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Voorwoord 

De volgende tekst geeft bet resultaat van een literatuuronderzoek naar CIM. Dit onderzoek 
is uitgevoerd in bet kader van een onderzoeksopdracbl Deze opdracbt is een onderdeel van 
bet curriculum voor afstudeerders aan de vakgroep WP A/Bedrijfsmecbanisatie van de faculteit 
werktuigbouwkunde TU Eindhoven. 

In deze tekst wordt geprobeerd om de verwarring die bestaat rondom bet begrip CIM toe 
te licbten. Tevens wordt een beschrijving gegeven van wat CIM dan weI is. De nadruk ligt 
daarbij op CIM toepassingen in de werkvoorbereiding, in de produktiecontrole en besturing en 
op de werkvloer. 
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Samenvatting 

Vooral onder invloed van Taylor is een proces van verwetenschappelijking van de 
produktiemethoden tot stand gekomen. Dit leidde tot specialisatie van de taken van de 
werknemers van de produktiebedrijven. In de jaren 60 kwam men in het westen daar tegen in 
opstand, waardoor de precieze omschrijving van de taken wat losser werd gemaakt. In Japan 
ging de verwetenschappelijking echter weI door, wat de westerse bedrijven in een ongunstiger 
concurrentiepositie bracht. Daarnaast groeide de tendens tot het produceren in kleine series en 
grote produktvariatie, wat een flexibel produktiesysteem eist. 

Als gevolg hiervan moest er dus een oplossing worden gezocht om de produktiebedrijven 
in het westen weer efficient te maken. De oplossing bleek te liggen in een goede verzorging 
van de interacties tussen de verschillende aspecten van het bedrijf. Infonnatie-uitwisseling 
tussen de aspecten werd een strategisch punt. Al gauw werd deze infonnatiestroom te 
ingewikkeld, zodat de toepassing van computers aIs ondersteuning aI snel nodig bleek. 

Een concept dat uitgaat van dit computer-ondersteund produceren is elM. Daarbij moet 
worden bedacht dat eIM geen systeem op zich is en voor ieder bedrijf op maat gemaakt moet 
worden. Ieder bedrijf heeft immers een andere manier voorgeschiedenis en een unieke relatie 
tussen de verschillende aspecten van het bedrijf. Hieruit blijkt dat eIM niets nieuws toevoegt 
aan het produktiesysteem, maar er weI een duidelijke structuur in aanbrengt. De computer is 
daarbij slechts het huIpmiddel en niet het doe!. 

De kern van een eIM systeem is een centrale gegevensbank, die aan iedere werknemer de 
mogelijkheid biedt om relevante informatie op te vragen, maar ook in te voeren. Aan deze 
centrale gegevensbank zijn de systemen gekoppeld die gebruikt worden voor de werkvoorbe
reiding, de produktieplanning, de feitelijke produktie en de voor- en nacaIcuiatie. Voor een 
goede werking van het systeem wordt een goede discipline van de werknemers geeist. 
Daarnaast moeten de werknemers beseffen dat hun werk van invioed is op dat van anderen. 

eIM is nog steeds in ontwikkeling en toepassing wordt aileen nog beperkt door de huidige 
stand van de techniek. Verdere ontwikkelingen in met name de computerindustrie zal een 
complete toepassing van eIM in een bedrijf mogelijk worden. 
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1. Inleiding 

Sinds bet begin van de industriele revolutie wordt menselijke arbeid steeds meer omgezet 
in machine-arbeid De term mecbanisatie krijgt steeds meer gestalte. 

Het in grote aantallen produceren van gestandaardiseerde produkten kon al snel plaatsvin
den door toepassing van "barde automatisering". Dit is de programmering van machines door 
toepassing van nokken. sjablonen, enz. 

Met de komst van computers is ook de automatisering mogelijk geworden van produkten 
in kleinere series. Daarbij werd ook de controletaak van de mens overgenomen door macbines 
[1]. Dit alles vroeg natuurlijk weI om een nieuwe benadering van de produktieorganisatie. 

Om tot een goede bespreking van elM te kunnen komen, zullen nu eerst de traditionele en 
daarna de moderne produktiebenaderingen worden besproken. 

1.1 De traditionele produktie-organisatie 

AI vanaf bet begin van de industriele revolutie is gebleken dat de menselijke arbeid steeds 
meer gespecialiseerd wordt De arbeid wordt steeds meer opgesplitst en verdeeld over de ver
schillende arbeiders in de fabriek. Adam Smith sebreef in 1776 in zijn hoek An Inquiry into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nations. dat deze opdeling drie voordelen heeft. Ten 
eerste zou veeivuldige herbaling van een beperkte taak een goede bekwaamheid doon 
ontwikkelen. Ten tweede vervalt de tijd die een werknemer nodig zou bebben om van de ene 
bewerking naar de andere over te gaan. Ais laatste biedt specialisatie de mogelijkheid tot bet 
ontwikkelen van machines die de taken van de mens kunnen ovememen, zodat deze nog 
verder kan specialiseren op een nog kleinere taak. 

In bet begin mochten de werknemers nog gewoon bun gang gaan, als bet werk maar 
gedaan werd. De werkgever en de bazen vertoonden zich uiterst zelden op de werkvloer. 
Iedere werknemer mocht zijn eigen taak kiezen, waardoor niet iedere man op de juiste plaats 
terecht kwam. Bovendien werd door Babbage het principe in dat er betaald moost worden 
naar kunnen. iets dat nu nog steeds in gebruik is. Dit hield echter niet in dat de werknemers 
ook daadwerkelijk al het werk deden waar ze voor betaald werden. 

Pas in 1919 sebreef Taylor in zijn hoek Principles of Scientific Management de vier 
nieuwe taken van bet management; 

1 De ontwikkeling van wetensebappelijke wetten in plaats 
van de vuistregels. 

2 Een wetensebappelijke keuze, training en ontwikkeling van 
de werknemers, 

3 Het ontwikkelen van een stevige band tussen bet 
management en de werknemers om zo een produkt te krijgen 
dat voldoot aan wetensebappelijke procedures, 

4 De werknemers en het management krijgen ieder een gelijk 
deel van het werk, waarbij niet alleen de werknemers de 
verantwoording dragen. 
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Deze ideeen zijn ook nu nog wijd verbreid. Uit punt 1 is bijvoorbeeld bet tecbniscb 
wetenscbappelijk onderzoek ontstaan. Uit punt 2 en 3 ontstonden personeelsbeleidsvonnen en 
uit punt 4 tenslotte ontstonden de basistaken van bet management, namelijk bet plannen en 
het controleren. De ontwikkeling van de Gantt-kaart is er een goed voorbeeld van. Deze kaart 
is een scbematische weergave van de beschikbare machines en hun bijbeborende effectieve 
produktie-uren. Deze capaciteits-weergave wordt nu opgevuld met de uren die nodig zijn voor 
een bepaald produkt op een bepaalde machine. Hierbij moet gelet worden op de bewerkings
volgorde aan bet produkt. Op deze manier kan een produktieverloop worden ingepland, 
waarbij rekening gebouden wordt met andere produkten en de beschikbare capaciteit 

Dag MA DI WO DO VR 

Machine 1 

Machine 2 

Machine 3 

Machine 4 

Order 1 Order 2 Order 3 

Afbeelding 1: Gantt-kaart. 

In de jaren tussen 1900 en 1950 werd er, met de ideeen van Taylor in bet acbterboofd, 
bard gewerkt aan bet verbeteren van de produktiviteit Dit bad tot gevolg dat in deze periode 
de produktie per werknemer meer dan vier maal toenam. Statistiscbe theorieen werden 
geintroduceerd in de kwaliteitsbewaking, het voorspellen van de markt, bet voorraadbebeer, 
enz. De taken van de mens werden steeds gespecialiseerder. 

1.2 Een verandering in produktieorganisatie. 

De organisatietheorieSn die zijn ontwikkeld aan de band van Taylor, hadden al snel het 
probleem dat ze te complex werden wanneer ze werden toegepast. Pas in de jaren 50 kwamen 
computers bescbikbaar die een deel van dit werk konden ovememen. Toen deze computers 
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eindelijk konden worden toegepast, hadden ze direct een enonne invloed op het management, 
dat nch uitstrekte tot in de produktie-technologie, infonnatie systemen, beslissings- en 
controletechnologie. Een voorbeeld hiervan is MRP. 

Van de werknemers werd nu niet allen de fysieke inspanning weggenomen, maar nu ook 
de geestelijke inspanning. Robots en numeriek bestuurde machines werden gecombineerd tot 
flexibele produktie systemen. Later werd daar ook nog CAD/CAM aan toe gevoegd. De 
laatste barri~re naar de automatische fabriek leek te zijn gevallen. 

Na de Tweede Wereldoorlog. en met name in de jaren 60, groeide de ontevredenheid 
onder de arbeiders over de steeds verdergaande specialisatie. Als gevolg daarvan werden door 
de ondememers concessies gedaan aan de strakke structuur van het taylorisme. 

Ondertussen nam de concurrentie over de hele wereld en met name tussen het westen en 
Japan, sterk toe. In het westen had men aanvankelijk sterk het gevoel dat hun technische 
voorsprong het produktieprobleem weI zou oplossen. In Japan werd echter stilletjes verder 
gewerkt aan hun eigen simpele systeem; IIT. In feite was dit gewoon een voortzetting van het 
taylorisme. wat het westen min of meer had losgelaten. In Japan bleef de gedetaiUeerde 
indeling van het produktieproces dus behouden. Daarbij maakten ze beter gebruik van de 
nieuwe technologieiSn, waardoor de produktiviteit en de kwaliteit van de Japanse produkten 
steeg. De concurrentiestrijd werd gebaseerd op kwaliteit en kosten. 

De concurrentiestrijd. die nch aanvankelijk beperkte tot massaprodukten, breidde nch uit 
naar de kleine serieprodukten, wat een zeer flexibele organisatie eiste. Het westen, dat nch 
sterk bedreigd voelde door de Japanners, probeerde de achterstand in te lopen door een andere 
produktiestrategie bedenken [2]. 

De toename van de dienstverlenende sector heeft ook bijgedragen tot het verhogen van de 
produktiviteit, immers als de economie niet groeit, dan kan deze sector ook niet verder groei
en. De technologische sector wordt dus vanuit meerdere kanten gedwongen kostenefficiiSnter 
te worden [3]. 

1.3 Nieuwe produktie-organisaties 

De grote kracht van de Japanse produktiestrategie bleek te zitten in de zogenaamde Itlean 
production". Deze slanke produktie houdt een vijftal factoren in: 

- dynamisch teamwerk, 
- vrije informatiestroom (Kanban), 
- meervoudig opgeleide werknemers. 
- de geest van wederzijdse verplichting en waardering. 
- de wit tot verantwoording en vertegenwoordiging. 

De voorraden worden daarbij klein gehouden. zowel in het grondstoffen- als het eindproduk
tenmagazijn. maar ook tussen de bewerkingsstations. Zo wordt gestreefd naar een systeem 
zonder onnodige ballast en verkwisting van hulpmiddelen en daarbij een minimum aan fouten. 
Delen van deze methode werden opgepikt in het westen en daar ook toegepast, daarbij bleek 
al snel dat het Japanse systeem niet direkt kan worden overgenomen. maar aan onze westerse 
cultuur moet worden aangepast 
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De nieuwe produktie-strategieen bleken nl. maar in enkele gevallen goed toepasbaar te 
zijn. Het is van belang cIat de oorspronkelijke organisatie een goede structuur krijgt, daama 
heeft automatiseren pas echt zin. Vaak blijkt cIat een goede analyse en verbetering van het 
produkt de feitelijke automatisering overbodig maakt. 

Uit het voorgaande blijkt cIat een goed begrip van het eigen produktiesysteem noodzakelijk 
is. In een modern bedrijf moet daarom een goed informatie systeem bestaan. De verschillende 
afdelingen van een bedrijf kunnen pas goed samenwerken als de informatiestroom onderling 
goed verzorgd is [4]. 

Een van deze moderne produktiestrategicl5n is CIM; Computer Integrated Manufacturing. 
eIM is een concept cIat inspringt in de informatiebehoefte van de produktiebedrijven. en dan 
vooral bij die bedrijven die werken met een conventionele werkplaats en die een hoge 
flexibiliteit moeten bezitten door de kleine series waarin hun produkten worden geproduceerd. 

Literatuuronderzoek naar eIM 



2. De CIM gedachte 

2.1 Het idee achter CIM 

Het steeds sterker worden van de onderlinge concurrentie, waarbij de levenscycli en de 
Ievertijden van de produkten steeds korter worden en de produk:tcomplexheid en variatie 
daarentegen steeds meer toeneemt, is de informatie een strategische factor geworden in het 
produktiebedrijf. Om tot een concurrerend peil te komen in kwaliteit en kostenniveau en zo 
een Ievensvatbaar bedrijf te kunnen besturen is het nodig dat tussen alle afdelingen en 
onderdelen van het bedrijf een actuele en relevante informatiestroom bestaat [5]. 

In de meest brede betekenis is Computer Integrated Manufacturing (CIM) een methode die 
computers gebruikt om op real-time basis de totale cyclus van ontwerp, produktie planning en 
produceren te controleren. CIM integreert en coordineert daarbij alle benodigde activiteiten 
vanaf het invoeren van nieuwe produktontwerpen tot aan het opleveren van uiteindelijke 
produkten, daarbij moet ook worden gedacht aan de marketing, innovatie, ontwerp, produktie, 
financiering en personeel [6]. 

Het uiteindelijke doel van CIM is om een tijdbesparing te realiseren in de voorbereiding 
tot produktie en een verbeterd.e samenwerking tussen de verschillende stappen, wat zorgt voor 
een verhoogde kwaliteit, met name in het geval van complexe produkten. 

2.2 Wat zijn de redenen om juist CIM te kiezen? 

In het verleden zijn pogingen gedaan om de produktie te verhogen door het toepassen van 
allerlei hulpmiddelen voor de organisatie en uitvoering van de produktie. Voorbeeiden van 
organisatorische hulpmiddelen zijn MRP n, JIT, enz. Bij de produktie werden hulpmiddelen 
ingevoerd als CAD/CAM, roootica, enz. Al deze huIpmiddelen werden ingevoerd zonder 
enige onderlinge koppeling. Slechts in enkele gevallen lukte het goed om de produktie te 
verhogen, terwiji over het algemeen de kwaliteit weI steeg. 

CIM is de paraplu waaronder al deze hulpmiddelen samen kunnen worden gebracht. Het is 
een concept dat leidt tot een kortere ontwikkel- en produktietijd, hogere kwaliteit en lagere 
kosten. CIM is dan ook een niet afgesloten produkt, maar en proces dat zich nog steeds 
verder ontwikkeit. Het is een systeem dat de detai1Iering die door het taylorisme in het 
produktieproces werd aangebracht opnieuw toepast. Het verschil met het taylorisme is weI dat 
de taken van de werknemers niet verder gespecialiseerd worden, maar verruimd. Dit is een 
antwoord op de vervreemding van het werk, die veel werknemers voelen [7]. 

Literatuuronderzoek naar elM I 



Hoofdlijnen van de verschillende strategieen 

Taylorisme 

- funktionele indeling van de 
produktie 

-centralisering 

- arbeidsspecialisatie 

- steile hierarchie 

- opeenvolgend bewerkings
verloop 

- veel overlappingen in materiaal
en informatiestroom 

elM 

- proces-/objektgeorienteerde 
indeling van het produktieproces 

- decentralisatie met een centrale 
coordinatie 

- integratie 

- vlakke hierarchie 

- simultaan en parallel produktie
verloop 

- synchronisatie van informatie
en materiaalstroom 

Afbeelding 2: De hoofdlijnen van de verschillende strategieen. 

[Urban, Prozessorganisatorische ... , Univ. Stuttgart, Stuttgart, 1991] 

Wanneer de Totale Bedrijfs Controle eenmaal is ingevoerd biedt eIM bovendien een ander 
groot voordeel. Met behulp van dezelfde methode van gepland implementeren kunnen nieuwe 
technologieen snel en eenvoudig worden ingevoerd [8]. Kunstmatige intelligentie is zo'n 
nieuwe technologie, en zal vooral toepassing vinden bij het ontwerpen van een routing door 
het bedrijf. 

2.3 Wat zijn de voorwaarden om CIM te kunnen toepassen? 

In het verleden zijn veel eIM projekten fout gelopen, omdat de uitvoering ervan ondoor
dacht plaatsvond. Bestaande projekten werden overgenomen samen met hun fouten, appara
tuur werd niet volledig benut. Veel ondememers raakten daardoor teleurgesteld in eIM [9]. 

De grootste fout die wordt gemaakt wanneer eIM wordt overwogen als produktiestrategie, 
is het idee dat CIM een vaststaand systeem is dat door de toepassing van computers een eind 
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maakt aan alle produktieproblemen. ClM is echter een concept waarbij de computer eerder 
een hulpmiddel is dan de kern van de zaak. 

Om een CIM toepassing in het eigen bedrijf mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het 
produktieproces overzichtelijk en inzichtelijk wordt gemaakt voor alle betrokken medewer
kers. Het hele proces moet als een geheel worden gezien. Oit is vooral een taak voor de 
leiding. Oe werknemers moeten meer verantwoording krijgen en ervan overtuigd worden dat 
het werk dat ze doen weer van invloed is op dat van anderen. Oit alles eist een goede 
informatiestroom tussen de verschillende delen van het bedrijf. 

In deze betekenis zou ClM dan ook achterstevoren moeten worden gelezen [9]. Ten eerste 
moet het produktieproces worden bepaald, wat afbankeUjk is van de produkten die het bedrijf 
maakt Oaarna moet er een integratie plaatsvinden waarin een strategie wordt vastgelegd voor 
rationalisering van het produktieproces, het vermi jden van fouten en optimalisatie van de 
organisatie. Als laatste kunnen er computers worden ingeschakeld als hulpmiddel voor het 
weergeven van actuele zaken en het snel verwerken, opslaan en weergeven van gegevens. 

c 
computer 

Hulpmiddel voor: 

- actuele en direkte 
informatie-verstrekking 

- snelle informatie
verwerking 

- zeker bewaren van 
informatie 

I M 
integrated 

Strategie voor: 

- rationalisering 
- foutencorrectie 
- optimalisatie van de 

organisatie 

looprichting 

Afbeelding 3: Schematische voorstelling van de ClM gedachte. 

[Spur, ZWFClM 10-1992, Carl Hanser Verlag, Miinchen, 1992] 
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Vaak blijkt OOt de eerste twee stappen al voldoende zijn om tot een slankere produktie te 
komen. Het stap voor stap analyseren van het eigen produktieproces en het daarna verbeteren 
levert vaak al een besparing op van 30% [11], zodat verdere automatisering achterwege kan 
blijven. 

2.4 De voor- en nadelen van CIM 

Dat elM het mogelijk maakt kosten te reduceren is een duidelijk voordeel, echter OOt is 
niet het enige. Er is ook winst te behalen op punten van vereenvoudiging. tijd-reduktie en de 
mogelijkheid tot het bereiken van een continue produktiestroom. De volgende opsomming 
geeft een wat gedetailleerder beeld, waarbij moet worden bedacht dat de verschillende punten 
elkaar overlappen. 

elM biedt de mogelijkheid om de hoeveelheden verbruikte grondstoffen te reduceren als 
het gevolg van het terugbrengen van de uitval. 

Aangezien het produktieverloop goed bekend is en door informatiesttomen wordt gecontro
leerd, is het sneller bekend hoe de toe stand van de produktiemiddelen is, wat een gerichter 
onderhoudsprogramma mogelijk maakt. 

De mogelijkheden van de kapitaalmiddelen kunnen nu optimaal worden benut, omOOt door 
een beter begrip van het produktieverloop een beter inzicht bestaat van de toe te passen 
bewerkingen en hulpmiddelen. 

De arbeidskosten dalen doorOOt er gerichter kan worden gewerkt. Er gaat minder tijd 
verloren in het doorgeven van informatie. omdat iedereen via een computemet met elkaar in 
verbinding staat, wat snel relevante informatie verstrekt. 

Door de verbeterde informatiestroom wordt het mogelijk om Just-In-Time produktiemetho
den toe te passen. 

De seriegrootten van de produkten kunnen verder gereduceerd worden. Dit is mogelijk 
doordat de voorbereiding van een nieuw produkt sneller en goedkoper kan gebeuren door 
gebruik te maken van de overeenkomsten met een vorig produkt. waarvan de gegevens staan 
opgeslagen in een databank. Deze gegevens kunnen dan direkt opgeroepen en gebruikt 
worden. 

Dat de seriegrootten kleiner kunnen worden houdt dus automatisch in dat de weg naar 
flexibele produktie open ligt. 

De informatiestroom begeleidt de weg van een produkt door de verschillende bewerkingen 
heen. Dit heeft het voordeel dat een efficientere materiaalstroom mogelijk is. 

De controle op de werkvloer neemt toe door de terugmelding van de vorderingen en de 
eventuele problemen, zodat snel kan worden ingegrepen en het praces in de goede richting 
wordt gestuurd. 

Omdat er direkt kan worden ingegrepen, stijgt de kwaliteit van het produkt. Steekproeven 
uit een batch produkten, waarbij eventueel de hele batch wordt afgekeurd, horen tot het 
verleden. Nu kan continu de kwaliteit van de produkten worden gecontroleerd en bijgestuurd 

Bij een correcte uitvoering van het elM systeem is het mogelijk direct te beschikken over 
alle relevante informatie. 
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Produktiefouten worden gereduceerd door de mogelijkheid snel in te kunnen grijpen. 
De mogelijkheid komt vrij om op het laatste moment nog een produktwijziging door te 

voeren. De eerder gedane voorbereiding kan dan eenvoudig worden aangepast en hoeft niet 
volledig te worden overgedaan. 

Bij zoveellicht is er natuurlijk ook schaduw. Veel ondememers zien er tegenop om elM 
toe te passen. Ten eerste is het voor velen moeilijk om de voordelen van elM op de lange 
termijn te overzien. Bovendien wordt elM nog steeds gezien als een puur technisch verschijn
sel dat veel te ingewikkeld is Om te begrijpen. Tot s10t is er nog de weerstand tegen 
veranderingen. Deze bezwaren tegen elM zijn echter niet onoverkomelijk, de ondememers 
moeten echter weI een andere houding aannemen tegenover elM, ze moeten vertrouwd raken 
met een nieuwe manier van denken [12]. Van de ondememers wordt gevraagd om een goede 
bron van informatie aan te leggen, waarin de gegevens staan over de toegepaste produktiepro
cessen en de relaties daartussen. Bovendien moet deze informatie steeds weer worden 
aangevuld. wat een strakke discipline vraagt van zowel ondememer als werknemers. 

Een belangrijker nadeel is dat elM tot nu toe nog steeds niet volledig is gerealiseerd door 
een bedrijf. De ideale oplossing van het koppelen van de verschillende factoren van een 
produktieverloop is nog steeds niet gevonden. Bij de huidige stand van de computertechniek 
is het zo dat zelfs de eenvoudigste toepassing van elM al grate problemen oplevert bij het 
verzorgen van de informatiestroom. elM zal voor de uiteindelijke toepasser pas realistisch 
worden als het volledig en succesvol is toegepast [13]. 
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3. Het opbouwen van een elM structuur 

3.1 Algemoon 

Bij het beschouwen van oon bedrijf bestaat al snel de neiging om het bedrijf als een 
geIsoloord systeem te zien. Echter, een bedrijf is oon open systoom. Dit wi! zeggen dat een 
bedrijf weI degelijk oon wisselwerking met zijn omgeving heeft. Bij het zoeken naar een 
goede strategie voor het bedrijf moet dus ook de omgeving betrokken worden [14]. 

De kracht van oon goed CIM-systoom is dat het systoom loort van acties die in het 
verleden zijn ondemomen. Daarom is het nodig om de gevolgen van eerdere acties op de 
omgeving te onderzoeken en op te slaan in het systeem. Aan de hand hiervan kunnen de 
doelstellingen van het bedrijf eventuool worden bijgesteld, evenals de opbouw van het 
produktie. 

leren door elVaring ------------------- -
/' /' "-

I I \ 
r r I 
\ \ / 

/' , .... doelstellingen ' .. Systeemontwerp 
CIM -vande of 

onderneming herontwerp systeem 

Afbeelding 4: De integratie van oon elM systeem. 

[Mitchell, CIM-systems, Prentice-Hall Int., Londen, 1992] 

Het ontwerpen van oon effectief produktiesysteeni is op zich moeilijk. Het toepassen van 
elM is misschien weI het allermoeilijkst. Het uiteindelijke doel van elM is namelijk om het 
bestaande produktiesystoom te evolueren naar oon idealer systeem. Het bestaande systeem 
dient daarbij als uitgangsbasis. 

Om de gewenste graad van integtatie te krijgen is het nodig om via een top-down planning 
te onderzoeken hoe de verschillende aspecten van het bedrijf optimaal kunnen samenwerken. 
Tegelijkertijd moet er vanaf de onderkant. bottom-up, informatie komen over hoe deze 
planning in werkelijkheid uitpakt 
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Modellen r----__ -1 
I Top-down 

ontwerp 

Omgeving 

initiele systeem tussenfasen 

Afbeelding 5: Schematische ontwikkeling van een op ClM gebaseerd systeem. 

[Mitchell, ClM systems, Prentice-Hall Int., Londen, 1992] 

De kunst is nu om via een aantal terugkoppelingen te komen van het idee om CIM toe te 
passen, via het procesontwerp, tot een optimaal systeem. 
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Beslissing tot het 
toepassen van CIM 

maakeen 
ontwerpplan bepaal de taken 

en de relaties tussen 
dezetaken 
~ onVwikkelmetlloden 

.--------i_ de taken ~Sta_P_l----1'K.--~ __ ----, _voo_r het uitvoeren van 

i---
_ Stap 2 , Testen m.b.v. 

" / modellen 

, "'.----------.~ / 
r--, implementeren 
~ en evalueren - Stap3 

-
- Stap4 

terugkoppellussen 

Afbeelding 6: Schema voor de planning van een produktiesysteem. 

[Mitchell, elM systems, Prentice-Hall Int., Londen, 1992] 

Een ondememing is in het algemeen in te delen in vijf niveaus: 
1. Materiaalbewerking 
2. Proces-funktie 
3. Organisatie 
4. Informatie-funktie 
5. Controle 

Deze niveaus hebben onderling relaties en wisse1werkingen. Ieder niveau afzonderlijk heeft 
zijn specifieke methoden om een ideaal verloop van het eigen proces te benaderen. Deze 
methoden kunnen nog weI eens botsen met de methoden die gebruikt worden in een ander 
niveau. De taak van ClM ligt dan ook hierin dat deze methoden op elkaar worden afgestemd. 
Hierdoor wordt de wissel werking tussen de niveaus bevorderd en zal het totale produktie
proces vlotter verlopen. Het kan dan weI voor komen dat een tot dan toe gebruikte methode 
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vervangen moet worden door een andere, die beter past bij de overige gebruikte methoden. 
Vaak is het bij dit afstemmen handiger om de verschillende niveaus eerst in groepjes op 
elkaar af te stemmen en dan deze groepjes weer afstemmen op elkaar in grotere groepen. Dit 
gaat net zo lang door totdat het hele produktieproces zo optimaal mogelijk is opgebouwd. 
Uiteraard is een terugkoppeJing naar de eerdere stappen van belang, evenals een controle of 
het produktiesysteem nog voldoet aan de doelstellingen van de ondememing. Als laatste is 
een financi<Sle controle noodzakelijk [15]. 

niveau 1 -- .... ---Invoer niveau 2 

-" Finaciele 

( I --- evaluatie 
niveau 3 

Komro ---l I 
I 
I , 

1 
-- .... 

'----

I niveau4 Uitvoer: 
I -- .... en opbrengst optimale produktie 
I '---- infonnatie systeem 

/ niveau5 ,- --.... 
'----

modelleringsrichtlng 

Afbeelding 7: Het verloop van het ontwerp van het produktiesysteem bij gelijktijdige 
afstemming van de bedrijfsaspecten. 

[Mitchell. elM systems, Prentice-Hall Int., Londen, 1992] 
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iteratie ....------------------- -, 
I I 
! I 

Invoer niveau 1 -, ,---..... 

I niveau4 

I 
kosten 
evaluatie 

II , '-1-I .J 

I I,--_~,- - ...... ,----,-- - ..... ,....---1 

II II ,-__ J.. '-I-J niveau 2 
..... 

Uitvoer: 
optimale produktie 
systeem 

~ I ,-- ..... 

/ 
,-__ .J 

___ .J 

'--- niveau 5 niveau 3 

Afbeelding 8: Het verloop van het ontwerp van het produktiesysteem bij groepsge
wijze afstemming van de bedrijfsaspecten. 

[Mitchell, CIM systems, Prentice-Hall Int., Londen, 1992] 

Een misverstand dat vaak terugkomt bij het bespreken van elM is dat CIM ook een 
vergaande automatisering inhoudt van het produktieproces. In veel gevallen hoeft dit Diet zo 
te zijn. Een geautomatiseerd produktiemiddel heeft vaak mogelijkheden ingebouwd die erg 
duur zijn en waarschijnlijk nooit in dat specifieke bedrijf gebruikt zullen worden. Een zijn dus 
twee mogelijkheden in het verloop tussen kosten en automatiseringsniveau. 
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----llL ,----- .. 

graad van 
automatisering 

Afbeelding 9: Twee mogelijke invloeden van verdergaande automatisering op de 
produktiekosten. 

[Mitchell, eIM systems, Prentice-Hall Int, Londen, 1992] 

Bij de financiele controle van het nieuwe produktiesysteem moeten dus vergelijkingen 
gemaakt worden met systemen waarbij andere verhoudingen zijn toegepast tussen de 
hoeveelheid werknemers en de mate van automatisering [16]. Daarbij kan blijken dat er een 
of meerdere stappen terug moeten worden gedaan in het ontwerpproces. 

Uit het voorgaande blijkt dus opnieuw, dat CIM in feite geen systeem op zichzelf is. Het is 
slechts een methode om te komen tot een betere structuur in het bestaande systeem. Daarbij 
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worden soms andere methoden van produktiesturing ingevoerd, waardoor een snellere 
afhandeling van de produktie mogelijk wordt 

3.1.1 De opbouw in de praktiik 

Wanneer een bedrijf besluit om met behulp van CIM te gaan werken, dan is dat meestal 
omdat de bestaande strategie Diet meer voldoet. Om nu toch het voortbestaan van het bedrijf 
te redden moet er dus een Dieuwe strategie komen. Oaarbij moet de ondememer leren om 
gebruik te maken van de grootste hulpbron die er is; die van de mankracht Oat de werkne
mers betrokken zijn bij hun werk en het bedrijf en trots kunnen zijn op hun werk, is een 
belangrijke factor in het succes van een bedrijf. Oe ondememer moet de werknemers dus 
begeleiden bij het door-voeren van CIM. Oit houdt in dat er informatie moet worden gegeven 
over CIM en de gevolgen aan de werknemers. Soms kan dit een verschuiving betekenen in 
verantwoordelijkheid van de top naar verder onderin het bedrijf. Het haastig invoeren van een 
CIM-systeem in een bedrijf kan de flexibiliteit van het bedrijf emstig schaden. Er is dan een 
grote kans dat de werknemers slaven worden van het systeem. Het is daarom nodig om een 
uitgebreide analyse te maken van de werkzaamheden van de mensen in het bedrijf [17]. 

Een goed CIM systeem is op maat gemaakt voor het bedrijf waarin het is toegepast Een 
algemene opbouw van ClM is dus niet goed te geven. In afbeelding lOis een schema 
gegeven, waarin het type bedrijf is aangegeven met het bijbehorende informatiesysteem [18]. 
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Ondernemings- Categorieen Computer gebaseerde informatie systemen 
structuur 

Onafhankelijk:e PC's Centraal systeem; Verdeeld systeem; Gedecentraliseerd systeem; 
Mainframe met centrale computer met gekoppelde onafhankelijk:e 
"domme" terminals, "slimme" terminals, computers 
geenterugkopPeling 
van informatIe 

terugkoppeling van 
informatie 

Eenvoudige structuur; beperkte informatie-
klein, nieuw, stroom 
gecentraliseerd 

Produktie-georienteerde Behoefte aan gecen-
bureaucratie; traliseerde controle 
oud, groot,formeel, ge- op kosten en proces-
centraliseerd, functionele verloop. Standaard 
bureaucratie, standaard- verwerkingsproce-
isatie van het werk dures van informatie 

Bureaucratie gericht op Toegang tot verwer- Lokale, individuele 
de bedrijfsvoering; kingsmiddelen, ge- gegevens verwerking 
weinig form eel, bureau- gevensbestanden of voor individuele 
cratische standaardisatie, bibliotheken; time behoeften, gekoppeld 
gedecenlraliseerd, hoge sharing aan gespecialiseerde, 
mate van taak grote gegevensbe-
specialisatie standen 

Opgedeeld in divisies; Bij contacten russen Koppeling yan de 
niet direkt geschikt voor de divisies, zie 
CIM, oud, groot, bureau- produktie georien- n-
cratie gericht op de teerde bureaucratie trale administratie. 
marict, standaardisatie Lage informatie 
van de produkten, uitwisseling tussen de 
losse koppeling met de 
administratie 

divisies 

Opgedeeld in divisies; Grote hoeveelheden 
wei &relet geschikt voor gezamelijk:e informatie, 
CIM toegang tot verschillende 

gegevensbestanden. 
Informatiestromen zowel 
horizontaaI als verticaal 

Gespecialiseerd bedrijf; 
nieuw, weinig formeel, 

Vraagt grote capaciteiten 
voor gegevens verwerking 

gecoordineerd door en transport om teamwerk 
veranderingen, hoge te bevorderen. Snelle 
specialisatie van de contacten tussen ver-

taken schillende personen, 
complexe relaties 

Afbeelding 10: Bedrijfsvonnen met hun infonnatiesystemen. 

[---, Computer Integrated Manufacturing Systems, Butterworth-Heinemann Ltd., 
1991] 
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Het infonnatiesysteem is in feite niet de kern waar het om draait. In een op ClM geba
seerd bedrijf is de informatiestroom op zich het belangrijkst. Aan de hand hiervan is het 
mogelijk om de verschillende aspecten van het bedrijf beter samen te laten werken. 

In de praktijk is CIM nog steeds niet volledig uitgevoerd. WeI is er gewerkt aan het 
automatiseren van delen van het bedrijf. Zoals eerder opgemerkt zijn er meerdere aspecten in 
een bedrijf. waarvoor ieder andere methoden gelden. Als gevolg hiervan zijn er dus ook 
verschillende soorten infonnatiestromen. De ene infonnatiesoort bestaat uit teksten, beschrij
vingen e.d. Een tweede stroom bestaat uit meer technische infonnatie, nl. CAD-tekeningen, 
stuklijsten, werk:voorschriften, enz. Daamaast bestaat er nog een infonnatiestroom vanuit de 
omgeving van het bedrijf en bestaat uit wetten, regels en nonnen. Deze drie infonnatiestro
men zijn zo verschillend van elkaar dat ze stuk voor stuk zijn opgenomen in zogenaamde 
eilandoplossingen. Ze blijven dus onathankelijk en vonnen zo maar een deel van de CIM 
gedachte. Bij verdere ontwikkeling van de mogelijkheden op het gebied van infonnatiever
werking moet een CIM systeem zoals is beschreven in de vorige paragraaf toch zeker 
mogelijk worden. De stappen die tot nu toe zijn genomen. zijn de tussenstappen die bedoeld 
zijn in afbeelding 5. 

Enkele bedrijven hebben weI elementen van ClM toegepast. In de Verenigde Staten heeft 
het bedrijf Allen-Bradley Co. Inc. een uitgebreid ClM systeem in gebruik genomen. Het 
brengt verschillende CAE-systemen samen met produktie-databanken, controle-computers, 
robots, software en netwerken. mM is bezig om naast de reputatie die ze hebben als 
kantoorautomatiseerders, ook binnen te dringen in de produktieautomatisering. Uit de resulta
ten van deze inspanningen is al gebleken dat IBM een zeer realistische benadering heeft tot 
het implementeren van ClM. Deze laatste ontwikkeling geeft overigens ook hoop op verder
gaande afstemming en standaardisatie van de infonnatiestromen [18]. 

3.2 ClM in de werkvoorbereiding. op de werkvloer en de integra 
tie naar de produktiebesturing 

In de bedrijven zijn twee procesketens te ontdekken. Een daarvan is het PPS-proces. Dit is 
het proces dat de hele afwikkeling begeleidt vanaf de opdracht tot de levering. Bij iedere 
nieuwe opdracht wordt deze cyclus opnieuw doorlopen. De taak van deze keten is om de 
benodigde produktiemiddelen te bepalen. Daamaast wordt de tijd bepaald die nodig is voor 
een bepaalde bewerking op een specifieke machine. Aan de hand hiervan wordt een routing 
bepaald van de onderdelen van het produkt door het produktiesysteem. 

Een ander proces is de CAx-keten. Dit zijn de materiaal- en gegevensstromen vanaf het 
produktidee tot aan het moment dat het produkt op de markt verschijnt. Hier worden 
produkten ontworpen en beschreven. N adat de vonn van een produkt is vastgelegd worden de 
benodigde bewerkingen bepaald. De benodigde opdrachten voor de machines worden 
opgesteld in de vonn van werk:voorschriften en CNC programma's. In deze keten worden de 
kosten van het PPS-proces grotendeels vastgelegd. De CAx-keten heeft maar een kleine 
direkte invloed op de produktiekosten. 

De twee procesketens zijn slechts met elkaar verbonden door ovedappingen in de 
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produktdocumentatie en het beschrijven van de benodigde produktiemiddelen. Dit geldt 
eigenUjk alleen voor de massaproduktie. Bij kleine series van produkten is de CAx-keten 
direkt gekoppeld aan de PPS-keten. 

Tussen deze beide uitersten bestaat ook een tussenvorm. Het is mogelijk om de ovedap
pende delen van de beide procesketens, nl. het bepalen van de nodige produktiemiddelen bij 
CAD/CAM en de capaciteitscontrole in PPS, samen te voegen in een werkvoorbereidingsdeel. 
Het wordt nu mogelijk om produkten voor te bereiden, maar pas te produceren als een 
concrete opdracht is ontvangen. Dit verkort de ontwikkelingstijd aanmerkelijk, terwijl de 
planning van de produktie verwaarloosbaar toeneemt [19]. Deze koppeling wordt het best 
door de CIM gedachte ondersteund. CIM is immers het meest invloedrijk in de produktont
wikkeling en kan op deze manier het best zorgen voor flexibiliteit. 

massafabricage 

Produkt 
idee 

invoering 
op de markt 

CAx 

opdracht 

overgangsvorm enkelstuksfabricage 

oplevering opdracht oplevering 

Afbeelding 11: de koppeling tussen CAx en PPS afbankelijk van de produktievorm. 

[Urban, Prozessorganisatorische .... Univ. Stuttgart, Stuttgart, 1991] 

Door de procesplanning uit het PPS-proces terug te koppelen naar het ontwerpproces, de 
CAx-keten. is het bij een vervolgopdracht nog eenvoudiger de produktieplanning te maken. 
Deze kan eenvoudigweg worden hergebruikt. Bovendien is het mogelijk om problemen die 
optreden bij de werkelijke produktie terug te koppelen naar de planning en het produktont
werp, zodat deze problemen kunnen worden opgelost en bij een herhaling van de order ruet 
meer voor hoeven te komen. Dit verkort de tijd die nodig is voor het gereedkomen van een 
produkt nog veel meer. 
Op deze manier wordt de produktiesturing gemtegreerd in de 
koppeling tussen werkvoorbereiding en werkvloer. 
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opdracht 

1--------, --------, 
, CAD I : CAM 1;-' -----,1 
I~ ~I' .. --'I~ ~I I-_L 1 
L _______ ..J L-______ ..J ,PPS, 

I~I 
l-w-erk-vo-or-ber-eid-in-g 1 __ L_-....... f - r J 

I~~I· . 
L ______ ..J 

! ~ 1-~ fl------, 
, Conventionele " DNC 
I machines 
I..- ________ J 

---- ------------, 

!~ ~~li 
, . I 

NC-Machines I l _________________ _ 

Afbeelding 12: Schematische weergave van CIM 
produktiegedeelte van een bedrijf. 

Literatuuronderzoek naar elM 



3.2.1 De praktijk 

In de praktijk komt al gauw het probleem voor dat gebruikte computer hard- en software 
in de CAx-keten niet op elkaar aansluiten. Oit is een gevoig van het feit dat er geen standaar
den zijn opgesteid voor computerapparatuur en software. dit kan worden opgelost door de 
gegevens die door de ene computer zijn gegenereerd opnieuw handrnatig in te voeren in een 
andere computer. Dit is niet erg efficient Hierdoor zijn er algemene formaten ingevoerd voor 
het doorgeven van gegevens tussen computers via een kabel of gegevensdragers (bijv. floppy
disk). Een voorbeeld van deze methode is IGES (Initial Graphics Exchange Specification). 
Een andere methode is om de gegevens van een computer in het formaat dat karakteristiek is 
voor deze computer, door te sturen naar een vertaaleenheid Deze vertaalt desgewenst de 
gegevens naar de formaten van de relevante computers die deze gegevens verder verwerken. 

In een ClM systeem is deze Iaatste methode het meest bruikbaar. De gegevens die door 
een CAD-computer worden aangemaakt moeten vertaald worden naar de taa1 die door de 
produktiemiddelen verstaan wordt Dit kan een begrijpelijk werkvoorschrift zijn voor een 
operator achter een conventionele machine, maar ook een CNC programma. Wanneer er veel 
systemen worden gekoppeld waarbij er veel verschillende formaten voorkomen, wordt het 
vertaalsysteem al snel te log. Bij het ontwerpen van een informatieverwerkingssysteem moet 
er dus voor gezorgd worden dat het aantal verschillende formaten beperkt blijft [19]. 

Omdat de koppeling van de werkvoorbereiding en de werkvloer nog steeds te ver gaat 
voor de huidige stand van de techniek, wordt ook hier eilandautomatisering toegepast. Dit zijn 
koppelingen tussen delen van de produktievoorbereiding, delen van de werkvoorbereiding en 
delen van de werkvloer. De informatiestroom wordt ZO ook in delen verdeeld. Op het moment 
wordt in de bedrijven gewerkt aan het aan elkaar koppelen van deze ClM eilanden. Het 
werkelijke CIM systeem is pas gerealiseerd als aIle infonnatie in een stroom terecht is 
gekomen en is omgevormd tot een voortgangsgeorienteerde, afdelingsoverschrijdende 
informatiestroom. Op het moment is dit voor vele bedrijven nog niet het geval. Het volgende 
is dan ook een beschrijving van de modulen die aan elkaar gekoppeld moeten worden. 

In de ontwerpafdelingen is CAD inmiddels een gebruikelijk hulpmiddel. De koppeling naar 
CAM blijft echter in veel gevallen uit, omdat CAD pakketten gebruikt worden als elektroni
sche tekenplank. In de werkvoorhereiding moet de tekening dan opnieuw worden geI'nterpre
teerd. De kans op misverstanden is hierbij erg groot. Zelfs wanneer er weI een koppeling is 
van CAD naar CAM, zijn de ontwerpen die op een CAD systeem zijn ontwikkeld niet eendui
dig en kan er verwarring ontstaan bij het verder verwerken van deze ontwerpen op een CAM 
systeem [21]. 

Voor het plannen van de produktie zijn gebruikelijke modellen omgezet in computerpro
gramma's. Deze computerpakketten zijn in Duitsland PPS en in de Verenigde Staten CAPPo 
Met behulp van deze pakketten is het mogelijk om met behulp van de computer een 
geoptimaliseerd procesverloop te vinden voor een specifiek produkt Het totale plannen kan 
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daarbij bestaan uit verschillende subsystemen voor het plannen. Soms worden gegevens 
gebruikt die zijn verkregen uit eerdere produktieplanningen. Om een volledig systeem samen 
te stellen dat is gebaseerd op deze methoden is de computertecbnologie echter nog niet ver 
genoeg ontwikkeld [22]. In het geval van PPS komt er nog een controlerende en sturende 
functie bij. 

Het doorgeven van de informatie uit de produktievoorbereiding is atbankelijk van de 
produktiemiddelen op de werkvloer. In het geval van conventionele machines zonder 
computerbesturing is het mogelijk een terminal te installeren waarop de geplande werkzaam
heden voor die dag beschikbaar zijn voor de operator. Bovendien moet de relevante produk
tinformatie met bewerkingsvoorschriften opgevraagd kunnen worden. In het geval van NC 
produktiemachines bestaat er sinds 1967 al het DNC systeem. In dit systeem wordt de 
programmering van de NC machines gedaan vanuit een centrale computer, terwijl de 
produktievoortgang terug wordt gekoppeld van de NC machine naar de centrale computer. 
Een koppeling van dit systeem met CAM en PPS/CAPP ligt natuurlijk voor de hand [23]. 

Tijdens het produceren moet de kwaliteit van de produkten continu worden bewaakt, zodat 
er direkt kan worden opgetreden bij herhaling van fouten. Een ontwikkeling in deze richting 
is CAQ en CAl. 

Natuurlijk is deze opsomming bij lange na Diet compleet De besturing van robots, het 
computer ondersteund testen van produkten en computer ondersteund assembleren zijn nog 
maar enkele voorbeelden van aspecten die buiten beschouwing zijn gebleven. 

In afbeelding 13 is de opbouw van een CIM systeem in de produktie weergegeven zoals 
dit er uit zou moeten zien. 
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1 CAD 1 

:~~: L ___ , ____ ...1 

opdracht 1--------, 
1 CAM I 
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I PPS I 

:~I 
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__ J _____ 
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--------" 1 ~ X-~ Xl Ir-------' I kwaliteitscontrole I' '-----, 

i ~ : I Conventionele : DNC 
L_ machines ___ J 

l _______ J 
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I~ ~~xi 
I NC-Machines : l _________________ _ 

Afbeelding 13: Ben voorbeeld van een CIM structuur in de 
produktieafdeling van een bedrijf. 
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4. Wat zijn de (verwachte) ontwikkelingen binnen ClM? 

4.1 Ontwikkelingen op het gebied van CAD/CAM 

Op het moment worden CAD systemen ontwikkeld die dichter bij de uiteindelijke 
produktie van een systeem staan. Een voorbeeld hiervan is feature modelling. Met deze 
methode worden produktontwerpen opgebouwd uit basisvormen, de zogenaamde features. Een 
uitgangsvorm wordt uitgebreid met een feature, of er wordt juist een feature vanafgetrokken. 
De eenduidigheid is goed gewaarborgd bij dit systeem en bovendien is de anaIogie met de 
produktieprocessen aI gauw duidelijk. Het laten ontstaan van een produkt uit een basisvorm 
door aftrekken van features komt overeen met het frezen, draaien, enz. Het optellen van 
features heeft overeenkomsten met de verbindingstechnieken [24]. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan verdere uitbreiding van DFM. Dit is een systematiek 
waarbij het produkt aI tijdens de ontwerpfase wordt gecontroleerd op maakbaarheid. Het is 
daarbij nodig dat er een volledig gegevensbestand beschikbaar is. waaruit het CAD/CAM 
systeem kan putten. Een voorbeeld is het controleren op botsing van delen van het gereed
schap of bewerkingsmachine met het produkt of zichzelf. Vooral bij ingewikkelde produkten 
aIs turbineschoepen komt een derge1ijk systeem tot zijn recht Een uitvloeisel van dit systeem 
is het computer ondersteund ontwerpen en opstel1en van de opspanning van een produkt in 
wording op de bewerkingsmachine [25]. 

4.2 Ontwikkelingen op het gebied van produktievoorbereiding 

De planning zoals die is opgesteld bij de produktieplanning, is niet altijd even geschikt 
voor werkelijke toepassing op de werkvoorbereiding . Dit is het gevolg van de verschillende 
orientaties van beide afdelingen. De planafdeling is vooral gebaseerd op logistiek en is 
gescheiden van de werkvoorbereiding die vooral is geent op de technologie. Hierdoor kan het 
nog weI eens tot misverstanden komen tussen werkvoorbereiding en planning. Een planning 
die ideaal lijkt uit het oogpunt van de logistiek, kan bij de werkvoorbereiding worden 
verbeterd of verslechterd door het samenvoegen van bewerkingen aan verschillende produkten 
die hetzelfde produktiemiddel vragen. 

Deze problemen laten zich niet oplossen met het toepassen van een algoritme. dit is het 
gevolg van het steeds veranderen van de randvoorwaarden. Evenmin is het mogelijk om alle 
combinaties te onderzoeken van planning en werkvoorbereiding, om zo de meest ideale door
looptijd te vinden. Voor een vrij eenvoudig produkt kan de benodigde tijd voor zijn vergelij
king aI gauw enkele jaren bedragen. In de praktijk wordt daarom gebruik gemaakt van 
heuristische relaties, waaraan geen theorie te koppelen valt In de conventionele software zijn 
deze relaties onvoldoende te beschrijven. 

Om deze redenen wordt de toepassing van kunstmatige intelligentie onderzocht Daarbij 
worden de kennis en de procedures uit de werkvoorbereiding omgezet in een objekt-geori
enteerd systeem, terwijl de produktieplanning wordt omgezet in een expliciete representatie 
van de CIM doelstellingen [26]. 
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4.3 Ontwikkelingen op de werkvloer 

Op de werkvloer bestaan er verschillende ontwikkelingen. Een daarvan is het ontwikkelen 
van nieuwe NC talen. Hierdoor komen er toepassingen beschikbaar zoals automatische 
inspectie van de produkten en zelfcorrectie. 

Robots worden verder ontwikkeld tot intelligentere en mobiele hulpmiddelen. Daarbij 
worden sensoren gebruikt voor zien, afstandsbepalingen tasten. De grijpers van assemblage 
robots worden ontworpen met variabele druk. De robots worden zo geschikter gemaakt voor 
complexe manipulatie- en assemblagetaken en kunnen zo meer onaangename taken oveme
men van de mens. 

In de kleine tot middelgrote serieproduktie wordt gebruik gemaakt van automatische 
materiaal afhandeling, robots en automatische inspectie. Deze vormen samen flexibele 
produktiecellen die geheel automatisch groepen onderdelen kunnen produceren. Aan elkaar 
gekoppeld kunnen deze cellen een flexibel produktiesysteem gaan vormen [27]. Een voor
beeld is het F ALC-onderzoeksprojekt op de TU Eindhoven. 

4.4 Overige ontwikkelingen 

Door de verschillende computersysteem fabrikanten wordt op dit moment hard gewerkt aan 
het ontwikkelen van CIM componenten, die in een willekeurige samenstelling aan elkaar te 
koppelen zijn. Zo kunnen er toch standaardonderdelen gebruikt worden bij het op maat 
samenstellen van een CIM systeem voor een bedrijf. Fabrikanten die zich hiermee bezig 
houden zijn ffiM en Hewlett-Packard [28]. 

Bovendien wordt er gewerkt aan betere informatieverwerkende apparatuur, waarbij een 
betere standaardisatie wordt toegepast tussen de componenten uit de eigen stal. De ondeme
mers wordt nog steeds gedwongen om een systeem te nemen dat volledig is opgebouwd door 
een leverancier met een bepaald merk. 
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5. Conclusies 

5.1 Welke bedrijven hebben het meest profijt van CIM '1 

Uit het voorgaande is gebleken dat het toepassen van een CIM systeem in de produktieaf
deling van een bedrijf zorgt voor een grotere flexibiliteit van de produktie. De omschakeling 
van het ene op het andere produkt gaat sneller. Eventuele herproduktie van een produkt is 
snel te doen door de produktinfonnatie uit de bibliotheek te halen, in plaats van deze opnieuw 
aan te maken. 

CIM vindt dus vooraI zijn toepassing in bedrijven die snel willen overschakelen tussen 
produkten, of wei een flexibel produktiesysteem nastreven. Daarbij worden de (tussen)voorra
den van produkten klein gehouden en de routingproblemen worden opgelost. Bij dergelijke 
bedrijven zorgt CIM voor een betere concurrentie positie. 

In andere bedrijven heeft CIM minder effect. Bij enkelstuks fabricage is ieder produkt 
uniek en moeten aIle procedures die nodig zijn voor de produktie steeds opnieuw worden 
doorlopen. Bij de massafabricage wordt er relatief te weinig omgeschakeld naar een nieuw 
produkt om flexibele produktie na te streven. De gedachte achter CIM is echter ook voor deze 
bedrijven van toepassing. Een beter begrip van de produktieprocessen in het eigen bedrijf is 
altijd van groot belang om eventuele problemen op te kunnen Iossen. Bovendien moet ook het 
werk voor de werk-nemers interessant worden gehouden, immers betrokken werknemers zijn 
een garantie voor de continui*teit en effectiviteit van het produktieproces. 

5.2 Conclusies met betrekking tot de toepasbaarheid 

De toepasbaarheid van CIM wordt op het moment nog teveel beperkt door de huidige 
stand van de computertechniek. De benodigde informatieverwerkingscapaciteit die nodig is 
om een produktieproces te besturen is nog te groot voor de computers die nu beschikbaar 
zijn. Voorlopig is eiland-automatisering nog de best toepasbare oplossing. Dit houdt weI in 
dat er een constante ontwikkeling moet plaatsvinden van de technologie, zodat een echt CIM 
sYSteem straks voor ieder bedrijf mogeIijk wordt. 

Veel ondememers laten zich afschrikken door de hoeveelheid werk dat nodig is voor een 
goede CIM implementatie. Allereerst moet er veel kennis worden verzameld over de 
gebruikte produktietechnologieen. De computerbestanden moeten met deze infonnatie gevuld 
worden, wat ook de nodige tijd en moeite kost. De meeste aanbieders van systemen hebben 
aIleen verstand van computersystemen, zodat de betreffende ondememer samen met de 
systeemleverancier moet samenwerken om een op maat gemaakt produktiesysteem te krijgen. 
Bij de verdere ontwikkeling van de infonnatietechnologie is de kans echter weI groot dat deze 
kloof tussen computertechnologie en produktietechnologie wordt overbrugd. 

Uit de literatuur blijkt bovendien de verwarring die hangt rond het begrip CIM. Dit 
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ondanks de invoering van CIM in het begin van de jaren 80. Dit is de oorzaak van het feit 
dat er tegenstrijdigheden bestaan rondom CIM. 

Deze verwarring is vooral ontstaan doordat er veel vakgebieden mee gemoeid zijn. Als 
gevolg van het specialisme van de deelnemers, is de kennis van de andere vakgebieden 
beperkt. Ben voorbeeld is de beperkte kennis van computerfabrikanten op het gebied van de 
bedrijfskunde en de produktietecbnologie. De ontwikkeling van elM systemen zou sterk 
kunnen worden bevorderd door een betere samenwerking tussen de verschillende vakgebieden, 
zoals het geschikt maken van de specifieke kennis voor beschrijving in een computertaal. 
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Lijst met afkortingen 

De afkortingen die zijn aangeduid met een * zijn ook opgenomeh in de begrippenlijst. 

DFM = Design For Manufacturing. 

DNe"' = Direct Numerical Control I Distributed Numerical Control. 

CAD = Computer Aided Design; computerondersteund ontwerpen. 

CAl = Computer Aided Inspection; computerondersteund meten en controleren. 

CAM = Computer Aided Manufacturing; computerondersteund produceren. 

CAPP* = Computer Aided Process Planning; procesplanning m.b.v. de computer. 

CAQ = Computer Aided Quality control; kwaliteitsbewaking m.b.v. computers. 

CAx = afkorting voor alle processen de door de computer worden ondersteund. 

ClM = Computer Integrated Manufacturing. 

IGES = Initial Graphics Exchange Specification. 

JIT* = Just In Time production 

MRP (1)* = Material Requirements Planning. 

MRP II· = Manufacturing Resources Planning. 

NC = Numerical Control; wordt gebruikt als aanduiding voor programmeerbare 
produktiemachines. 

PPS* = Produktion Planung und Steuerung. 
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Begrippenlijst 

CAPP; 

Zie PPS. 

DNC; 

Voor de afkorting DNC zijn er twee begrippen in gebruik. De eerste is Direct Numerical 
Control. Bij dit begrip worden de NC produktie machines geprogrammeerd vanuit een 
centrale computer. De produktiemachines geven informatie terug over de voortgang van de 
produktie. Uitval van de centrale computer betekent automatisch stilstand van de produktie. 
Het tweede begrip achter DNC is Destributed Numerical Control. Dit wedct volgens hetzelfde 
principe als het eerste begrip, echter nu worden de NC programma's niet direkt doorgegeven 
aan de NC machine zeIf, maar aan een PC die daarnaast staat. Hierdoor is het mogelCJk om 
een aantal programma's te bufferen en te gebruiken op het moment dat de machine zover is. 
Zelfs bij uitval van de centrale computer kunnen de machines nog een tijd lang doorwerken. 

JIT; 

JIT is een methode van produceren die vooral in Japan is ontwikkeid Hierbij wordt een 
produktieproces gevormd dat werkt met minimale tussenvoorraden en een minimum aan 
uitval. Om dit te bereiken moeten aIle mogelijke problemen die het proces kunnen verstoren 
worden opgelost. Een voorbeeid is het oplossen van een bottleneck, een produktiemachine 
werkt te langzaam, zodat daar grote tussenvoorraden kunnen ontstaan. Door het toepassen van 
meerdere machines voor deze taak of het in gebruik nemen van een andere, snellere, machine 
kan dit probleem worden opgelost 

Een kenmerkend onderdeel van een JIT produktiesysteem is het gebruik van Kanbans. Dit 
zijn kaartjes die opdrachten bevatten voor de produktiemachines en voor de transportmiddelen 
tussen de opeenvolgende machines. Wanneer er een eindprodukt wordt afgenomen, wordt er 
een opdracht verstrekt om een nieuw produkt bij te maken. Dit resulteert in een nieuwe 
opdracht om grondstoffen en halfprodukten aan de voorgaande produktiemiddelen. Deze raken 
een deel van hun eigen eindvoorraad kwijt en krijgen dus ook de opdracht om nieuwe 
halfprodukten aan te maken, waar weer andere halfprodukten voor nodig zijn. enz. Een 
dergelijk systeem wordt een trekkend-systeem genoemd. 

Kanban; 

Zie JIT. 
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MRPI; 

MRP I is een methode om de investeringen in de voorraad grondstoffen en arbeid klein te 
houden. Daarom worden er bij deze methode de informatie bijgehouden over de benodigde 
materialen voor een bepaald eindprodukt. Afhankelijk van de vraag wordt er een berekening 
gemaakt van aIle hoeveelheden van onderdelen die gemaakt moeten worden om een bepaalde 
hoeveelheid eindprodukt te verkrijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met de meest 
economische grootten van deze produktievolumen en de benodigde produktietijd. Zodoende 
kan bepaald worden wanneer de produktie van een onderdeel van start moet gaan en in welke 
hoeveelheid het moet worden aangemaakt, om te kunnen worden gemonteerd op het moment 
dat er behoefte is bij het eindprodukt. 

MRP II; 

MRP II is een uitbreiding op MRP I. Het heeft namelijk ook een koppeling met de capaciteit 
van de fabriek. Het is dus niet alleen een hulpmiddel om de voorraden te beheren, maar ook 
de middelen die nodig zijn om deze voorraden aan te maken. Hieronder kunnen mankracht, 
kapitaalmiddelen en geld worden verstaan. Tevens wordt rekening gehouden met de voorspel
lingen van de afzetmogelijkheden. Hierdoor is het mogelijk om een overcapaciteit of een 
ondercapaciteit te voorkomen. 

PPS; 

PPS is , net als CAPP, een methode om de produktie te sturen en te controleren. Het maken 
van een goed produkt staat of valt met het produktieplan. Het is dan ook nodig om een lijst te 
maken van de benodigde processen en materialen. Daarbij komt het maken van een goede 
layout van de fabriek, zodat de produkten goed kunnen doorstromen op weg naar hun 
eindbestemming. PPS en CAPP zijn computerondersteunde methoden die deze werkzaamhe
den snel kunnen uitvoeren. PPS heeft daarnaast nog een controlerende taak en kan eventueel 
bijsturen als de produktie niet geheel naar wens verloopt. 
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