanteerd van 1, 2, 3, 4, en 5 dagen, 6 t/m14, 15 t/m 21 en 
22 en meer dagen. Dit is zo gedaan omdat voor bet gebied 1 tot 6 dagen meer onderscheidend vermogen 
is gewenst dan voor 6 dagen en meer. Het gaat er immers om te bepalen of bet alternatief directe levering 
kan voldoen aan de gewenste levertijd. 
In de volgende tabel wordt een overzicbt gegeven van de levertijden. Voor de intervallen is het midden 
gekozen als waarde. Bijvoorbeeld voor de categorie 6 .. 14 wordt als waarde 10 gekozen. Bij landen waar veel 
boven de 5 dagen geantwoord wordt, kan dit leiden tot onnauwkeurigheden. Het is dan ook niet mogelijk 
te concluderen dat als de gewenste levertijd 8 dagen is, en de werkelijke 12, gewenste en werkelijke levertijd 
een significant verscbil vertonen. 

In verband met de indeling in ongelijke klassen, is per land de mediaan berekend. Zodoende bebben 
uitscbieters vrijwel geen invloed op bet resultaat en kan er met verschillende klasse-indeling gewerkt worden. 

Mediaan van de levertijden (alles in dagen) 

80386 
Ned UK Fra Bel Zwe Den Dui Ita Spa 

gewenst 492 2 2½ 4 3 1 4 3 2 
werkelijk 6 .. 14 2 3 6 .. 14 4 1 5 6 .. 14 4½ 
concurrent 4 1 3 1 3 2 3 3 3 

80486 DE 
Ned UK Fra Bel Zwe Den Dui Ita Spa 

gewenst 5 2 3 4½ 5 3 5 5 3 
werkelijk 6 .. 14 2½ 5 6 .. 14 5 2 5 6 .. 21 5 .. 14 
concurrent 5 1 5 1 4½ 2 4 5 3 

80486 FS 
Ned UK Fra Bel Zwe Den Dui Ita Spa 

gewenst 6 .. 14 3 5 5 .. 14 6 .. 14 4 5 5 3 
werkelijk 6 .. 14 3 6 .. 14 15 .. 21 6 .. 14 3 5 6 .. 21 6 .. 14 
concurrent 5 3 5 5 6 .. 14 3 4 5 .. 14 4 

Transporttijden "door-to-door" (Bron: Eurorapid/UPS): 

UK Fra Bel Zwe Den Dui Ita Spa 
1 1 1 2 1 1 2/3 2/3 

Als we bovenstaande gewenste levertijden vergelijken met de gegarandeerde "door-to-door" transporttijden 
van enkele groepagediensten, blijkt dat met bet concept van directe levering uit een centrale voorraad 
transporttechniscb gezien aan de wensen van de klant kan warden voldaan. 

In de UK, Frankrijk en Denemarken levert Tulip ongeveer even goed als de concurrent, en wordt redelijk 
aan de wensen van de klanten voldaan. 
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Variatie in de antwoorden 

Gewenste levertijd: 
Ned UK Fra Bel Zwe Den Dui lta Spa 

80386 2 .. 14 1..14 1..4 1..15 2 . .5 1..14 2 .. 21 2 . .5 1..5 
80486 DE 2 .. 14 1..14 1..5 1..14 3 .. 14 1..14 2 .. 21 3 .. 14 2 .. 14 
80486 FS 3 .. 21 1..14 1..14 6 .. 14 3 .. 21 1..14 2 .. 21 3 .. 14 2 .. 14 

Levertijd Tulip: 
Ned UK Fra Bel Zwe Den Dui lta Spa 

80386 4 .. 14 1..5 1..14 5 .. 21 1..14 1..14 2 .. 14 2 .. 14 1..14 
80486 DE 5 .. >22 2 .. >22 3 .. 14 6 .. 21 4 .. 14 1 .. 14 2 .. 14 5 .. 21 2 .. >22 
80486 FS 5 .. >22 2 .. >22 4 .. 14 6 .. >22 4 .. 21 1..14 3 .. >22 5 .. 21 2 .. >22 

Levertijd Concurrent: 
Ned UK Fra Bel Zwe Den Dui lta Spa 

80386 2 .. 14 1..3 1..5 1..2 2 .. 21 1..4 1..14 2 . .5 1..5 
80486 DE 2 .. 14 1..3 2 .. 14 1..5 2 .. 21 1..14 1..14 5 .. 14 2 . .5 
80486 FS 2 .. 14 1..3 2 .. 14 1..14 3 .. >22 1..14 1..14 2 .. 21 2 . .5 

3 .. > 21 betekent dat de antwoorden varieerden tussen 3 dagen en de categorie 22 dagen en meer. 

Als we kijken naar de range van de antwoorden, dan valt op dat er veel spreiding voorkomt. Oftewel de 
leversnelheid varieert veel per dealer, en per systeemgroep. Bij het concept van gecentraliseerde voorraden 
zal deze spreiding aanzienlijk verkleinen. Een gedeelte van de spreiding zal komen doordat de respondent 
een bepaalde onzuiverheid introduceert. 

De gewenste levertijd, de werkelijke levertijd en de levertijd van de concurrenten is grafisch weergegeven 
in figuur 1 tot en met 6, voor Nederland en de UK. 
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Als er te laat wordt geleverd, wordt er bet volgende aantal dagen te laat geleverd: 

gem. te laat 
dagen 1..3 4 .. 6 7 .. 9 10 en meer 

Belg 27% 36% 14% 23% 
Spa 66% 10% 10% 14% 
Ned 38% 25% 38% 0% 
Fra 0% 33% 0% 67% 
Ita 37% 50% 13% 0% 
Zwe 75% 19% 6% 0% 
UK 67% 7% 20% 7% 
Dui 14% 72% 14% 0% 
Den 8% 21% 50% 21% 

Spoedorders 

De volgende tabel geeft een overzicbt van de gewenste levertijd voor spoedleveringen. Aangezien de klasse 
van meer dan 5 dagen niet voorkwam in bet buitenland, kan een gemiddelde berekend warden. Tevens is 
bepaald boeveel procent van de dealers een spoedlevering binnen 1 dag wil bebben. Er is ook te zien 
hoeveel procent van de dealers we! eens een spoedorder plaats. 

Plaatst u wel eens spoedorders, gewenste levertijd, 

spoedord. gew. levertijd perc.gew.levertijd van 1 dag 
Den 89% 1.3 27% 
UK 82% 1.4 62% 
Spa 92% 1.8 20% 
Zwe 100% 1.9 33% 
Dui 50% 2.2 33% 
Fra 90% 2.2 56% 
Belg 33% 2.3 29% 
Ita 88% 2.3 17% 
Ned 95% 2.5 47% 

Uit de gegevens blijkt dat het overgrote dee! van de dealers wel eens een spoedorder plaatst. Om 95% van 
de dealers tevreden te stellen moet een spoedorder in 1 dag geleverd kunnen warden. Als we uitgaan van 
de "door-to-door" transporttijden, dan blijkt dat in Zweden, Italie en Spanje de spoedleveringen 
waarschijnlijk bet best vanuit de NSO geleverd kunnen warden. 
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Hoe houdt Tu.lip zich aan de afgesproken leverdatum t.o.v. de concurrentie? 

beter gelijk slechter 

Den 76% 24% 0% 
Zwe 38% 63% 0% 
lta 33% 67% 0% 
UK 35% 60% 5% 
Ned 15% 80% 5% 
Fra 33% 56% 11% 
Dui 17% 72% 11% 
Spa 17% 67% 17% 
Belg 25% 50% 25% 

Hoe is de leversnelheid van Tulip t.o.v. de concurrentie? 

beter gelijk slechter 

Den 65% 35% 0% 
Zwe 50% 50% 0% 
Fra 22% 78% 0% 
UK 16% 79% 5% 
Dui 22% 67% 11% 
Spa 17% 67% 17% 
Ita 0% 83% 17% 
Ned 5% 63% 32% 
Belg 25% 25% 50% 

Algemene indruk logistieke prestatie 
(1 = ontevreden, 5 = tevreden) 

gemidd. st.dev. %ontevred 

Zweden 3.9 0.9 0% 
UK 3.8 0.9 5% 
Denemarken 3.8 1.0 6% 
Nederland 3.5 0.7 9% 
Belgie 3.3 0.8 17% 
Spanje 3.3 1.2 17% 
Duitsland 3.0 1.1 29% 
Italie 3.0 1.1 17% 
Frankrijk 2.4 1.3 56% 

S. Hoe loyaal is de dealer ten opzichte van Tulip? 

Loyaliteit is in dit geval geoperationaliseerd door middel van de actie die de dealer onderneemt als Tulip 
niet binnen de gebruikelijke tijd kan leveren. In dat geval doet men het volgende: 

wachten 49% 
zelfde merk, andere produkt 7 % 
ander merk 27% 
geen bestelling 4 % 
anders 13% 

Hieruit blijkt dat 56% wacht of een vervangend produkt van het zelfde merk neemt. In 31 % van de gevallen 
mist Tulip een order. De overige 13% beslist veelal in overleg met de klant. 
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6. Wat is de toegevoegde waarde van de dealer? 

Deze vraag is te beantwoorden door te bepalen welke dealers wel of niet een bepaalde dienst kunnen 
aanbieden. De diensten waaruit gekozen kon worden zijn value-added. 

Geleverde dienst: 

dienst Ned UK Fra Bel Zwe Den Dui Ita Spa 

train. & opl 57% 41% 60% 50% 44% 41% 61% 88% 31% 
netwerk ond. 100% 74% 80% 100% 78% 59% 83% 63% 69% 
service 78% 78% 100% 83% 67% 76% 89% 75% 77% 
hardware adv. 83% 70% 80% 67% 78% 71% 89% 88% 69% 
installatie 87% 91% 90% 100% 78% 76% 94% 88% 85% 
verkoop s&h 83% 91% 90% 83% 56% 35% 72% 75% 77% 

Opvallend is dat in Nederland en Belgie 100% van de ondervraagde dealers netwerk-ondersteuning kan 
bieden, terwijl in Denemarken, Italie en Spanje dit percentage beduidend lager ligt. Dit zegt iets over de 
toegevoegde waarde die het distributiekanaal kan bieden. 

7. Tot welk segment behoort de dealer? 

Om een betrouwbare segmentatie te maken zijn meer vragenlijsten noodzakelijk. Juist op vragen die hulp 
bieden bij het maken van een segmentatie werd geen antwoord gegeven. 

8. Zijn er verborgen wensen op logistiek gebied? 

Uit de opmerkingen die op de vragenlijst werden geschreven konden weinig verborgen wensen gedestilleerd 
worden. Er zijn wel relatief veel opmerkingen gemaakt die de indruk wekken dat in sommige landen nog 
het nodige verbeterd moet worden alvorens de dealers tevreden zijn. Dan pas zullen eventuele verborgen 
wensen naar voren komen. 

In het volgende overzicht wordt per land de indruk weergegeven die ontstaan is uit de antwoorden op de 
vragenlijsten. Daarna wordt nog een lijst van de gemaakte opmerkingen gegeven. 

Denemarken. 
Een positief beeld over Tulip. Citaat van een dealer:"Sinds ik drie jaar geleden Tulip-dealer ben geworden, 
ben ik gestopt andere merken te verkopen .. .Ik heb een erg fijne band met de Tulip leiding in Hinnerup ... . 
Ik ben erg tevreden met de bestaande samenwerking, en ik kan geen verbeteringen bedenken .... Ga door met 
het maken van Europese top-kwaliteit, en ik zal blij zijn jullie produkten te blijven verkopen". 
Tulip levert hier snel en betrouwbaar, goede communicatie en ondersteuning. 

Zweden. 
Evenals Denemarken geen negatieve opmerkingen en een algemeen positieve indruk. Actuelere prijslijsten 
en zorgen dat vooral de kleine dealers snel beleverd worden, omdat zij dat belangrijk vinden. 

Belgie. 
De informatie naar de klant toe moet verbeterd worden, evenals technische info over de systemen. De dealer 
wil een eerlijk en betrouwbaar prijsbeleid, ook in verband met de major accounts. Marges en prijzen staan 
bier blijkbaar onder druk, c.q. worden als belangrijk ervaren. Er was ook nog een klacbt over het 
toetsenbord (blokkeert), evenals in Spanje. Qua leversnelheid en betrouwbaarbeid doet Belgie bet erg slecht. 

Duitsland 
De duitse respondenten hadden veel op- en aanmerkingen. 
Op de vraag wat een leverancier moet bieden werd geantwoord: "Bij Tulip reeds bekende dingen, die tot 
nu toe nooit gerealiseerd zijn". Een middelgrote dealer die minder dan 20% Tulip verkoopt schreef erbij: 
"Leider, liegt an Tulip (Poelman)" en "Wir verkaufen Tulip seit 6/85. Viele Probleme bei Tulip haben uns 
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gezwungen auf andere Marken stark auszuweichen. Hierzu gehort auch die Logistic". 
De informatiestroom van Tulip naar de dealer is slecht. Oat bepaalde computers/monitors tegen veel lagere 
prijzen worden verkocht in warenhuizen of directverkoop, vinden de dealers zeer storend. "Guter 17" 
Monitor darf bei Escom nicht zu unserem Einkauf verkauft werden!". Een andere dealer had eenzelfde 
klacht over 17" monitoren. Een samenvatting van alle klachten is moeilijk te geven; zie daarvoor de lijst van 
opmerkingen. Duidelijk is in ieder geval dat het er niet best uitziet. 

Frankrijk 
Frankrijk laat nogal wat spreiding zien in de tevredenheid onder de dealers. Over het algemeen is men 
redelijk tevreden, enkele dealers zijn zeer ontevreden. De respons was ook laag, hetgeen vaak iets zegt over 
de relatie NSO-dealer. Beschikbaarheid en compleetheid van de levering kunnen verbeterd worden. 

UK 
In de Uk zijn de dealers over het algemeen tevreden; als knelpunten werden beschikbaarheid en hoge prijs 
genoemd. Er was een dealer die in een brief bij de vragenlijst schreef: We are responsible for over 10% of 
all your Tulip sales in the UK. We are despondent (wanhopig) about the delays in the 486 angle and now 
the pricing issue. We have a long list of issues to discuss with Steve McCall if we are to continue to promote 
your products with such fervor." Eveneens meldde hij veel geld en klanten te hebben verloren vanwege de 
slechte beschikbaarheid van 486 systemen. 

Nederland 
In Nederland is men van alle landen het minst-eisend op het gebied van levertijden; 48 procent wil snellere 
levering, 30 % wil betrouwbaardere levering. Dealers willen minder voorraad houden, en meer op order 
bestellen. Positief bedoelde opmerkingen hebben betrekking op de goede contactcn tussen Tulip en de 
dealers. Dit is ongeveer het tegenovergestelde van Duitsland. In Nederland was de respons hoog, weinig 
ontevreden dealers, opmerkingen opbouwend van aard. 

Spanje 
Uit spanje kwamen nogal wat opmerkingen. Vee! hadden betrekking op de lage marges en de sterke 
concurrentie op prijs (bv. Compaq). Tevens wil men meer reclame-activiteiten en ondersteuning op 
verkoopgebied vanuit de NSO. Een agressievere marktbenadering is wenselijk. Ook op logistiek gebied kan 
het nodige verbeterd worden. Klachten over beschikbaarheid van produkten, de high-end systemen worden 
veel langzamer geleverd dan de concurrentie. 

Italie 
Evenals Spanje een agressievere marktbenadering en meer dealerondersteuning op marketing- en 
verkoopgebied. Dealers willen lokale reclame, publiciteit en beurzen. 
Logistiek gezien zijn er ook de nodige verbeteringen noodzakelijk. Niet alleen de high-end systemen hebben 
een lange levertijd, maar ook op een simpele 386 moet gerniddeld acht dagen worden gewacht, terwijl de 
concurrent in 3 dagen levert. 

Opmerkingen op de geretourneerde vragenliisten 

Hier volgt per land een overzicht van de opmerkingen. De opmerkingen met een getal ervoor zijn 
antwoorden op de vraag wat een leverancier moet bieden, buiten in de enquete opgesomde lijst. Deze 
opmerkingen zijn vaak als kritiek op Tulip bedoeld! 
De sterretjes slaan op algemene opmerkingen/klachten. 

Zweden 

belangrijk: 
1. opleiding voor service 
2. persoonlijke service 
3. financiele ondersteuning bij grotere hoeveelheden 
4. lokale marketing-ondersteuning 
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opmerkingen: 
*service in Gothenburg 
*sneller geactualiseerde prijslijsten (vaker: markt beter volgen) 
*"toen we met Tulip begonnen was de levertijd 72 uur, nieuwe overeenkomst is 3 weken. Voor kleine klanten 
is de leversnelheid erg belangrijk" 

Denemarken 

belangrijk: 
1. erg korte reparatietijd 
2. installatie service 
3. goede communicatie/informatie 
4. betrouwbaarheid 
5. demonstratiemateriaal 
6. know-how systeem-integratie 
7. windows kennis 

opmerkingen: 
*andere tune over de telefoon 
*info over leverdatum op de dag dat de order geplaatst wordt 
*kleine dealers geen behoefte aan electronische orderplaatsing 

Belgie 

belangrijk: 
1. voldoende technische informatie over de systemen 
2. voldoende informatie naar de klant gericht 
3. standvastigheid in relatie tot de dealer en de toegekende marges 

opmerkingen: 
*geen verkoop naar eindgebruikers 
*eerlijk en betrouwbaar prijzenbeleid 
*duidelijke afspraken in verband met de levering, bestelling bevestigen per fax, met aanduiding vaste 
leveringsdatum 
*folders leverbaar in kleinere hoeveelheden of pakket met volledig gamma 
*toetsenbord blokkeert soms, robuust toetsenbord (evt tegen meerprijs) 
*afsluiten QD contract geen zin omdat prijs belangrijker is geworden 
*door toepassing van de nieuwe prijslijsten loont bet de moeite niet meer bepaalde systemen te verkopen 

Duitsland 

belangrijk: 
1. bij Tulip reeds bekende dingen, die tot nu toe nooit gerealiseerd werden 
2. continui:teit in de onderneming zelf 
3. trouw ten aanzien van de dealer 
4. markt-georienteerde prijs 
5. goede communicatie 
6. snelle verzorging reserve-onderdelen 
7. juiste imago 
8. vcrkoopondersteuning 
9. absolute dealertrouw, geen directverkoop, geen warenhuizen 
10. novell en Unix support 
11. goede marketing 
12. 3 jaar garantie 
13. meer flexibiliteit produktenpakket (keuze HD's) 
14. voordelige opleidingen 
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opmerkingen: 
'"meer innovatie in onderste segment 
*de informatie van tulip tot dealer is slechl 
*maatregelen (scholing, qualificering) werd begonnen maar nooit doorgezet 
*degelijke informatie over de markt, situatie van TULIP ten opzichte van de concurrentie ontbreekt 
*prijslijst en produktenoverzicht is sterk voor verbetering vatbaar. 
*veel problemen met Tulip hebben ons gedwongen om op andere merken over te stappen; hiertoe behoort 
ook de logistiek 
*geen vrachtkosten belasten 
* flexibelere prijsstelling 
*goede 17" monitor mag bij Escom niet tegen onze inkoopprijs verkocht warden 
* 17" monitor wordt via Batavia verkocht onder betere condities als bij Tulip; de 17" Monitor is niet meer 
als enkelstuks beschikbaar 
*aandeel tulip minder dan 20% vanwege hr. Poelman 
*vergoeding bij zelf afhalen 
* artikelen deels slecht beschikbaar 

Frankrijk 

belangrijk: 
1. leenmateriaal (2x) 
2. technische informatie 
3. beschikbaarheid 
4. partner-ship 
5. constante commerciele politiek 
6. geen directe verkoop, zelfs niet aan grote ondernemingen 
7. een effectief onderhoud 
8. technische opleiding voor nieuwe produkten 
9. nationale politiek major accounts 
10. gratis onderhoud 

opmerkingen: 
*levering v66r factuur, levering conform de order 
*fouten in de catalogus 
*sinds 1992 zijn we erg ontevreden over Tulip 
*de financiele kredieten herzien: orders hebben toevallig tijdstip en limiet vaak bereikt, bijvoorbeeld 1 server 
en 10 workstations 
*alle accessoires en handboeken in de doos aanwezig 
*geen retourspullen leveren in plaats van nieuwe systemen 
*meneer Pellegrind is een belachelijke manager 
*frans SORBUS onderhoud is rampzalig 

UK 

belangrijk: 
1. betrouwbaarheid 
2. beleefdheid 
3. gebruikersvriendelijk 
4. samenwerking marketing 
5. prijslijst overheid 
6. betaling van reparaties binnen garantietermijn 
7. markt image 
8. stabiele condities 
9. prijslijst op diskette (123 data) 
10. diagnostic s/w 
11. vriendelijke service 
12. volledige technische backup faciliteiten voor nieuwe machines 
13. betere kennis software pakketten 
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14. on~site onderhouds-service 

opmerkingen: 
*wanhopig over vertraging 486-machines en prijs-issue. Wil graag direct contact TCI 
"'we hebben veel geld en klanten verloren gedurende laatste maanden van slechte levering 486-machines: erg 
teleurgesteld 
*waarom heeft Tulip besloten gewone distributie uit te besteden voor Noord-Schotland, wat de levertijd 
aanzienlijk vergroot 
*levering en service Tulip is prirna, helaas willen kleine bedrijven niet betalen voor de huidige marktprijzen 
*voorraad-situatie moet verbeteren 
*breder assortiment 

Nederland 

belangrijk: 
1. continuiteit (2x) 
2. samenwerking; goede relatie 
3. technische ondersteuning 
4. dealer support 
5. stabiele prijzen 
6. eenvoud en duidelijkheid 
7. pre-sales service 
8. meer persoonlijk contact 
9. geen voorrijkosten in garantiejaar 
10. flexibiliteit (2) 
11. openstaan voor suggesties 
12. persoonlijke, zakelijke contacten 
13. advisering naar mini- en mainframe platforms 
14. consequente communicatie naar de markt 
15. betrouwbaar imago 
16. concurrerende produkten 
17. goede, regelmatige contacten op kantoor 
18. prijsprotectie 
19. toegevoegde waarde 
20. kwaliteit v/h personeel 
21. markt conforme verkoopprijzen 
22. gratis opleidingen/verkoopsessies 

opmerkingen: 
*eenvoudiger assortiment opbouw 
*complete benaming 
*nadruk op snelle levering 
*telefoontje als iets niet vlot loopt 
*voorraad bij distributeur-Tulip zodat voorraad dealer omlaag kan, en binnen 4 dagen leveren 
"'tijdige info over wijzigingen assortiment/prijzen/distributie 
"'pakbon per ordernummer 
*concurrerende produkten 
"'afhaalcentrum in Den Bosch 
"'T-stuk bij netwerkkaarten van goede kwaliteit (zoals iedereen dat doet) 
*goede omschrijving uitbreidings/upgradings mogelijkheden 
* Angelique Rek is zo'n meid (met tekening van een duim omhoog) 

Spanje 

belangrijk: 
1. produktinformatie 
2. marktinformatie 
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3. on-line service 
4. ophalen defecten 
5. actuele prijslijst en algemene informatie 
6. contact met clienten 
7. beschikbaarheid modellen 
8. reclamefolders 
9. reclame in tijdschriften 
10. technische ondersteuning 

opmerkingen: 
*er is een sterke prijsconcurrentie tussen de A-merken, zoals Compaq 
*directe reclame naar eindgebruiker toe 
*beter imago op de markt 
*betere controle van de levering 
*in vergelijking met andere merken geeft Tulip een veel lagere marge 
*ondersteuning op het gebied van marketing, verkoop en logistiek 
*ernstige problemen met levering high-end systemen 
*retouren en reparatie moeten verbeterd worden 
*betere kwaliteitscontrole bij levering (controle systemen, defecten, schade, etc.) 
* flexibiliteit in geval van spoed door middel van zelf afhalen van apparatuur 
*ingeval van incidentele schade is deze moeilijk op te sporen, en moet apparatuur vervangen worden 
*met het dalen van de prijs moet de kwaliteit niet dalen, zoals onlangs het geval was bij de toetsenborden 
*marges voor de dealer gelijkstellen aan die van duurdere merken (Compaq) 
*systemen tot 20Mhz weinig geinnoveerd 
*geen 25Mhz versie van i386 
*agressiever op de markt opereren 
* prijzen moeten omlaag 
*anticiperen op het produktenaanbod van de concurrent 
*vergeleken met andere merken heeft Tulip een veel lagere marge 

Italic 

belangrijk: 
1. publiciteit 
2. LAN-ondersteuning 
3. elasticiteit 

opmerkingen: 
*snellere informatie over veranderingen in de markt 
*gebrekkige beschikbaarheid van de produkten (386/25 en 386sx) 
*verslechtering van de stiptheid van aflevering 
*veel te hoge prijzen voor 486 
*verkoopondersteuning dealer 
*persoonlijke commerciele opleiding 
*verkoopacties lage accounts 
*commerciele initiatieven l.a.'s en universiteiten 
*prijzen stijgen ten opzichte van concurrentie, in ieder geval tov Olivetti 
*service-assistentie soft- en hardware 24 uur naar clienten 
*marketing cursus voor dealers 
*maandelijkse berichtgeving over markt en concurrenten 
*minder fouten bij levering 
* lokale reclame en publiciteit 
*regionale beurzen 
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la 

lb 

2a 

3.lb Vragenlijst 

Aankoopcriteria 

De volgende vraag is bedoeld om een indruk te krijgen van de criteria 
di e voor u van belang zijn om een computer in uw assortiment op te nemen 

Kunt u voor de volgende criteria aangeven welke u niet invullen 

belangrijk vindt? cijfer omcirkelen s.v .p . 7 l 
Nie t belangrijk Zeer bela ngrijk 

Prijs hoge bruto marge 1 2 
Iage verkooppprijs 1 2 
hoge kwantumkorting 1 2 

Merknaam/i mago goede naambekendheid 1 2 

Distributie levering uit voorraad 1 2 
hoge Ieveringssnelheid 1 2 
levering op tijd 1 2 
levering conform opdracht 1 2 
levering schadevrij 1 2 
informatie over de levering 1 2 

Betalingsconditie kredietfaciliteiten 1 2 

Verkoopondersteuning reclamemateriaa l 1 2 
verkoopmateriaal 1 2 
technische advisering 1 2 
serviceverlening 1 2 

Prod u kteigenschap pen kwaliteit van de computers 1 2 
breed assortiment 1 2 

After-Sales Se rvi ce garantiebepalingen 1 2 
athandeling klachten 1 2 
beschikbaarheid reserveonderdelen 1 2 
athandeling reparatie defecte systemen 1 2 

Wat v indt u nog meer belangrijke punten die een Ieverancier moet bieden? 

1 . .. ........... ... ........ ... .. .. .. ...... .... .. ........ .. 
2 . .... .... ... ................ ................ ......... .. . 

Wat wilt u voor een Ievertijd voor de volgende computers? 

aa ntal dagen 
DC/OT 386 
DE 486 
TR 486 25 

1 
1 
1 

2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 

6 .. 14 
6 .. 14 
6 .. 14 

3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 

3 4 5 
3 4 5 

3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 

15 .. 21 
15 .. 21 
15 .. 21 

>22 
>22 
>22 

Ol 

02 

oa 

04 

05 

06 

07 

08 

00 

lO 

II 

12 

ta 

14 

15 

16 

17 

I 
,s I 
10 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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2b 

2c 

3a 

3b 

4a 

i 4b 
I 

4c 

5a 

5b 

niet invullen - - ---------------, 

ciifer omcirkelen s.v.p. 7 i 
Plaatst u we! eens spoedbestellingen bij Tulip? ja 

nee 

lndien u we! eens spoedbestellingen plaatst, binnen welke termijn moeten 
dergelijke spoedbestellingen afgeleverd worden? 

aantal dagen 

1 
2 

I 1 2 3 4 >5 

Binnen hoeveel tijd na het plaatsen van een order wordt er over het algemeen 
door Tulip geleverd? 

aantal dagen 

27 

DC/OT 386 
DE 486 

1 2 3 4 5 6 .. 14 15 .. 21 >22 w 

1 2 3 4 5 6 .. 14 15 .. 21 >22 30 

TR 486 1 2 3 4 5 6 .. 14 15 .. 21 >22 31 

Indien niet op de afgesproken datum geleverd wordt, hoeveel dagen wordt er dan 
gemiddeld te laat geleverd? 

aantal dagen 
I 1..3 4 .. 6 1 .. 9 > 10 

Binnen hoeveel tijd na het plaatsen van een order wordt er over het algemeen 
geleverd door de belangrijkste concurrent? 

aantal dagen 

32 

386 Desktop 1 2 3 4 5 6 .. 14 15 .. 21 >22 :33 

486 Stand-alone 
486 Fileserver 

1 2 3 4 5 6 .. 14 15 .. 21 >22 3.4 

1 2 3 4 5 6 .. 14 15 .. 21 >22 35 

Hoe houdt Tulip zich aan de afgesproken leverdatum, vergeleken met de concurrenten? 

Hoe is de Ieversnelheid van Tulip t.o.v. de concurrentie? 

beter 
gelijk 
slechter 

beter 
gelijk 
slechter 

Wat doet u in het algemeen wanneer Tulip een bepaald produkt niet binnen de 
gewenste Ievertijd kan leveren? 

bestelling handhaven en wachten op nieuwe voorraad 
van hetzelfde merk een vervangend produkt bestellen 
vergelijkbaar produkt van een ander merk bestellen 
geen bestelling plaatsen 
anders, namelijk. ......... ... ... .. ... . . 

Wat is uw algemeen oordeel over de mate waarin Tulip aan uw eisen en wensen 

1 
2 
3 

1 

2 

3 

I 
2 

3 

4 

5 

36 

37 

t .a.v. de distributie tegemoet komt? niet tevreden Zeer tevre en 

I 1 2 3 4 5 39 



I 
I 

16a 

6b 

6c 

6e 

I 7a 
I 

7b 

niet invullen _ ________ _ 

cijfer omcirkelen s.v.p. 7 l 
Welke diensten levert u voornamelijk? (meer dan een antwoord mogelijk) 

training en opleiding 
netwerk ondersteuning 
service 
hardware advisering 
installatie 
verkoop soft- en hardware van verschillende merken 

Kunt u aangeven of u de volgende systemen overwegend op order of 
op voorraad inkoopt? 

DC/DT 386 op voorraad 
op klantorder 

DE 486 op voorraad 
op klantorder 

TR 486 op voorraad 
op klantorder 

Hebben klanten al voor een bepaald merk gekozen als ze u benaderen? 

meestal we! 
soms 
bijna nooit 

lndien uw klanten al voor een bepaald merk hebben gekozen, geldt dit 
vooral voor grate ondernemingen? 

ja 
maakt niet uit 
nee, integendeel 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 

3 

Indien uw klanten nog niet voor een bepaald merk hebben gekozen, kunt u dan invloed 
uitoefenen op de merkkeuze? 

In welke categorie dealers bent u onder te brengen? 

Hoeveel verschillende computermerken verkoopt u? 

ja, veel 
redelijk 
nee, weinig 

Qualified dealer 

Business partner 
System house 

1 
2 

3 

1 

2 
3 

41 

42 

45 

46 

47 

I 1 2 s 4 s > s I 48 
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I 7c 
I 

I 

I 

7d 

7e 

7f 

8a 

8b 
I 
I 

niet invullen _________ _ 

cijfer omcirkelen s.v.p. 7 l 
Hoeveel systemen heeft u in 1991 verkocht? 

1...100 
101...1000 
1001...10000 
10001 en meer 

Hoeveel procent daarvan was Tulip? 1...20% 
21...40% 
41...60% 
61...80% 
81...100% 

Hoeveel zendingen (levering systemen en retour) ontvangt u per jaar van Tulip? 
1...10 
11...20 
21...30 
31...40 
41 en meer 

Wat bedraagt de afstand per weg tot Tulip? 
1.. .100 km 

101...200 km 
201 ... 300 km 
301...400 km 
401 km en meer 

Wat moet er volgens u op logistiek terrein de komende jaren veranderd 
worden? (u mag meer dan een antwoord omcirkelen!) 

sneller kunnen leveren 
bestellen via modem 
betrouwbaardere levering 
alle artikelen apart verpakken 
anders. nl ....... ..... ............. . . 

Als u nog bepaalde wensen heeft op logistiek gebied of bepaalde opmerkingen, 
zou u dan zo vriendelijk willen zijn die hieronder op te schrijven (blokletters a.u .b.) 
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4.1 Assortiment 

Kast 

DC 
DT 
DE 
TR 
ws 

Processor 

11 

386SX-25 
486SX-25I 
486SX-25E 
486DX-33E 
486DX-50E 
486DX-66E 

Hard diskdrive 

NoHDU 
40 Mb 
60Mb 
80 Mb 
120 Mb 
200 Mb 
410 Mb 
660 Mb 
1.3 Gb 

FlopPY diskdrive 

No FDU 
1.2 Mb 
1.44 Mb 

Desktop Compact 
Desktop 
Desktop Extended 
Tower 
Workstation 

Intel 80386SX, 25 Mhz 
Intel 80486SX, 25 Mhz ISA 1 

Intel 80486SX, 25 Mhz EISA 2 

Intel 80486DX, 33 Mhz EISA 
Intel 80486DX, 50 Mhz EISA 
Intel 80486DX, 66 Mhz EISA 

geen harddisk 
40 Megabyte HDU 
60 Megabyte HDU 
80 Megabyte HDU 
120 Megabyte HDU 
200 Megabyte HDU 
410 Megabyte HDU 
660 Megabyte HDU 
1.3 Gigabyte HD U 

geen floppydisk 
1.2 Megabyte Floppy diskdrive 5¼ inch 
1.44 Megabyte Floppy diskdrive 3.5 inch 

1ISA : Industry Standard Architecture 
2EISA : Extended Industry Standard Architecture 
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4.3 Transporttijden in Europa 

De transporttijden zijn afhankelijk van de route die de zendingen volgen. Een zending naar een bepaalde 

bestemming kan daar door dezelfde vervoerder op verschillende manieren naartoe vervoerd warden. Een 

zending voor Miinchen bijvoorbeeld kan naar het depot Kain vervoerd warden, overgeslagen warden en 

vervolgens naar Miinchen vervoerd worden. Deze zending kan ook rechtstreeks naar het depot in Miinchen 

vervoerd warden om daar rechtstreeks uitgeleverd te warden. Dit ligt aan de eisen die de verlader stelt aan 

transporttijd. In sommige gevallen is rechtstreeks transport voor de vervoerder voordeliger. 

De transporttijden die hieronder gegeven warden dienen ervoor een inzicht te krijgen in de transporttijden 

die gelden bij de door de vervoerders opgestelde offertes. 

Belgie: 

Duitsland: 

Frankrijk: 

U.K.: 

Denemarken: 

Zweden: 

Spanje: 

Italie: 

overal 24 uur; 

overal 24 uur; voormalig Oost-Duitsland gedeeltelijk 48 uur; 

Noorden en midden: 24 uur, zuiden 48 uur; 

Regio Landen, zuiden en midden 24 uur, rest 48 uur; 

Overal 24 uur; 

Zuiden 24 uur, midden (regio Stockholm) 48 uur, rest 72 uur; 

grate industriele centra: 48 uur, rest 72 uur; 

Noorden 48 uur, overig 72 uur. 

Voor de vervoerders die gebruik maken van het GD-netwerk, waaronder XP en TNT is bekend dat 

zendingen onder de 20 kilo voor dezelfde prijs per luchtvracht vervoerd kunnen warden. 
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5.1 Centraliseren van voorradeo 

Uit de literatuur [Maister, 1976] is bekend dat het centraliseren van voorraad leidt tot een reductie van de 

totale voorraadhoogte, hetgeen weer zijn weerslag vindt op lagere voorraadkosten. Een algemeen bekende 

regel is de "square root law", die aangeeft dat bij de overgang van een systeem met n voorraadpunten naar 

een voorraadpunt, de gedecentraliseerde voorraad gedeeld door de gecentraliseerde voorraad gelijk is aan 

✓n. 

De voorraadreductie is dan 

Wordt bijvoorbeeld overgegaan van een systeem van 10 depots naar een volledig gecentraliseerd systeem 

waar gewerkt wordt vanuit een magazijn, kan de volgens de theorie [McKinnon, 1989] de voorraad 

gereduceerd worden met 68% procent (l/✓10 = 0,32) . 

In deze bijlage wordt bepaald in hoeverre centralisatie van voorraad zal leiden tot voorraadreductie, en 

daarmee de toepasbaarheid voor Tulip van de in de literatuur gevonden regels. 

In de praktijk wordt voorraad aangehouden om de klant snel te kunnen beleveren. Om een maatstaf te 

hebben voor dit uit voorraad kunnen leveren wordt het begrip service-graad gei'ntroduceerd. In de literatuur 

[Goor, AR., 1990] wordt voor de service-graad de volgende definitie gebruikt: 

De service-graad is de fractie van de gevraagde hoeveelheid die onmiddellijk geleverd kan warden. 

Vaak hanteert met de waarde van 95%, dat wil zeggen dat aan 95% van de vraag direct kan warden voldaan. 

Een !age service-graad heeft als oorzaak dat het tijdspatroon van vraag en aanbod niet overeenkomt. Om 

toch een hoog service-level te bewerkstelligen, warden voorraden aangelegd. Omdat voorraden geld kosten, 

wil men deze het liefst elimineren. Daarvoor is het volgens [Geurts, 1988] op zijn minst nodig dat: 

-1- een van de twee tijdspatronen in de toekomst volledig (deterministisch) bekend is en 

-2- het andere in diezelfde toekomst zodanig volledig ( deterministisch) in de hand hebben, dat we het 

aan het eerste kunnen aanpassen 

Met betrekking tot de eerste voorwaarde kan gesteld warden dat het onmogelijk is de toekomstige vraag 

naar ieder type computer volledig te kennen. De vraag per systeemgroep is al beter te voorspellen, maar 

zeker in de computerbranche is voorspellen erg moeilijk; een horizon van een jaar is al lange termijn. 
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Het toekomstige aanbod is eveneens moeilijk te voorspellen. Vooral bij nieuwe modellen is de 

beschikbaarheid van bijvoorbeeld de processor een onzeker gegeven. Bovendien geldt dat het moeilijk is de 

vraag naar bepaalde systemen te beinvloeden. 

Uit het bovenstaande blijkt dat voorraad onvermijdelijk is. Bij TCI is een voorraad noodzakelijk vanwege 

de levertijd van componenten en eindprodukten en de doorlooptijd van de assemblage. De bulkorders van 

de NSO's moeten voor een deel uit voorraad worden geleverd om toch nog een redelijke leverprestatie neer 

te zetten. Bij de NSO is een voorraad noodzakelijk omdat dagelijks bestellingen worden uitgeleverd, en 

slechts twee maal per week door TCI geleverd wordt. Bovendien hebben orderverwerking, handling en 

transport een bepaalde doorlooptijd. 

Bij de NSO's wordt ook voorraad gehouden omdat TCI een !age service-graad heeft. 

Momenteel wordt de voorraad zowel bij TCI als bij de NSO's aangehouden. 

De gevolgen van centralisatie van de voorraad zullen in het volgende gedeelte worden berekend. 

Ste! we hebben een NSO die door TCI uit voorraad beleverd wordt en bij het plaatsen van een order precies 

een week later de goederen fysiek ter beschikking heeft, dan bedraagt de levertijd een week. De NSO za1 

een bepaalde vraag hebben gedurende die levertijd. In dit geval is de vraag gedurende de levertijd de vraag 

gedurende een week. Deze vraag is normaal verdeeld ( dit is een aanname, die niet tegengesproken werd 

door de Lilliefors-test) en wel volgens N(µ,a2).0m te voldoen aan de vraag gedurende levertijd, moet aan 

het begin van de periode een hoeveelheid van µ stuks aanwezig zijn. Om de variatie van de vraag ten 

opzichte van het gemiddelde op te vangen, moet een veiligheidsvoorraad (vv) aangelegd worden. De grootte 

van deze voorraad hangt af van de door de onderneming gewenste servicegraad. We gaan hier uit van een 

servicegraad van 95%. 

De veiligheidsvoorraad is athankelijk van de servicegraad en de onzekerheid in de vraag a. De kans dat de 

vraag in week n groter is dan de voorraad (µ + vv) mag niet groter zijn dan 95%. 

De veiligheidsvoorraad wordt als volgt bepaald: 

P(vraag~voorraad)=0,95 

P( V~µ +vv) =0, 95 

P ( u~ ( µ + vv) -µ ) = o , 9 s 
a 

De waarde van k 1s op te zoeken in een tabel van de normale verdeling. Voor 95% is deze waarde 
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za:=0,95 = 1,6449. 

De gemiddelde voorraad bij een NSO is ½µ + ½k*a.Voor de negen NSO's totaal is de gemiddelde voorraad 

dan 4½µ + 4½k*a. Bij centralisering is de totale vraag per week verdeeld als: N(9µ, 9a2). De totale 

gecentraliseerde voorraad is nu 4½µ + 1 ½k*a. De "square root law" geldt dus alleen voor de 

veiligheidsvoorraad. Maister toont aan dat de regel ook geldt voor de andere voorraad, maar dan moet wel 

besteld worden volgens de Wilson bestelgrootte formule. Dit is bij de NSO's niet het geval (vast 

bestelinterval) 

Het is voor Tulip niet mogelijk om precies te berekenen wat het gevolg is van centralisatie van de voorraad. 

Daarvoor moet het orderverloop per eindprodukt bekend zijn ( op eindconfiguratie-niveau). De gegevens zijn 

alleen beschikbaar op systeem-niveau. Daarom zal voor dit niveau de berekening worden uitgevoerd. Op sys

teemniveau zal het effect van centralisatie nog groter zijn. We ;tellen echter dat tekorten op 

eindconfiguratie-niveau opgeheven kunnen worden door middel van ombouw. Dit is niet mogelijk op syteem

niveau. 

Berekening effecten centraliseren 

Aan de hand van het aantal afgesloten orders per week kan een schatting gemaakt worden van het 

gemiddelde en de variantie van de vraag. Dit is gedaan voor de DC Compact en de DT386SX-20. Hieronder 

zijn de gegevens over de eerste helft van 1992 voor de DT 386SX-20 weergegeven. Voor de DC Compact 

waren de resultaten vrijwel hetzelfde. 

DT 386SX-20 

NSO Gem. vraag Std. Std./Gem. Gem. 95% 

NI 128 94 0.7 141 

UK 48 31 0.6 49 

Germ 12 10 0.8 14 

Spa 21 14 0.6 22 

Fra 7 9 1.2 11 

Ita 8 8 0.9 11 

Denm 25 20 0.8 29 

Belg 3 3 1.0 4 

Swe -1 3 2.2 _J 

Totaal 253 284 

Centrale voorraad: 253 107 0.4 215 

43 



Per land zijn gemiddelde en standaarddeviatie van de vraag per systeemgroep berekend. Het gaat hier 

om het aantal door de NSO afgesloten orders. 

- De verhouding standaardeviatie gedeeld door het gemiddelde geeft een indicatie van de relatieve grootte 

van de standaardeviatie. Als gecentraliseerd wordt, neemt de standaardeviatie sterk af (tot 0.4). 

Gem. 95% geeft de gemiddelde voorraadhoogte als 95% van de vraag uit voorraad wordt geleverd. Dit 

is op systeemgroep-niveau gedaan: Gem. 95% = Yi*Gem. vraag + Yi*l,64*Std. Op configuratie-niveau 

moet de voorraadhoogte grater zijn. Uit de cijfers is te zien dat centraliseren een reductie van (284-

215)/284 • 100% = 24% mogelijk is. Dit is slechts een voorbeeld van hoe de reductie berekend kan 

warden, als de benodigde gegevens voorhanden zijn. 

Keteneffecten 

Bij Tulip zal een veel grotere voorraadreduktie te bereiken zijn als de voorraadpunten bij de NSO's 

geelimineerd worden dan de 24% die in de bovenstaande berekening naar voren kwam. Dit zal nader 

uitgelegd warden. 

Een bekend effect dat optreedt bij verschillende voorraadpunten waar een onafhankelijke bestelregel 

gehanteerd wordt, is het opslingereffect of keteneffect. Als we de theorie [Forrester 1958] toepassen op 

Tulip, dan ziet het effect er uit zoals in figuur 1 is weergegeven. 

Deze grafiek laat zien dat een vraagverhoging van 10% bij de dealer uiteindelijk resulteert in een 

vraagverhoging van 40% bij de producent. Door het elimineren van voorraadpunten zal deze opslingering 

gereduceerd warden. Om een voorbeeld te geven van de verstoring die de NSO's op de uiteindelijke 

dealervraag hebben, is in figuur 2 het aantal door de NSO afgesloten dealer-orders weergegeven en de 

bestellingen die de NSO's per week plaatsen bij TCI. 

Uit figuur 2 is te zien dat het bestelgedrag van de NSO's flinke pieken vertoont, terwijl het orderverloop bij 

de NSO redelijk vlak is. De NSO-vraag is de som van de vraag bij de NSO's over alle landen. Om de 

bestellingen van de NSO's te kunnen leveren, zou een enorme veiligheidsvoorraad bij TCI nodig zijn. Deze 

veiligheidsvoorraad is we! aanwezig bij TCI, maar onvoldoende groat om de pieken in de vraag op te vangen. 

Als de vraag bij de NSO's direct wordt doorgegeven aan de produktie, dan is de benodigde 

veiligheidsvoorraad kleiner. In de huidige situatie zou de theoretische veiligheidsvoorraad dusdanig groat 

zijn, dat een berekening van dit voorraadniveau niet erg zinvol is. De schatting dat bij directe levering de 

voorraad bij TCI gelijk blijft en bij de NSO's wegvalt, is zeker niet te optimistisch. 
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Hoeveelheid 

1400 
Fabrlkant 40% 
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magazljn ! 
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16% 

10% J 1160 
/ 

1100 

1000 

Tijd 

Figuur 1 Keteneffecten volgens Forrester, 1958 

Momenteel bedraagt bij TCI bet aantal systemen op voorraad ongeveer de belft van bet totaal aantal 

systemen dat op voorraad is. 

Conclusies 

Het elimineren van de voorraadpunten bij de NSO's zal een groot dee! van de opslingering in de keten 

elirnineren en de integrale voorraden verlagen. Bij directe koppeling van de klantenvraag naar het centraal 

magazijn of zelfs de produktie zal een veel gladdere order-intake verkregen worden, zodat de produktie een 

betere leverbetrouwbaarheid kan realiseren. Dit betekent dat het centraal magazijn meer goederen uit 

voorraad kan leveren en dat de service-graad zal stijgen. 

De NSO's dempen niet met bun voorraad de variaties in de klantenvraag, maar slingeren deze juist op, 

waardoor de produktie ontregeld wordt. 
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Order intake 
DT 386SX-20 

2000 ~ - - - ---------------- -~ 

1800 -+---- --c---------------------< 

1600 -+-- - - --+-+--------------------< 

1400 -+------+-4--------------- - -----< 

~ 12 00 -+--- - - --+--+---------------

] 1 0 0 0 +----- ---l---+-----+----------4---1----------J 
Vl 
~ 8 0 0 -+-- - - --+---+-------JY--------+--+----------J 

600 -+--- - -+--------+-+---- --------+---~ 

400 +-'-'---=:f'o--....... .----17"',,,_;--\--------rr-- -+------+-----+---,~- -------l 

2oo ni-------\:--t------\----t-----'~~ ;;::;+--:7~ n~~__.,=---il:--""'ZI!:~ 
0 ---'---+-_ ___,___...-----,0-------.~---~- - ---------.-- --~-~~--.--J 

2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526 
Week 

1 ~ NSO -+- TCI I 
Figuur 2 Geplaatste orders bij de NSO 's en TC! 
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