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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de meest efficiente manier van order
acceptatie en voorraadbeheersing bij een cateringbedrijf. Het onderzoek was een he Ie 
uitdaging voor mij, omdat dit de eerste keer is dat het resultaat van een onderzoek ook 
daadwerkelijk gebruikt wordt. AIle voorgaande onderzoeken waren fictieve cases waarvan 
het resultaat beoordeeld en opgeborgen werd. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. De Bedrijfskunde
winkel is een adviesbureau dat gerund wordt door studenten en opdrachten uitvoert ten 
gunste van kleine en startende ondernemers en non-profit organisaties. 
Studenten aan de faculteit Technische Bedrijfskunde kunnen bij de Bedrijfskundewinkel 
opdrachten gaan uitvoeren. Een minimum eis om een opdracht uit te voeren is het in bezit 
zijn van het Propaedeuse-diploma. 

Bij deze wit ik ook degenen bedanken die dit onderzoek mede mogelijk gemaakt hebben. 
Ten eerste zijn dat aIle bestuursleden van de Bedrijfskundewinkel, Edwin van der Kroon, 
Frank Rost, Helene Even, Letty van Oosterhout, Stella Gerards, Miriam van der Plaat. 
Deze mensen hebben mij goed begeleid in het proces van kennismaking met de opdracht
gever tot aan de eindbespreking. Verder nog de contactpersonen van de leveranciers, die 
aIle drie bereid waren om mij te ontvangen en alles duidelijk uit te leggen. 
Dit waren dhr. Brugman van ADS Anker, dhr. Mul van Stroke en dhr. Vink van New
Way. 
Tenslotte wil ik de opdrachtgever, dhr. Talens, bedanken voor de prettige samenwerking. 
Zonder hem was er helemaal geen onderzoek geweest. 

Marlies Knops 
januari 1997 
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Samenvatting 

Dat de broodjes van een cateringbedrijf beter smaken dan in de meeste kantines is bij veel 
bedrijven duidelijk geworden. Dit is ook de reden waarom de opdrachtgever, die de 
eigenaar van een cateringbedrijf is, de Bedrijfskundewinkel benaderd heeft. Hij wordt 
vaak met het probleem geconfronteerd dat de lunchbestellingen te snel achter elkaar 
binnenkomen, en er te weinig tijd is om de orderacceptatie efficient te laten plaatsvinden. 
Op het moment gebeurt dit proces handmatig. Daarbij komt ook nog dat de opdrachtgever 
geen inzicht in zijn voorraad heeft, zodat er vaak spoedbestellingen gehaald moeten 
worden. 
Er is een onderzoek opgezet om de aanbodkant op het gebied van orderacceptatie- en 
voorraadbeheersingssystemen eens nader te bekijken. Eerst zijn een aantal concurrenten 
van de opdrachtgever telefonisch benaderd, maar aIle bedrijven deden deze processen ook 
nog steeds handmatig. Vervolgens zijn de wensen en eisen van de opdrachtgever achter
haald en hiermee is een zoektocht begonnen naar een leverancier met een geschikt sys
teem. Deze zoektocht eindigde met drie leveranciers, die alledrie een systeem hadden dat 
aan aile eisen en wensen voldeed. 
Nadat de drie systemen uitgezet zijn tegen de belangrijkste factoren die bij een systeem
keuze komen kijken, is er een systeem als beste uit de bus gerold. Dit systeem is dan ook 
als aanbeveling aan de opdrachtgever meegegeven. 
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Inleiding 

In dit onderzoek wordt de aanbodkant van de soft- en/of hardware systemen op het gebied 
van orderacceptatie- en voorraadbeheersing onder de loep genomen. Tevens is hierbij 
rekening gehouden met de eisen en wensen van de opdrachtgever. Uit deze gegevens is 
een advisering voor een systeem naar voren gekomen. 

In hoofdstuk 1 zal de onderzoeksopzet met daarin de situatie-omschrijving, de probleem
stelling en de opdrachtomschrijving uiteengezet worden. Tot slot zullen hierin de onder
zoeksdeelvragen gesteld worden. In hoofdstuk 2 zal de onderzoeksmethode met de bijbe
horende resultaten getoond worden. In hoofdstuk 3 zuBen tenslotte de conclusies worden 
getrokken en de aanbevelingen gedaan worden. 
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1. De onderzoeksopzet 

1.11nleiding 

In deze onderzoeksopzet zal eerst de huidige situatie in het kort omschreven worden. Ver
volgens wordt de probleemomschrijving gegeven en hieruit zal de opdrachtformulering 
volgen. Voordat de onderzoeksvragen gedefinieerd kunnen worden, zal eerst het onder
zoeksgebied worden afgebakend. 

1.2 Situatie-omschrijving 

De opdrachtgever is in 1991 gestart met zijn cateringbedrijf. Het is een goedlopend 
bedrijf voor de verzorging van ontbijten, lunches en traiteurwerk voor bedrijven en 
andere aanvragers. 
Op het moment dat de opdrachtgever zijn bedrijfsruimte aanschafte, was deze geheel leeg. 
Intussen heeft hij een vriesruimte, diverse diepvrieskisten, voorraadruimte, ovens, afwas
machine, computer, printer, telefoons en diverse benodigdheden om zijn primair proces 
uit te oefenen. 
Het is een kleinschalig bedrijf, maar tamelijk succesvol, wat blijkt uit het toenemend 
aantal afnemers. Kwaliteit, service en flexibiliteit zijn de kernbegrippen bij het cateringbe
drijf en er wordt zo veel mogelijk vol gens de persoonlijke wensen van de klanten ge
werkt. 
Er zijn drie mensen werkzaam: de opdrachtgever, zijn vrouw en een werkneemster. 
De opdrachtgever produceert, houdt de voorraad bij en koopt in. 
ZijR vrouw neemt telefonische orders en de orders die via fax binnenkomen aan en ver
werkt deze. Vervolgens geeft ze de orders door aan degene die produceert. Ze houdt ook 
bij hoeveel brood er in de oven moet en als ze tijd over heeft helpt ze met produceren. 
De werkneemster produceert, neemt telefonische orders aan en rijdt bestellingen naar de 
klanten. 

De omgeving van het bedrijf bestaat uit: 
* leveranciers van brood, salades, groente en fruit 
* periodieke vaste afnemers 
* diverse andere afnemers 
* vervoersbedrijf voor de lunch-bestellingen 
* groothandels, waar de opdrachtgever zelf inkoopt 
* uitzendbureau, voor serveersters bij een traiteurwerk 
* verhuurbedrijf, voor tenten en dranken bij een traiteurwerk 

De concurrentie is aanzienlijk. Er zijn enkele ontbijtservice-diensten en broodjeszaken in 
Eindhoven en omgeving. Het aantal cateringbedrijven in de buurt is heel erg groot. 
Verloop van klanten is klein. Dit is een gevolg van een goede eerste indruk achterlaten bij 
de klanten. 
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1.3 Probleemstelling 

De opdrachtgever opereert in een heel erg flexibele markt en weet aan het begin van een 
dag niet hoeveel bestellingen er die dag zullen binnenkomen. 
De bestelling van een ontbijt geschiedt minstens de dag van te voren en kan gedeeltelijk 
(afgezien van het versgoed) klaar gemaakt worden. 
De bestelling van een traiteurwerk gebeurt meestal ook lange tijd van te voren en kan in 
de planning meegenomen worden. 
De bestelling van een lunch gebeurt, afgezien van enkele uitzonderingen, meestal op 
dezelfde ochtend. Deze vraag is heel onzeker en moeilijk te voorspellen. 
De opdrachtgever hanteert een handmatig orderacceptatiesysteem. In drukke tijden is het 
orderacceptatiesysteem te langzaam en dus een knelpunt in het primaire proces voor de 
lunches. 
Dit primaire proces ziet er als voigt uit: 

, , 

~yslCf!U1grens 
.~,- -- -- ----~ ------- ----- ------, 

figuur L 1 Het primaire proces 

Het produceren van een order kan pas beginnen als de bestelling twee keer is opgeschre
ven en uitgerekend. Als er veel orders in een kort tijdsbestek binnenkomen zal het lang 
duren voordat gestart kan worden met produceren, omdat de telefoon steeds wordt opge
nomen en het overschrijven van de bestelling dus in een wachtrij komt. 
Als er eerder begonnen wordt met produceren, kunnen de bestellingen ook eerder ver
voerd worden en heeft de klant altijd op tijd zijn lunch. 

Het voorraadbeheersingssysteem van de opdrachtgever gebeurt ook handmatig. Ais 
iemand ziet dat de voorraad van een bepaald produkt heel erg laag is, wordt dit aangete
kend. Helaas gebeurt dit soms te laat, en zal er (misschien op drukke tijden) bijgehaald 
moeten worden. 
Meestal wordt er een keer per week ingekocht of komt de bestelling binnen. 

De probleemstelling is dus als voigt: 

De opdrachtgever heeft op dit moment geen ejficiente manier van orderacceptatie en geen 
inzicht in het verloop van zijn voorraad. 
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1.40pdrachtomschrijving 

De opdrachtgever en zijn vrouw bebben allebei weinig ervaring met computerwerkzaam
beden. Een nieuw in te voeren orderaceeptatie- en voorraadbebeersingssysteem zal simpel 
en gebruikersvriendelijk moeten zijn. De opdrachtgever wil ook dat het systeem zo goed
koop mogelijk is. 
De opdracbtgever heeft zelf nog geen onderzoek gedaan naar een eventueel nieuw systeem 
omdat bij te weinig verstand van automatisering e.d. heeft om zelf verantwoord aetie op 
dit gebied te kunnen ondernemen. 

De opdrachtomscbrijving is dus als voigt: 

Geef een aanbevelingen voor een nieuw in te voeren orderacceptatie- en voorraadbeheer
singssysteem. 

1.5 Atbakening van het onderzoeksgebied 

In bet onderzoeksgebied van bet orderacceptatiesysteem wordt aIleen gekeken naar de 
orders die binnenkomen en zo snel mogelijk verwerkt moeten worden. In het merendeel 
zuBen dit de bestellingen voor de lunches zijn, omdat deze 's ocbtends binnenkomen en 
tussen de middag al geleverd moeten zijn. Orders met een lange doorlooptijd worden bier 
niet meegenomen, want deze zijn in te plannen en zijn dus geen kritieke factoren in bet 
orderaeceptatieproces. 
In bet onderzoeksgebied van het voorraadbebeersingssysteem worden aIleen de voorraden 
meegenomen die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het produceren. Dus bijvoorbeeld 
broodjes, vlees, salades, groenten. Als bij deze voorraden een tekort ontstaat, moet er op 
dat moment bijgehaald worden. Het merendeel van deze produkten is ook nog versgoed 
en kan dus niet met grote hoeveelheden worden ingeslagen. 
De voorraad van verpakkingsmateriaal, plastic bordjes en bestek e.d. wordt in het onder
zoek niet meegenomen, omdat deze voorraad groot ingekocht kan worden. Zou er dan 
tocb een tekort ontstaan, dan kan dit aangevuld worden door ander verpakkingsmateriaal 
e.d .. 

1.60nderzoeksdeelvragen 

De onderzoeksvraag ziet er alsvolgt uit: 

Op welke manier kan het orderacceptatie- en voorraadbeheersingssysteem van dit cate
ringbedrijJ efficienter plaatsvinden? 
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Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zullen eerst de onderzoeksdeelvragen 
gedefinieerd moeten worden. 

1. Wat is het huidige orderacceptatie- en voorraadbeheersingssysteem van de op
drachtgever? 

2. Welke systemen worden door de concurrenten gehanteerd? 

3. Wat zijn de wensen en eisen van de opdrachtgever? 

4. Hoe is de situatie aan de aanbodkant van de verschillende soorten orderacceptatie
en voorraadbeheersingssystemen en wat zijn hierin de mogelijkheden voor de 
opdrachtgever? 

januari 1997 pagina 5 
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2. De onderzoeksmethode en bijbehorende resultaten 

2.1 Het vooronderzoek 

In het vooronderzoek, dat als orientatiefase dient, zijn een paar bezoekjes gebracht aan 
het bedrijf en zijn een aantal concurrenten van de opdrachtgever of bedrijven die in 
dezelfde branche opereren telefonisch benaderd. Bij deze zijn dan ook de onderzoeksdeel
vragen 1 en 2 onderzocht. 

2.2 Onderzoeksdeelvraag 1: 
Wat is het huidige orderacceptatie- en voorraadbeheersingssysteem van de opdracht
gever? 

Het huidige orderacceptatie- en voorraadbeheersingssysteem is duidelijk geworden door 
"een kijkje in de keuken". Na een bezoek tijdens de piekuren van het cateringbedrijf 
kwamen de moeilijkheden sterk naar voren. 

2.3 Antwoord op onderzoeksdeelvraag 1 

De huidige manier van orderacceptatie vindt inderdaad op een inefficiente wijze plaats. 
Zoals al beschreven in de probleemstelling is de bottleneck in het orderacceptatieproces 
het handmatig verwerken van de orders. Door een opstapeling van orders die nog moeten 
worden opgeschreven en uitgerekend, zal het produceren moeten wachten terwijl het 
grootste gedeelte van de bestellingen v66r een bepaald tijdstip de deur uit moet zijn. 
De opdrachtgever en zijn vrouw zijn allebei ontevreden over de manier van werken op dit 
moment. Op dagen dat er veel bestellingen binnenkomen heerst er een chaotische sfeer in 
de keuken. Ondanks het feit dat de werknemers allemaal goed bestand zijn tegen grote 
druk, is het niet prettig werken in een hectische omgeving. 
De huidige wijze van orderacceptatie en voorraadbeheersing staat al duidelijker omschre
yen in de onderzoeksopzet. 

2.4 Onderzoeksdeelvraag 2: 
Welke systemen worden door de concurrenten gehanteerd? 

Om te achterhalen welke systemen door concurrenten hanteerd worden, zuBen deze 
bedrijven telefonisch benaderd worden. De namen van de concurrenten zijn uit de Tele
foongids bij bedrijven per branche verkregen. Onder de titels Catering, Lunchrooms, 
Maaltijdbezorging en Broodjeszaken zijn 15 bedrijven geselecteerd. Deze selectie yond 
geheel random plaats, omdat het orderacceptatie- en voorraadbeheersingssysteem van een 
bedrijf met een ander soort produktieproces ook geschikt kan zijn voor de opdrachtgever. 
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De volgende vragen zijn tijdens de telefoongesprekken aan bod gekomen: 

- Kunt u zo nauwkeurig mogeJijk uw orderacceptatiesysteem beschrijven? 

- Hoe vindt uw voorraadbeheersing plaats? 

- Zijn deze processen geautomatiseerd? 

- Zo ja, hoe lang heeft u deze process en al geautomatiseerd en bent u tevreden met de 
huidige manier van orderacceptatie en voorraadbeheersing? 

- Zo nee, zou u deze processen willen automatiseren of bent u zeer tevreden met uw 
huidige manier van werken? 

2.5 Antwoord op onderzoeksdeelvraag 2 

Na van aile 15 bedrijven uiteindelijk een antwoord op deze vragen gekregen te hebben, 
waren de resultaten niet overweldigend. 
Er was maar 1 bedrijf dat een geautomatiseerd voorraadsysteem gebruikt. Hier wordt de 
voorraad gekoppeld aan het aantal verkochte produkten. Zo snel als de voorraad van een 
bepaald produkt onder de norm komt, wordt er automatisch op het beeldscherm weerge
geven dat er opnieuw besteld moet worden. 
Van de andere 14 bedrijven gebruiken de meesten wei een norm-voorraad. Het verschil 
met bovenvermeld bedrijf is dat dit hier niet automatisch wordt weergegeven, maar door 
werknemers zeIf opgemerkt moet worden. Bij deze wijze van voorraadbeheersing zal dus 
elke dag de voorraad bekeken moeten worden. 
Het proces van orderacceptatie vindt bij aIle 15 bedrijven handmatig plaats. WeI wordt er 
veel gewerkt met standaard formulieren die ingevuld en opgestuurd of eventueel doorge
faxt worden door de verschillende afnemers. Het gebruik van carbonpapier komt ook 
frequent voor. Hierdoor wordt weer veel tijd gespaard, omdat er niet meer overgeschre
yen hoeft te worden. 
De vraag of de gebruikers van de systemen tevreden zijn met de huidige situatie van 
werken werd overal positief beantwoord. Dat is misschien ook de reden voor het feit dat 
aIle bedrijven het orderacceptatie- en voorraadbeheersingssysteem niet willen automatise
ren. Een andere, niet onbeJangrijke reden voor het niet automatiseren van die twee 
processen is de investering die komt kijken bij zo'n verandering. Dit argument werd veel 
beantwoord omdat natuurlijk aileen midden- en klein bedrijven benaderd zijn. 
Geconcludeerd kan worden dat de vraag naar een geautomatiseerd orderacceptatie- en 
voorraadbeheersingssysteem in deze branche dus nog erg laag is. 
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2.6 Onderzoeksdeelvraag 3: 
Wat zijn de wensen en de eisen van de opdrachtgever? 

V oordat de situatie aan de aanbodkant van de verschillende soorten systemen onderzocht 
kan worden, zullen eerst de wensen en eisen van het bedrijf duidelijk moeten zijn. Deze 
wensen en eisen zijn achterhaald door een gesprek met de opdrachtgever. 

2.7 Antwoord op onderzoeksdeelvraag 3 

De duidelijk geworden eisen en wensen zijn hieronder vermeld; 

- Het te gebruiken systeem moet vooral simpel te gebruiken zijn, omdat de opdrachtgever 
(en zijn vrouw) bijna geen verstand en ervaring hebben met computers of automatisering. 

- De binnengekomen bestelling moet snel verwerkt kunnen worden in het orderacceptatie
proces, zodat er al vroeg begonnen kan worden met het bereiden en klaar maken van de 
order. 

- Het totaalbedrag van de bestelling moet automatisch uitgerekend worden, zodat niemand 
dit meer handmatig hoeft te doen. 

- Aan het orderacceptatiesysteem moet de voorraadbeheersing gekoppeld kunnen worden, 
zodat er bij een (dreigend) tekort aangegeven wordt dat de voorraad onder de norm zal 
komen als er nog meer bestellingen geleverd worden. 

Er dient per grondstof apart aangegeven te kunnen worden wanneer deze bijbesteld moet 
worden, omdat de grondstoffen ook apart binnenkomen en dus ook apart beheerst moeten 
worden. 

- Het systeem dient uitgebreid te kunnen worden met eventueel facturering, boekhouding 
en andere administratieve gegevens. 

- Om de prijs van een buffet te kunnen berekenen dient er een marge op de inkoopprijs 
van de grondstoffen uitgerekend te kunnen worden. 

- Omdat er afnemers zijn die op rekening betalen (dus niet contant), moeten de afzonder
lijke bestellingen onder de bedrijfsnaam verzameld kunnen worden. 

- Het invoeren van nieuwe grondstoffen of produkten moet eenvoudig te gebeuren zijn, 
want er is elke maand een Broodje van de Maand en dat mag natuurlijk niet elke keer 
teveel tijd gaat kosten. Ook omdat de opdrachtgever heel erg flexibel wil zijn en aan aile 
klantenwensen tegemoet wil komen, komt het vaak voor dat er nieuwe produkten bij zijn 
assortiment komen. 

- De kosten moeten zo laag mogelijk zijn, m.a.w. niet veel meer danjlO.OOO,-. 
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Met deze eisen en wensen in het achterhoofd houdend zal onderzoeksdeelvraag 4 beant
woord worden. 

2.8 Onderzoeksdeelvraag 4: 
Hoe is de situatie aan de aanbodkant van de verschillende soorten orderacceptatie- en 
voorraadbeheersingssystemen en wat zijn hierin de mogelijkbeden voor de opdracht
gever? 

Om op de hoogte te zijn van de aanbodkant van de verschillende soorten systemen zijn 
enkele softwarehouses benaderd. Vit alweer de Telefoongids bij bedrijven per branche 
zijn onder de titel Computer-software 10 softwarehouses gekozen. De selectie yond plaats 
op grond van de volgende punten die bij de betreffende bedrijven vermeld staat: 
- maatwerk 
- midden en klein bedrijf 
- horeca 

Bij het telefonisch contact met deze 10 bedrijven is eerst de huidige situatie van orderac
ceptatie en voorraadbeheersing bij de opdrachtgever omschreven en vermeld waar de 
knelpunten liggen. Daarna zijn de volgende vragen aan bod gekomen; 

- Heeft u al eens een systeem ontwikkeld dat voor de aangegeven situatie een oplossing 
biedt? 

- Zo nee, zou u dat wei kunnen en willen ontwikkelen voor de opdrachtgever en hoeveel 
gaat dat dan ongeveer kosten? 

- Zo ja, waar is het systeem werkzaam en hoeveel gaat dat ongeveer kosten? 

- Zou u relevante documentatie of informatie kunnen opsturen? 

De resultaten die aan de hand van deze onderzoeksdeelvraag verkregen werden, brachten 
nog geen oplossing. 
Drie van de tien bedrijven had den het veel te druk of wilden niet meewerken. Ze wilden 
aIleen helpen als er betaald zou worden voor elke hand die zij zouden uitsteken. 
Dan is er nog een deel van de softwarehouses die helemaal geen systemen hebben voor 
orderacceptatie en/of voorraadbeheersing. 
De rest van de bedrijven die nog overbleven hebben weI systemen voor voorraadbeheer
sing, maar deze systemen bieden geen uitkomst voor de opdrachtgever. Dit waren voor
raadbeheersingssystemen die betrekking hebben op grote bedrijven met grote magazijnen, 
waar de voorraad met een heftruck in opgehaald wordt. 

Omdat er nu nog steeds geen relevante informatie verzameld is, is er contact opgenomen 
met het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Hier werd een adres gegeven van 
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het bedrijf New-Way Information Solutions in Venlo. Na een kort telefoongesprek met 
iemand van New-Way waarin het probleem werd voorgelegd mocht een fax gestuurd 
worden met aIle eisen en wensen die aan het systeem gesteld worden. 
Zij hebben inderdaad een systeem dat aan de eisen en wensen van de opdrachtgever 
voldoet, Kassa-matic genaamd. De werking van dit systeem zal verderop in dit rapport 
nog uitvoerig besproken worden. 

Door middel van een bezoek aan de Kamer van Koophandel is bekend geworden dat er 
een Bedrijfsschap Horeca bestaat. Bij dit bedrijfsschap gaven ze een lijst met horeca
automatiseringsleveranciers (AsH-leveranciers). Op deze lijst staan leveranciers vermeld 
die met goed gevolg getest zijn door het Instituut voor Certificatie, Erkenning en Keuring 
in opdracht van het Bedrijfsschap Horeca. Achter de verschillende leveranciers staat 
aangegeven wat hun aandachtsgebieden zijn. Deze aandachtsgebieden zijn Afrekenen, 
Banqueting/zaken, Food & Beverage/voorraadbeheer, Back-Office/administratie, Front
Office/reserveringen en Personeel-/salarisadministratie. Ook is er aangegeven of deze 
leveranciers werken voor kleine of middelgrote en grote bedrijven. 
Uit de lijst met 14 leveranciers bleven na selectie nog 5 over. De selectie is gebaseerd op 
grond van de volgende aandachtspunten: 

- leveren aan kleine ondernemingen 

- Afrekenen 

- Food & Beverage/voorraadbeheer 

- Back-Office (administratie) 

- Front-Office (reserveringen) 

Na een telefoongesprek met deze 5 leveranciers vielen er at weer twee af die niet wilden 
meewerken. Deze bedrijven wilden geen inspanning steken in "potentiele" klanten. 
Van de overgebleven 3 waren twee leveranciers die heel erg gecompliceerde systemen 
met natuurlijk de daarbij horende kosten leveren. Uiteindelijk bleef er nog maar een AsH
leverancier over, namelijk ADS Anker Data System BV in Sassenheim. Het systeem van 
ADS Anker heet ADS 48 managementsysteem voor de horeca, dit zal ook nog uitgebreid 
beschreven worden. 

Dhr. Hegge van de vakgroep Informatie en Technologie gaf nog een naam van een pan
nenkoekenhuis waar ze een heel snel en efficient systeem hebben voor de orderacceptatie. 
Na een telefoontje met het pannenkoekenhuis werd al snel het telefoonnummer gegeven 
van de leverancier van dat systeem. De naam van deze leverancier is Stroke uit Heems
kerk en het systeem heet Restaurant Management Systeem (RMS). 

Op het einde blijven dus 3 leveranciers met hun systeem over die aan aIle eisen en wen
sen van de opdrachtgever voldoen. Met deze 3 systemen zal vervolgens een vergelijkend 
onderzoek gedaan worden. 
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2.9 Antwoord op onderzoeksdeelvraag 4 

De drie systemen die onderstaand nader omschreven worden zijn: 
1. Kassa-matic 
2. ADS 48 managementsysteem voor de horeca 
3. Restaurant Management Systeem (SMS-RMS) 

Achtereenvolgens zal eerst elk systeem uitgebreid besproken worden en daarna zal er een 
tabel getoond worden waarin de verschillende systemen uitgezet zijn tegen de belangrijk
ste factoren bij de keuze van een systeem. 

2.9.1 Kassa-matic 

Kassa-matic is een speciaal ontwikkeld winkelmanagementsysteem waarbij het zwaarte
punt ligt bij de afhandeling van de kassa en aIle balietransacties. Het systeem, dat als 
software op elke Personal Computer geInstalleerd kan worden, is ontworpen voor de 
detail- en groothandel. Veel routinematige en administratieve handelingen kunnen met 
Kassa-matic worden geautomatiseerd, waardoor uiteindelijk tijd wordt bespaard, de kans 
op fouten aanzienlijk wordt verkleind en een betere administratie mogelijk is. Kassa-matie 
is grofweg in te delen in een negen-tal onderdelen: 
-Kassa 
-Debiteuren-administratie 
-Crediteuren-administratie 
-Relatie-beheer 
-Artikel-beheer 
-Tekstverwerking 
-Statistiek 
-Oproepbare functies 
-Import! export 

Door registratie van aIle mogelijke gegevens is er een snelle beschikking over de meest 
relevante informatie die nodig is bij het bepalen van het juiste beleid. Hierdoor wordt 
men in staat gesteld veranderingen snel te constateren en zodoende de beleidsvoering aan 
te passen. Kassa-matic dient als belangrijke informatiebron voor de moderne manager. 
Een hoge mate van gebruiksvriendelijkbeid maakt dat het systeem snel en optimaal door 
iedereen kan worden gebruikt. Binnen I1h uur kan een nieuwe Kassa-matic gebruiker de 
basisfunkties van een kassa zonder begeleiding toepassing. Kassa-matic beschikt ook over 
een directe helpfunctie. Daardoor zal aIleen relevante helpinformatie op het scherm ver
schijnen. 
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figuur 2.1 Voorbeeldseherm van Kassa-made 

Registratie 
AUe verkopen worden exact en direct geregistreerd. Zo wordt bijvoorbeeld bijgehouden 
hoe een klant heeft betaald, contant of op rekening. Uiteraard kan van al deze informatie 
weer statistische informatie opgevraagd worden, zoals dagtotalen, periode-overzichten, 
omzetten per artikel. artikelgroep, etc. Daarnaast kunnen aile uitgevoerde verkopen c.q. 
retouren op het scherm worden bekeken. 

Verkoop op rekening 
Wanneer vaste klanten op rekening kunnen kopen, dan wordt automatisch in plaats van 
een kassabon, een afhaalbon geprint. De verkoop kan dan als een directe rekening, of als 
een verzamelrekening, worden geregistreerd. 
Niet doorgeboekte verzamelrekeningen kunnen op het scherm bekeken worden, en even
tueel geprint. Verzamelrekeningen kunnen over een bepaalde periode worden samenge
voegd tot een factuur. Bij verzameirekeningen beneden een bepaald bedrag kunne auto
matisch verzend- of administratiekosten worden gefactureerd. 

Debiteuren administratie 
De facturering en debiteurenadministratie is een hulpmiddel om verkopen meteen te 
registreren. In de voorraad-administratie wordt gecontroleerd of het artikel op voorraad 
is. Zijn de artikelen weI op voorraad, dan kunnen direct orderbevestigingen, pakbonnen, 
facturen en acceptgiro's aangemaakt worden. Wanneer de artikelen niet op voorraad zijn, 
kunnen deze automatisch in nalevering worden gehouden. 

Crediteuren administratie 
Het Kassa-matic systeem is voorzien van een complete voorraad- en crediteurenadmini
stratie. Met behulp hiervan kunnen de voorraden effectief beheerd en beheerst worden. 
Ook kan in deze administratie willekeurig door elkaar op omzetgroepniveau en artikelni
veau geboekt worden. 
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Historie statistieken 
Door middel van de historische inkoop- en verkoopstatistieken kunnen de seizoensinvloe
den eenvoudig gesignaleerd worden om er vervolgens bij inkoop rekening mee te houden. 

Voorraad 
De voorraad kan ook handmatig worden gewijzigd. Vaak gebeurt dit bij situaties die niet 
direct een gevolg zijn van inkoop of verkoop. Kassa-matic kan ook voorraadverschillen 
registreren zodat ook hiertegen maatregelen kunnen worden genomen. 

Goederenstroom 
Het is ook belangrijk om inzicht te krijgen in de goederenstroom. Het systeem voorziet in 
deze mogelijkheden. Zo kan er een opsplitsing gemaakt worden in de goederenstroom 
t.o.v. de inkoop of verkoop, in aantallen of bedragen. 

Prijsfactoren 
Bij het vaststellen van de verkoopprijs kan gebruik worden gemaakt van vaste, vooraf 
ingegeven opslagfaktoren (marges). Op het moment dat een nieuw artikel wordt toege
voegd, wordt dan automatisch de handels- en/of verkoopprijs bepaald. 

Modules 
Naast het aantal mogelijkheden dat Kassa-matic biedt, is er voor extra uitbreiding van de 
functionaliteit van Kassa-matic de mogelijkheid voor extensie van het standaard pakket. 
Een van deze modules is het " Bedrijvenbestand ", waarbij meerdere bedrijven gebruik 
kunnen maken van een Kassa-matic pakket. Gegevens kunnen dan van het ene bedrijf 
worden overgenomen door het andere bedrijf. 
Via de koppeHng met de module "Koppeling Exact I Grote Beer I King" is het mogelijk 
gegevens te exporteren naar boekhoudkundige pakketten. Exporteren van betalingen, 
relaties, facturen, creditnota's voor zowel debiteuren en crediteuren. 

2.9.2 ADS 48 managementsysteem voor de horeca 

Efficient management in de horeca vergt afreken- en informatiesystemen met zeer hoge 
prestaties en een minimale plaatsinname. 
Het afrekensysteem ADS 48 haakt in dat opzicht volledig in op de wensen en eisen van 
de horeca. Ondanks de geringe afmetingen van deze kassa (30 *30 cm.), is dit een com
pleet systeem, zowel op het gebied van hard- als van software. 
Deze in de programmeertaal "e" geschreven computerkassa kent een scala aan functies en 
aansluitmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld: separate printers, floppydisk, beeldscherm, 
toetsenbord, voorraadregistratie met inkoopprijs, menusamenstelling, valutaberekening, 
variabele geheugencapaciteit etc. 
Het voor onmiddellijk gebruik geschikte systeem kan bovendien altijd aan de groeiende 
bedrijfsgrootte worden aangepast: de ADS 48 behoort tot de "systeemfamilie" van de 
modellen ADS 49 en ADS 53 (met beeldscherm). Deze afrekensystemen zijn onderling te 
koppelen en kunnen met elkaar communiceren. 
Horecamodel ADS 48 is niet uitsluitend een computerkassa, maar buiten een verkoop-
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vastleggingspunt, een informatiebron op langere termijn, alsmede een begeleider, adviseur 
en geheugenopslag voor aIle bedrijfsactiviteiten. 

Toetsenbord 
Het overzichtelijke en op eenvoudige wijze te bedienen toetsenbord maken het registreren 
op deze computer-kassa een prettige activiteit. Er kan een keuze gemaakt worden uit 
diverse typen toetsenborden waaronder een waterbestendig model. Het aantal toetsen -
afuankelijk van toetsenborduitvoering-ligt tussen de 60 en de 165 toetsen. het standaard 
toetsenbord bevat maximaal 90 toetsen. 

SYSTEEMEENHEIO 

figuur 2.2 ADS managementsysteem voor de horeca 

Printer 

Afrekensysteem 
voor de Horeca 

Model ADS 48 

Ams 

Aan het systeem kan de ADS multifunctionele printer worden aangesloten voor het be
drukken van bon-, journaal- en klantennota. Deze, door ADS zelf ontwikkelde alfanume
rieke printer, is compact en snijdt de bonnen automatisch af. Bij de bonprinter kan een 
keuze gemaakt worden uit enkele-, dubbele- en optelbonnen, terwiji de formulierprinter 
op A5 drukformaat naar keuze nota's bedrukt; direct of achteraf. Het aantal tekstposities 
per artikel- of omzetgeheugen bedraagt 20 stuks. 

januari 1997 pagina 14 



rw(IULUKlJ l;o'jlfKt; N UJI:.. 
po vv i • ., k ., I Bread/ast 

----------------------------------------------------~~ 

Geheugens 
Atbankelijk van de gekozen geheugencapaciteit kunnen onderstaande mogelijkheden 
gerealiseerd worden, respectievelijk gecombineerd worden: 

- artikelgeheugens op meerdere prijsniveaus 
- subgroepgeheugens 
- hoofdgroepgeheugens 
- BTW -geheugens 

klantengeheugens 
- kortingsgeheugens 
- toeslaggeheugens 
- financiele geheugens 
- valuta geheugens 
- voorraadgeheugens met inkoopprijs 
- tijdperioden geheugens 
- tijdperioden geheugens gekoppeld aan artikel- en omzetgroepgeheugens 
- geheugen voor catering 
- representatiegeheugens 
- diverse tellergeheugens 
- diverse rekengeheugens 

Koppeling Personal Computer 
Rechtstreekse aansluiting van een personal Computer behoort eveneens tot een van de 
standaard mogelijkheden. Middels een emulatie- I communicatieprogramma is er toegang 
tot de kassasoftware. Dit heeft tot gevolg dat aIle managementhandelingen direct op de 
Personal Computer uit te voeren zijn. 
Een aantal voordelen hiervan zijn: 
Het printen van rapportages zoals dag-, week-, maand- en kwartaalrapporten overzichte
lijk op A4 formaat. Daar het om een on-line PC-koppeling gaat, kan er direct inzicht 
verkregen worden in verkochte aantallen, actuele omzetten en een up-to-date voorraadbe
heer. AIle informatie meteen op het beeldscherm of uitgeprint op A4 formaat. Ook het 
tussentijds programmeren van nieuwe artikelen behoort tot ren van de standaard mogeJijk
heden. 
Een extra mogelijkheid binnen het ADS 48 systeem is het activeren van een elektrisch 
journaal. Hierdoor is het niet noodzakelijk te werken met journaalprinters en kan desge
wenst gekozen worden voor thermische bonprinter als kassaprinter. Deze thermische 
printers hebben een zeer hoge printsnelheid en zijn bovendien geruisloos. 

BTW 
Meerdere BTW percentages zijn mogelijk, met bovendien de mogelijkheid om BTW op 
wens of vast af te drukken op iedere notabon en/of klantennota. 

Bon 
De automatisch afgesneden bon kan in de volgende uitvoeringen voorkomen: 
- enkele bon 
- dubbele bon 
- optelbon (verzamelbon) 
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Deze bon verstrekt informatie omtrent: 
- bedrijfsnaam (en eventueel adres) 
- aantal stuks (vermenigvuldigingsaantal) 
- artikelnaam, resp. naam omzetgroep 
- eenheidsprijs 

totaalbedrag 
- totaal aantal geregistreerde stuks 
- volgnummer 
- tijdaanduiding 
- volledige datum 

Externe printers 
Gezien de opbouw van een complete configuratie is het mogelijk losse toetsenborden, 
bonnen en rekeningen op andere plaatsen te laten afdrukken. Bijvoorbeeld registratie van 
artikelen in de keuken. 

AsH-leverancier 
Tenslotte kan nog vermeld worden dat de leverancier van het ADS 48 systeem, ADS 
Anker Data System BV, gecertificeerd is door het Instituut voor Certificatie, Erkenning 
en Keuring. Zie bijlage 1. 

2.9.3 Restaurant Management Systeem 

Het Restaurant Management Systeem (SMS-RMS) is een compleet management informa
tie en restaurant verkoop (Point Of Sale) systeem. De basis van het systeem bestaat uit 
kassaterminals, produktiebonnen- en rekeningprinters. 
SMS-RMS is een flexibel automatiseringssysteem: door instelling van diverse parameters 
kan het systeem op wensen van de klant geconfigureerd worden. 
Het is een vooruitstrevend in Noorwegen ontwikkeld produkt wat zich uit in de feiten dat 
draadloze communicatie reeds sinds 1984 mogelijk is, de recente ontwikkelingen met 
betrekking tot EDI (Electronic Data Interchange - automatische communicatie met leve
rancier aan de hand van besteladviezen) en het innovatieve Food & Beverage voorraadbe
heer systeem binnen SMS-RMS2001. 
Enkele mogelijkheden en voordelen binnen het Food & Beverage systeem: 

- Bestel- en bevoorradingsadviezen aan de hand van gerealiseerde verkopen 

- Artikelregistratie en prijscalculatie op receptuur niveau 

- Door automatische inventarisatie actueel overzicht over reele voorraad en marges 

- Leveranciersstatistieken en debiteurenmodule 
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SMS-RMS is een 4e generatie pakket. Koppeling van gegevens met overige applicaties 
zoals reserverings- en boekhoudkundige pakketten alsmede spreadsheets zijn standaard 
aanwezig. 

Verkrij gbare componenten 
Het Restaurant Management Systeem wordt opgebouwd uit diverse elementen, afuankelijk 
van de specifieke omstandigheden en branche van de horeca-ondernemer. Er wordt een 
onderscheid gemaakt in een kantoorfiguratie, de basis van het systeem, en overige hard
ware welke op de werkvloer wordt geinstalleerd. 

KantooJfiguratie 
POS/Rapportage computer 

SMS Netwerk controller 

SMS INC 

Log-rapportageprinter 

Overige hardware 
Multiterminal 

Draadloze terminal 

fungeert als verkeersagent in de communicatie tussen de ver
schillende eenheden. 

Netwerk communicatie eenheid welke de communicatie tus
sen computer en het netwerk verzorgt. 

Intelligente Netwerk Controller, optioneel zender/ontvanger 
ten behoeve van draadloze communicatie. 

Printer t.b.v. het afdrukken van diverse rapportages (omzet
gegevens e.d.). Tevens bruikbaar voor overige toepassingen 
als tekstverwerking en grafische applicaties (ontwerpen me
nukaarten) . 

Vrij programmeerbare kassaterminal in modern design met 
432 voorkeuze toetsen. Zowel artikelen als procedures zijn 
voor te programmeren. 

Volwaardige kassa, echter draadloos! AIle functies zijn 
toegankelijk in deze compacte en lichte terminal. 

Produktie- en rekeningprinter Solide produktieprinter, voor het afdrukken van bestellin
gen (zowel liggend als hangend model). De printer kan 
eveneens als rekeningprinter fungeren. 

Rekeningprinter Voor het afdrukken van (voorbedrukte) representatieve reke
ningen. Er kan worden gekozen worden voor een matrix of 
inktjetprinter. De printers zijn voorzien van een sheetfeeder 
zodat rekeningen automatisch worden doorgevoerd. 

SMS Kassalade & interface Solide kassalade met mogelijkheid tot blokkering van de 
terminal indien de kassalade geopend is. 
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figuur 2.3 Restaurant Management Systeem 

Dagrapportages, financiiHe rapportages 
Tijdens de dagafsiuiting worden de verkoopgegevens in historische gegevens verwerkt. De 
volgende rapporten zijn hierbij onder andere verkrijgbaar: 
- betalingswijze specificatie 

verkopen per artikel 
- verkopen op grootboekniveau 
- herbevoorradingsrapport 
- omzet per tijdseenheid 
- specificatie korting 
- controle marges 
- nieuwe gegenereerde bestellingen 
- herbevoorradings voorstel-verkorte lijst 
-gegenereerde rest bestellingen 
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Food & beverage (stock) rapportages 
het SMS-RMS2001 systeem genereert tijdens de dagrapportage o.a. een herbevoorradings
voorstel en bestelvoorstel. In de F&B module zijn tevens de volgende rapporten beschik
baar: 
- herbevoorradings voorstellen 
- bestel voorstellen 
- magazijn mutatierapporten 
- inventarisatie rapporten 
- factuur overzichten 
- ontvangst statistieken 
- leveranciers statistieken 

2.9.4 Keuze van een pakket 

De volgende punten zijn bij pakketselectie steeds van groot belang [3]: 

- bruikbaarheid/functionaliteit 
- inpasbaarheid 
- flexibiliteit 
- aansluitbaarheid 

documentatie 
onderhoudsgevoeligheid 

- prijs-kwaliteit-verhouding 

De bruikbaarheid en inpasbaarheid van het pakket worden met name bepaald door de 
functionaliteit en de technische aansluitingsmogelijkheden. In dit kader moeten met name 
de datastructuur van de pakketten en de koppeling en synchronisatie met de reeds aanwe
zige software worden bestudeerd. Uitwisseling van gegevens tussen bestanden is meestal 
van cruciaal belang. 
ZoaIs al beschreven kunnen aIle drie systemen gekoppeld worden aan een boekhoudpak
ket, bijvoorbeeld Exact, Grote Beer etc. Voor de rest maakt de opdrachtgever op dit 
moment geen gebruik van enig softwarepakket, dus een uitwisseling van bestaande gege
yens is niet van toepassing. 
Met het oog op functionaliteit heeft het SMS-RMS systeem de kleinste afmetingen, maar 
deze draadloze terminal is niet noodzakelijk bij het betreffende bedrijf. De bestelling kan 
eenvoudig ingevoerd worden, hetgeen positief bijdraagt aan de gebruikersvriendelijkheid. 
Daarna komt het kassa-systeem van ADS 48, welke ook een kleine terminal heeft met een 
zeer duidelijk en eenvoudig toetsenbord. Dit systeem is ook zeer gebruikersvriendelijk. 
Bij Kassa-matic is er geen extra hardware, maar is de Personal Computer voldoende. Om 
een besteUing in te voeren dient men toch weI vertrouwd te zijn met het systeem, want er 
zijn verschillende velden waarin weer verschillende gegevens uitgehaald moeten worden. 
Deze handeling is dus vrij complex. 
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De flexibiliteit of aanpasbaarheid van een pakket wordt ten onrechte vaak te licht gewo
gen. de praktijk leert dat organisaties en functies steeds veranderen en dat ook aan syste
men steeds nieuwe eisen gesteld worden. Bovendien zijn aanpassingskosten en -termijnen 
dikwijls niet gering. 
De flexibiliteit is bij Kassa-matic minder dan bij ADS 48 en SMS-RMS. De laatste twee 
genoemde kunnen meegroeien met het bedrijf en kunnen enorm uitgebreid worden met 
vele modules, printers en toetsenborden. Kassa-matic heeft slechts enkele modules die het 
systeem verder kunnen uitbreiden 
Ais er gekeken wordt naar de wijze van gegevensverandering kan dat bij ADS 48 en 
SMS-RMS heel eenvoudig plaatsvinden. Bij Kassa-matic moet men echter eerst naar het 
juiste veld gaan en dan kan men pas de gegevens wijzigen. 

De aansluitbaarheid op de eigen automatiseringsomgeving is bij het betreffende bedrijf 
niet van toepassing, omdat er geen geautomatiseerde processen op het sYSteem hoeven 
worden aangesloten. 

De compleetheid en kwaliteit van de bij te leveren documentatie zijn eveneens sterk bepa
lend voor de inspanning die nodig is voor eventuele wijzigingen in het systeem. 
Bij Kassa-matic wordt er een beginnerscursus aanbevolen en op het beeldscherm zijn 
helpfuncties aanwezig. Het nadeel hierbij is dat men precies moet weten welke hulp men 
nodig heeft en dit is soms niet het geval bij het werken met een softwarepakket. Bij het 
ADS 48 systeem wordt een dikke map geleverd waarin heel uitgebreid elk facet van het 
systeem duidelijk omschreven staat. tevens is er een training bij aanschaf van het systeem 
en ook nog eens na twee weken. Het blijkt dat de meeste gebruikers na twee weken het 
hele systeem doorgewerkt hebben en kunnen dan eventuele moeilijkbeden of vragen toch 
nog beantwoord krijgen. Ook bij het SMS-RMS systeem wordt een map bijgesloten. Bij 
de aankoop hiervan zullen ook trainingen gegeven worden, maar de map is zo compleet 
dat opzoeken heel overzichtelijk en dus snel kan gebeuren. 

De onderhoudsgevoeligheid is een belangrijke factor omdat het hier natuurlijk wei gaat 
om een horecabedrijf en er dus vettigheid of vochtigheid op of in kan komen. Bij Kassa
matic is er een jaar een verplicht onderhoud- en servicecontract. Dit systeem is afhanke
lijk van de Personal Computer en hierbij moet er natuurlijk opgepast worden met bijvoor
beeld drank op het toetsenbord of de hardware. Met de terminal van het ADS 48 systeem 
kan bij wijze van spreken mee gegooid worden. Ook als er drank overheen gemorst wordt 
heeft dat geen effect op de werking van het systeem. Er kan voor een passend servicecon
tract gekozen worden. Bij de terminal van het SMS-RMS systeem geldt hetzelfde als bij 
het ADS 48 systeem. Voor alledrie geldt natuurlijk dat een elektronisch apparaat altijd in 
een vochtvrije ruimte moet staan. 

De laatste factor die besproken zal worden is de prijs-kwaliteit-verhouding. De kwaliteit is 
bij alledrie goed. Er is al eerder in dit rapport vermeld dat ADS Anker gecertificeerd is 
en dus al getest is op kwaliteit. 
In de prijs is een duidelijk onderscheid te zien. V ooropgesteld moet weI dat de kosten 
nooit exact van te voren berekend kunnen worden omdat niet precies bekend is welke 
modules, trainingen, installaties, servicecontracten etc. allemaal nodig of wenselijk zijn 
voor de opdrachtgever. Na een schatting zijn de volgende getallen uit de bus gekomen: 
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Kassa-matic: f 5.200,- (exclusief curs us en printer) 
ADS 48: f 7.950,- (inclusief trainingen en printer) 
SMS-RMS: f 11.000,- (inclusief training, installatie en service) 

Tenslotte zijn hieronder de drie systemen uitgezet tegen de zeven belangrijkste factoren 
die relevant zijn bij een systeemkeuze. 
Bij de beoordeling wegen aIle factoren even zwaar, omdat ze allemaal even belangrijk 
zijn. 

Tabel 2.1 De drie systemen uitgezet tegen de belangrijkste factoren bij een systeemkeuze. 

II Kassa-matic ADS 48 SMS-RMS 

inpasbaarheid ++ ++ ++ 

bruikbaarheid / - ++ + 
functionaliteit 

flexibiliteit + ++ ++ 

aansluitbaarheid n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

documentatie + ++ ++ 

onderhoudsgevoelig + ++ + 

prijs-kwaliteit- ++ + -
verhouding 

+ + op deze factor scoort het systeem hoog en is dus zeer geschikt voor de opdrachtge
ver 

+ het systeem is op grond van deze factor geschikt voor de opdrachtgever 

vanwege deze factor kan beter niet gekozen worden voor dit systeem 
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3. Conclusies en aanbevelingen 

Als eerste dient er vermeld te worden dat het geven van een aanbeveling omtrent een soft
en/of hardwarepakket niet eenvoudig is. De kwaliteiten van een systeem komen pas boven 
water als het systeem daadwerkeJijk functioneert in de omgeving waarvoor het gekozen is. 
In dit geval is het niet mogelijk geweest om een systeem te testen bij de opdrachtgever. 

Er is gepoogd om zo objectief mogelijk de drie uiteindelijk overgebleven systemen te 
beoordelen op een aantal factoren. Het resultaat hiervan is al getoond in paragraaf 2.9.4. 
Het systeem dat op grond van deze onderzoeksmethode het beste uit de bus rolt is het 
ADS 48 managementsysteem voor de horeca. Dit systeem scoort hoog op aIle factoren en 
is zeer gebruikersvriendelijk, hetgeen misschien weI een van de belangrijkste criteria in 
deze zaak is. Natuurlijk brengt een goed systeem ook de nodige kosten met zich mee, 
maar in tegenstelling tot het SMS-RMS systeem vallen deze ook weer mee. 

Er is een goed onderscheid te zien in de horeca-systemen ADS 48 en SMS-RMS enerzijds 
en Kassa-matic anderzijds. De problemen en specifieke eigenschappen van de horeca zjjn 
niet verwerkt in Kassa-matic. Laatstgenoemde kan in aBe soorten bedrijven toegepast 
worden, maar is niet geschikt voor intensief gebruik door de opdrachtgever. 

ADS 48 en SMS-RMS verschillen qua opzet niet zoveel van elkaar. Het nadeel van SMS
RMS is dat de terminal draadloos is. Deze bijkomstigheid is niet nodig bij de opdracht
gever, maar heeft weI een prijskaartje. 

AIle drie de systemen hebben een koppeling naar een boekhoudkundig programma. Het is 
dus aan te bevelen om hier ook gebruik van te maken, omdat de gegevens op deze manier 
niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden. 
Het zal hierbij ook raadzaam zijn om een computercursus te volgen, zodat de handelingen 
op de PC ook efficient kunnen plaatsvinden. 

De belangrijkste conclusie is dat er een geschikt systeem gevonden is zodat het orderac
ceptatie- en voorraadbeheersingssysteem van de opdrachtgever efficienter gebeuren kan. 
De naam van dit systeem is het ADS 48 managementsysteem voor de horeca en de leve
rancier is ADS Anker Data System BV. 
Dit is echter slechts een aanbeveling, de opdrachtgever blijft vrij om te beslissen of dit 
systeem daadwerkelijk gelnstalleerd zal worden. 

januari 1997 pagina 22 



_::U~I:~S~"::'~ Breadfast 
--------------------------------------------------~ 

Literatuurlijst 

[1] Dijkstra, L., Loeffen, J.M.J., Methoden van empirisch onderzoek, Technische 
Universiteit Eindhoven, Nederland, 1994. 

[2] de Kok, A.G., KirkeIs, M.J.A., Methoden van toegepast bedrijfskundig onderzoek, 
Technische Universiteit Eindhoven, Nederland, 1993. 

[3] Themaschrift, Twijnstra Gudde nv, Software kopen, een kwestie van wikken en 
wegen, Deventer, Nederland, 1986. 

januari 1997 pagina 23 



""" ... 'uotU.·M ... O';....... Br(u'd'hst JDM vv ink .. I _____________________________ ..... --:;.·V_· 

Bijlagen 

Bijlage 1 

Betreft: aanbeveling AsH-leverancier 

L.S. 

AsH 
Automatiseringssel"Vice Horeca 

5dme'iwerkinc.;sorCJect van: 
• Secrqiscnap Horeca 
• :...,orecabcnd Fi'JV 
• Horeca Nederland 
• Nederiandse IJerenlging 'Jan 

Horeca Admlnlstrateurs 
• Onde~vilscentrum Horeca 

Zoetermeer t 1996 

Het Bedrijfschap Horeca heeft de Automatiseringsservice Horeca ontwikkeld. kortweg de AsH. De 
AsH is een dienst die u als ondememer kunt inschakelen om uw bedrijf op maat te automatiseren. 
De AsH maakt gebruik van speciale AsH-adviseurs en een AsH-werkboek om u te helpen bij de keuze 
van een automatiseringsprodukt. Bovendien heeft het Instituut voor Certificatie, Erkenning en Keuring 
in opdracht van het Bedrijfschap Horeca diverse horeca-automatiseringsleveranciers getest. 

ADS Anker Data System BV in Sassenheim is zo'n leverancier die met goed gevolg is getest. Het 
bedrijf is op basis van strenge criteria beoordeeld op continuiteit, organisatie. service, historie van het 
produkt en de mogelijkbeden van het produkt. Bij dit alles staat voorop dat het produkt moet voldoen 
aan de eisen van de horeca. 
Leveranciers die een dergelij ke test hebben doorstaan worden gecertificeerd door het Instituut voor 
Certificatie, Erkenning en Keuring. AIleen dan worden zij aanbevolen door de AsH. Deze aanbeveling 
geldt uitsluitend voor het jaar 1996. 

Als u nog geen gebruik gemaakt hebt van de AsH en als u nag vragen heeft over de juiste automa
tiseringsopiossing voor uw bedrijf, dan raden wij u aan eerst het AsH keuzetraject te vorgen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met het Bedrijfschap Horeca. 

Wij wensen u succes toe met de automatisering van uw bedrijf. 

H oogachtend. 

drs. S,J.B.M. de Boer 
directeur 
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