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INLEIDING 

In het kader van het promotie-onderzoek "mogeli jkheden tot 
verbetering van de MPS-functie" zijn de modules MPS, PCS en PCF 
van Triton onderzocht. Deze modules ondersteunen samen de MPS
functie van Triton. Op basis van het onderzoek is een functionele 
beschrijving gemaakt en is de toepasbaarheid van de module 
bekeken. 

Het rapport is uit 4 delen opgebouwd. Deel I gaat in op de 
globale functionaliteit van de modules PCS, PCF en MPS en op 
interfaces met de andere modules van Triton. Deel II beschrijft 
de toestandonafhankelijke gegevens en deel III gaat in op de 
werking van Triton. Deel IV tens lotte behandelt de beperkingen en 
toepasbaarheid van de module. 



DEEL :I: GLOBALE PUNCTIONALITEIT EN INTERFACES 

De MPS-functie in Triton is verdeeld over drie modules: 
1) module MPS ondersteunt het opstellen van plannen op verschil

lende aggregatieniveaus en het aggregeren en disaggregeren van 
de plannen. 

2) module PCF ondersteunt het plannen van optiegevoelige 
eindproducten en het configureren van deze producten bij het 
ontstaan van klantorders. 

3) module PCS ondersteunt de beheersing van het klantspecifieke 
gedeelte van de productie nadat een op optiegevoelig eindpro
duct voor de klantspecifieke order is geconfigureerd. 

De globale functionali tei t van de drie modules wordt besproken 
aan de hand van het model van Berry, Vollman en Whybark. Di t 
model is gekozen omdat de structuur van het model in meerdere 
MPS-modules is terug te vinden. 
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In de MPS-module kan op het niveau van Production Planning, bij 
Triton het Industriele Plan genoemd, per productfamilie een 
verkoopplan, een voorraadplan en een productieplan worden 
opgesteld. Op dit niveau kan een resource check worden gedaan op 
de financiele consequenties van het Industriele Plan. 

oak op Master Production Scheduling niveau kan per MPS-item een 
verkoopplan, een voorraadplan en een productieplan worden 
opgesteld. Met behulp van de Rough-cut Capacity Planning kunnen 
de consequenties van het productieplan voor materiaal en 
capaci te i t worden bekeken. Door aggregatie en disaggregatie 
kunnen de plannen op groepsniveau en op itemniveau worden 
vergeleken. 

De functie Demand Management omvat het voorspellen van de vraag 
op verschillende niveaus (module MPS), het op basis hiervan 
opstellen van een vraagplan (module MPS) en de klantorderbeheer. 



Onderdeel van het klantorderbeheer is het configureren van 
optiegevoelige eindproducten op klantspecificatie (module PCF). 
De resterende acti vi tei ten van het klantorderbeheer z ijn 
grotendeels ondergebracht in de module SLS. 

Na configuratie van een optiegevoelig eindproduct wordt het 
klantorderspecifieke gedeelte van de productie beheerst met 
behulp van de module PCS (Final Assembly Scheduling functie). 
Afhankelijk van het soort beheerste voorraad-items in het Final 
Assembly traject wordt di t traject bestuurd met MRP, SIC, 
netwerkplanning of een combinatie van deze drie. 



DOL XX: TOESTANDSONAFHANKELIJKE GEGEVENS 

In di t dee I wordt ingegaan op de werking van het pakket met 
betrekking tot tijd (hoofdstuk 1), verschillende plannen (sce
nario's) die kunnen worden gedefinieerd (hoofdstuk 2) en de 
gegevens die onafhankelijk van de orderafhandeling de toestand 
van het productiesysteem representeren (hoofdstuk 3). 

1. Werking van het pakket met betrekking tot ti;d 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op periodelengtes en de conversie 
hiervan, planningshorizon en time fences en de wijze waarop de 
module MPS omgaat met het verstrijken van de tijd. 

1.1 periodelengte en conversie 

Voor het actuele plan en voor de scenario's (alternatieve 
plannen) moet de lengte van de perioden worden bepaald. Voor de 
periodelengte worden de verkoop- , voorraad- en productie
aantallen vastgelegd. Het is niet mogelijk om binnen hetzelfde 
plan met verschillende periodelengtes te werken. Op aggregaat
niveau en detailniveau zijn de periodelengtes dus hetzelfde. 

De lengte van een periode, die wordt geidentificeerd door een 
period code, wordt bepaald door: 
- type of period: het soort standaard periode die kan worden 

ingesteld op 
* dag 
* week 
* maand 

- number of periods: vermenigvuldigingsfactor voor de "type of 
period". 

- length in days: de lengte van de periode in dagen vol gens de 
Juliaanse kalender. De default waarde van een maand is 30 dagen 
en van een week 7 dagen. 

De lengte van een periode is het product Vcul de II, of period" 
en de "number of periods". De lengte van deze perioue in Juli
aanse kalender dagen kan worden opgegeven bij "length in days". 

Bij het copieren van het actuele plan naar een scenario en vice 
versa of het copieren van scenario naar scenario zal bi j een 
verschil in periodelengtes conversie van de aantallen in de 
plannen moeten plaatsvinden. Deze conversie gebeurt direct 
proportioneel met het verschil in lengtes van de perioden en de 
verschillen in hoeveelheden in de geconverteerde perioden. De 
conversie wordt geillustreerd aan de hand van een situatie waar 
een scenario werdt gecopieerd naar een ander scenario met 
kleinere periodelengtes. 

Stel dat plan A naar plan B wordt gecopieerd: 

plan A: 

plan B: J 
Veer een periode i van plan A geldt dat deze begrenst wordt door 
een startmoment SA(i) en een Eindmement EA(i). Verder geldt er 
dat EA(i) = SA(i+1). In periode i is voor plan A dat gecopieerd 



wordt een hoeveelheid PA(i) ingevoerd. V~~r plan B wordt dezelfde 
notatie aangehouden. Voor de conversie geldt dat 3 verschillende 
situaties kunnen worden onderscheiden: 

1 ) SB(j) ~ SA(i) en EB(j) S EA(i) dan: 

PB(j) = PA(i) * (EB(j) - SB(j» I (EA(i) - SAC i) ) 

2) SB(j) ~ SA(i) en EB(j) l EA(i) 

PB(j) == PA(i) * (EA(i) - SB( j» I (EA(i) - SA(i» + 

PA(i+1 ) * (EB(j) - SA(i+1» I (EA(i+1) - SA(i+1» 

3) SB(j) S SA(i) en EB(j) S EA(i) 

PB(j) = PA(i) * (EB(j) - SAC i}) I (EA(i) - SA(i» + 

PA(i-l) * (EA(i-1) - SB(j» I (EA(i-1) - SA(i-1» 

Voor de si tuatie waar een scenario naar een ander scenario met 
grotere periodelengtes wordt gecopieerd geldt dezelfde gewogen 
wijze van conversie. 

1.2 Planningshorizon en time fence 

De planningshorizon is het aantal perioden in de toekomst 
waarover de MPS-planner een verkoop-, voorraad- en productieplan 
wil opstellen. Bij Triton kan de planningshorizon willekeurig ver 
in de toekomst liggen. 

De time fence is het aantal perioden in de toekomst waarbinnen in 
principe niets meer aan de MPS-plannen gewijzigd zou ~ogen 
worden. De time fence wordt vaak afhankelijk van (soms gelijk 
aan) de totale doorlooptijd van inkoop en productie vastgelegd. 
De time fence kan door de gebruiker op een willekeurig a,,,,,.,l- 1 
perioden in de toekomst worden gelegd. 

1.3 Verstrijken van de tijd, exception messages en rescheduling 

Triton houdt zelf bij wat de huidige periode is. Bij het 
verstrijken van de tijd worden plannen (voorraadplannen, 
productieplannen en vraagplannen) en voorspellingen uit het 
verI eden bewaard. OOk voorraadtransacties die in het verleden 
hebben plaats gevonden worden opgeslagen. Geplande voorraadtran
sacties in het verleden die nog niet hebben plaats gevonden 
worden meegenomen in de huidige periode. 

Bij het verstrijken van de tijd kan blijken dat geplande 
vrijgiftes of voorraadtransacties voor MPS-items in het verI eden 
nog niet hebben plaats gevonden. In dat geval worden uitzonde
ringsboodschappen door de MPS-module gegenereerd. Verder worden 
ui tzonderingsboodschappen gegenereerd als met het productieplan 
niet meer aan de behoefte kan worden voldaan of als voorraadnor
men van MPS-producten worden onderschreden. Tenslotte worden 
ui tzonderingsboodschappen gegenereerd als het productieplan 
binnen de time fence wordt gewijzigd. Er vindt nooit automatische 
rescheduling van MPS-orders plaats, tenzij de MPS-planner dit 
expliciet van de module vraagt. Op uitzonderingsboodschappen en 
rescheduling wordt in deel III, hoofdstuk 2 nader ingegaan. 



2. Alternatieve plannen: scenariots 

Het is in de module MPS mogelijk om met verschillende "plannen" 
te werken. Ken plan moet altijd aanwezig zijn, namelijk het 
actuele plan. Het actuele plan wordt gebruikt om de productie 
daadwerkelijk aan te sturen. Oe gegevens van het actuele plan 
worden daarom in de MRP database gezet. Een scenario (een 
alternatief plan) kan worden gedefinieerd om wijzigingen in het 
actuele plan te simuleren en te evalueren, zowel op aggregaat
als detailniveau. Van een scenario worden geen gegevens naar de 
MRP database gecopieerd. 

Ken scenario wordt gedefinieerd door een scenarionummer en een 
scenarionaam. Verder moet per scenario een period code worden 
vastgelegd (par. 1.1). Het is mogelijk om scenario's onderling te 
copieren of van een actueel plan naar een scenario en vice versa 
te copieren. 

3. Toestandsonafhankeliike gegevens 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op MPS-items, 
een aantal soorten stuklijsten, capaciteitsbeschikbaarheids
gegevens en capaciteitsprofielen. 

3 • 1 MPS- i tems 

Alle items moe ten worden gedefinieerd in de module ITM. In deze 
module moeten aan de volgende attributen een waarde worden 
toegekend: 
1) Soort item 

- Type 
Voor de behandeling van de MPS-functie in Triton worden de 
volgende item-typen te onderscheiden: 
- generiek item: een optiegevoelig item dat parent is van 

een Generieke BOM. 
- maakdeel: intern te fabriceren item 
- koopdeel: extern in te kopen item 
Bestelsysteem 
De waarde van het attribuut "bestelsysteem" bepaalt op welke 
wijze productie-orders voor het item gegenereerd worden: 
MRP: een MRP gestuurd item 
MPS: item dat op basis een productieplan wordt aangemaakt 
SIC: een voorraadgestuurd item 
FAS: een item dat aIleen op klantorder wordt geproduceerd 
MNL: een item waarvoor handmatig productie-orders moeten 

worden gegenereerd 

2) MPS ordergroottegegevens 
- time fence: 

Het aantal dagen in de toekomst vanaf de huidige dag 
waarbinnen veranderingen alleen mogelijk zijn door ingrijpen 
van de planner. 
Minimum order quantity: 
Minimale ordergrootte van een MPS-order 

- Maximum order quantity: 
Maximale ordergrootte van een MPS-order 

- Fixed order quantity: 
Vaste ordergrootte van een MPS-order 
Order quantity multiple of: 



De ordergrootte van de MPS-order is een veelvoud van de 
ingevoerde waarde 

- Economic order quantity: 
Economische ordergrootte van een MPS-order. Oeze wordt 
default berekend door het toepassen van de formule van Camp. 
De gebruiker kan de economische seriegrootte echter ook 
handmatig invoeren of met een zelf bepaalde formule 
berekenen. 

- Order interval: 
Interval tussen MPS-orders. Oit kan leiden tot een toename 
van de MPS-orderhoeveelheid. 

3) MPS voorraadplanningsgegevens 
- Safety time: 

Slack tussen de behoefte aan een bepaalde hoeveelheid MPS
items en de leverdatum van de productie-order die in deze 
behoefte moet voorzien. 

- Safety stock: 
Veiligheidsvoorraad van een MPS-item. 

- Re-order point: 
Bestelniveau voor SIC-items. V~~r MPS-i terns kan geen re
order point worden opgegeven 

- Maximum stock: 
Maximale voorraad die van een MPS-item aanwezig mag zijn. 

4) Financiele gegevens 
- cost price: 

Kostprijs van het item. Deze wordt berekend door de 
inkoopprijs van de materialen en de kosten van de bewerkin
gen, gesomrneerd over aIle stuklijstniveaus, die het item 
moet ondergaan op te tellen. 

- selling price: 
Verkoopprijs van het item. 

- operation costs 
"Toegevoegde waarde" van het item. Oit z1Jn de kosten van de 
bewerkingen, gesomrneerd over aIle stuklijstniveaus, die het 
item moet ondergaan. 

Met de ordergrootte- en voorraadplanningsgegevens wordt door de 
MPS-module rekening gehouden bij het genereren adviezen voor het 
opstellen van het productieplan en het genereren van MPS-orders. 
De MPS-planner kan deze adviezen echter "over rulen". 

Buiten de items die in de ITH-module worden gedefinieerd kent 
Triton ook items die een productfamilie representeren. Oeze items 
worden in de MPS-module gedefinieerd. Per productfamilie moet aan 
de volgende attributen een waarde worden toegekend: 
- time fence: 

Het aantal dagen in de toekomst vanaf de huidige dag waarbinnen 
veranderingen aIleen mogelijk zijn door ingrijpen van de 
planner. 

- cost price: 
Gewogen gemiddeide kostprijs van de groepsitems. 

- selling price: 
Gewogen gemiddeide verkoopprijs van de groepsitems. 

- operation costs 
Gewogen gemiddeide Htoegevoegde waarde" van de groepsitems. 

De gewogen kostprijs, verkoopprijs en toegevoegde waarde kunnen 
door bet pakket worden berekend door de kostprijs, verkoopprijs 
en toegevoegde waarde van MPS-items te aggregeren 



3.2 Generieke items: gebruik van features en constraints 

In de module ITH kan voor het attribuut "type" de waarde 
"generiek" worden gekozen indien er sprake is van een optiegevoe
lig item. Bij generieke items komen vaak op meerdere niveaus in 
de stuklijst HPS-items v~~r. Daarom wordt uitgebreid in deze en 
de volgende paragraaf ingegaan op respectievelijk generieke items 
en Generieke stuklijsten. 

Een optiegevoelig item heeft een of meerdere kenmerken (features, 
dimensies) die per kenmerk meerdere waarden (opties) kunnen 
hebben. Een voorbeeld van een kenmerk is kleur. De hierbij 
behorende waarden kunnen bijvoorbeeld blauw, groen en rood zijn. 
Door voor een optiegevoelig item per kenmerk een waarde vast te 
leggen is het optiegevoelige item gespecificeerd. 

In de PCF module worden kenmerken en waarden (voortaan features 
en opties genoemd) onafhankelijk van een item gedefinieerd. De 
features moeten hierbij zodanig worden gekozen dat slechts een 
optiekeuze per feature mogelijk is. Vervolgens worden aan elk 
optiegevoelig item de bijbehorende features en opties toegewezen. 
Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een voorbeeld. 

Een autofabricant brengt twee verschillende typen auto IS op de 
markt: auto A (500 kg.) en auto B (1000 kg). Bij beide typen kan 
de klant kiezen tussen verschillende motoren en verschillende 
versnellingsbakken. De features en opties zien er als volgt uit: 

features optie 

motorinhoud 1 .3 liter 
1 .6 liter 
1.8 liter 
2.0 liter 

transmissie 4 versnelling 
5 versnelling 

Deze features en opties worden toegewezen aan de beide autotypen. 
Omdat auto A te licht is wordt deze niet geleverd met een 2.0 of 
1.8 liter motor. Auto B is te zwaar voor een 1.3 motor. 

generiek item feature option 

auto A motorinhoud 1.3 liter 
1.6 liter 

transmissie 4 versnelling 
5 versnelling 

auto B motorinhoud 1.6 liter 
1.8 liter 
2.0 liter 

transmissie 4 versnelling 
5 versnelling 



Het komt regelmatig voor dat een optie voor een feature niet 
onafhankelijk van de optiekeuze van een andere feature kan worden 
vastgelegd. Binnen Triton worden twee soorten afhankelijkheden 
onderscheiden: 
- exclusie: opties sluiten elkaar uit. 
- inclusies: de keuze voor een optie houdt in dat een andere 

optie ook moet worden gekozen. 
De afhankelijkheden tussen opties worden vastgelegd met condi
tions en constraints. De conceptuele structuur van de conditions 
en constraints is als voIgt: 
- inclusie: If feature W.option X THEN INCLUDE feature Y.option Z 
- exclusie: lE feature W.option X THEN EXCLUDE feature Y.option Z 

Het werken met conditions en constraints wordt toegelicht aan de 
hand van het bovenstaande voorbeeld. Een motor van 1.3 liter kan 
niet worden gecombineerd met een 5 versnellingsbak (exclusie). 
Een motor van 2 liter wordt altijd gecombineerd met een 5 
versnellingsbak (inclusie). De conditions en constraints zien er 
dan als voIgt uit: 

generiek item: auto A 

constraintnummer: 1 
IF motorinhoud.1.3 liter THEN EXCLUDE transmissie.S versnel. 

generiek item: auto B 

constraintnummer: 1 
IF motorinhoud.2.0 liter THEN INCLUDE transmissie.S versnel. 

V~~r een optiegevoelig item is op deze wijze precies vastgelegd 
welke optiecombinaties er zijn toegestaan. De features en opties 
alsmede de conditions en constraints worden altijd aan het 
optiegevoelige item gerelateerd, ook al hebben ze be trekking op 
de components. 

3.3 Stuklijsten voor optiegevoelige items 

De stuklijsten voor producten van het type nmaakdeel" worden 
vastgelegd in de BOM module. De stuklijsten voor optiegevoelige 
items worden vastgelegd in de PCF module en worden aangeduid met 
"Generieke BOM". De parent van een Generieke BOM is een op
tiegevoelig item (generiek item met een willekeurig bestel
systeem). Components van de Generieke BOM zijn commons (com
ponents die altijd in het optiegevoelige item voorkomen) en 
options (components die slechts in een gedeelte van de op
tiegevoelige items voorkomen). De stuklijstrelaties in de 
Generieke BOM bevatten condities (Triton term: component con
straints) omdat per feature slechts een optie in het optiegevoe
lige item kan worden opgenomen. Deze condi ties moeten door de 
gebruiker worden vastgelegd. Hierbij moet de gebruiker er zelf 
voor zorgen dat de condities die aan de stuklijstrelaties worden 
gekoppeld overeenkomen met de features en opties die aan het 
generieke item zijn gerelateerd. Dit word toegelicht aan de hand 
van het voorbeeld uit de vorige paragraaf. De Generieke BOM voor 



auto A ziet er als voIgt uit: 

auto A 

I 
1.6 motor 

I I 
1.3 motor 4 bak 

I 
5 bak 

I 
rest 

Per stuklijstrelatie van de Generieke BOM moeten condities worden 
vastgelegd, in overeenstemming met de bij het generieke item 
gedefinieerde features en constraints. 

stuklijstrelatie 

parent component 

auto A 1 .3 motor 

auto A , .6 motor 

auto A 4 bak 

auto A 5 bak 

auto A rest 

conditie 

motorinhoud.1.3 liter 

motorinhoud.1.6 liter 

transmissie.4 versnelling 

transmissie.5 versnelling 

TRUE 

quantity 
per 

1 

1 

1 

1 

? 

etc 

/ 

. 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

In de bovenstaande figuur is te zien dat de afhankelijkheden 
tussen opties niet in de stuklijstrelaties tot uitdrukking komen. 
Bij het configureren (kiezen van opties) van het optiegevoelige 
item wordt rekening gehouden met inclusies en exclusies. Na het 
configureren worden de gekozen feature-optie combinaties 
opgeslagen in een modelcode (zie deel III, par 4.2). Op basis van 
d~ze modelcode en de condi ties in de Generieke BOM wordt een 
';f'1.antspecifieke BOM gegenereerd. Deze Klantspecifieke BOM is 
evenals de standaard stuklijsten geschikt als productiestuklijst. 
De parent van de Klantspecifieke BOM heeft in de PCF-module 
hetzelfde itemnummer als het optiegevoelige eindproduct waaraan 
een variantcode is toegevoegd. 

De components van een Generieke BOM kunnen van een willekeurig 
type zijn en een willekeurig bestelsysteem hebben. Het is dus 
ook mogelijk dat de component van een Generieke BOM weer een 
optiegevoelig item is met een Generieke BOM. In het bovenstaande 
voorbeeld zou de 1.6 motor een generiek item zijn als zowel een 
carburatie als een injectie uitvoering zou bestaan. De Generieke 
BOM van de 1.6 motor ziet er dan als voIgt uit: 

1.6 motor 

I I I 
1.6 blok carburateur injectie 

systeem 

De enkelvoudige stuklijstrelaties in deze Generieke BOM worden op 
dezelfde wijze vastgelegd als hierboven is beschreven. De extra 



feature-opties combinatie (1.6 motor met carburatie of injectie) 
wordt echter zowel op het niveau van de auto als op het niveau 
van de 1.6 motor vastgelegd. Dit is noodzakelijk omdat bij het 
configureren van een optiegevoelig item de Generieke BOM niet 
wordt doorlopen om vast te stellen of deze generieke componenten 
heeft. 

De Generieke BOM is bedoeld om op basis van klantorders een 
productiestuklijst genereren voor het op klantorder gestuurde 
gedeelte van het productietraject van een optiegevoelig eind
product. Voor dit doel zal de Generieke BOM zoveel mogelijk 
maakbare items moeten bevatten die door de stuklijstrelaties zo 
veel mogelijk vanuit productie oogpunt zijn gestructureerd. Dat 
wil zeggen dat de Generieke BOM de werkelijke assemblagevolgorde 
van de items zo goed mogelijk moet beschrijven, rekening houdend 
met het aantal beheerste voorraaditems dat men wil onderscheiden. 

Om de Generieke BOM ook voor planningsdoeleinden te kunnen 
gebruiken is het mogelijk per optie (stuklijstrelatie) het per
centage van de optiegevoelige items dat met deze optie geas
sembleerd wordt vast te leggen. In deel IV zal worden aangetoond 
dat het oorspronkelijke doel van de Generieke BOM conflicteert 
met het gebruik van deze stuklijst als Plannings BOM. 

3.4 Planningsstuklijsten voor productfamilies 

In de MPS-module kan een "Familie BOM" worden gedefinieerd die 
de structuur van een productfamilie bepaalt. De parent van een 
Familie BOM is altijd een productfamilie-item. De components van 
een Familie BOM kunnen zowel MPS-items als productfamilie-items 
zijn. In de Familie BOM is voor elke component vastgelegd v~~r 
welk percentage deze component deel uitmaakt van de groep. De som 
van deze percentages hoeft niet gelijk te zijn aan 100%. 

Omdat productfamilie-items component kunnen zijn van een Familie 
:~OM kui::;","" meereere productfamilie-ni veaus worden gedefinieerd. 
Voor eJ;:{~ productfamilie op een willekeurig niveau kan in het 
Industriele Plan een verkoop-, voorraad- en productieplan worden 
opgesteld. In de onderstaande figuur is een voorbeeld van het 
gebruik van Familie BOM's gegeven: 

auto(PF) 

5°'1 ml 30'1 
auto A (PF) autoB (MPS) auto c (MPS) 

I 
4°'1 6°'1 

auto A1 (MPS) auto A2 (MPS) 

Een MPS-i tern kan maar tot een productfamilie behoren. Ook een 
productfamilie-item kan zelf maar tot een andere productfamilie 
behoren. 



3.5 Materiaalgegevens ten beboeve van RCCP 

Bi j Tri ton wordt Rough-Cut Capaci ty Planning gebruikt om 
critische materialen voor het realiseren van een productieplan in 
een toekomstige periode te plannen voordat het productieplan in 
deze periode voor MRP-planning is vrijgegeven. V~~r elk MPS-item 
met een of meer critische materialen moet per critisch materiaal 
aan de volgende attributen een waarde worden toegekend: 
- Critische materiaal: 

Het itemnummer van het critische materiaal. Het item kan een 
willekeurig bestelsysteem hebben. 

- Period Code: 
De periodelengte waarin de lead time offset gedefinieerd wordt. 

- Lead time offset: 
De tijd tussen de leverdatum van de MPS order en de behoefte 
aan het critische item, uitgedrukt in periodelengtes. 

- Quantity: 
Benodigde boeveelheid van het critische materiaal per MPS-item 

3.6 Capaciteitsgegevens ten behoeve van RCCP 

De capaciteitsgegevens zijn onder te verdelen in capaciteitsbe
hoeftegegevens en capaci tei tsbeschikbaarheids gegevens. De 
capaciteitsbehoeftegegevens worden vastgelegd in capaciteitspro
fielen. V~~r een MPS-i tern dat gebruik maakt van een of meer 
critische capaciteiten moet per critische capaciteit worden 
vastgelegd: 
- Code working center: 

Identificatie van de critische capaciteit die overeen moet 
komen met de identificatie van een working center in de module 
ROU (routing)! 

- Period Code: 
De periodelengte waarin de lead time offset gedefinieerd wordt. 

- Lead time offset: 
De tijd tussen, de leverdatum van de MPS order en de startdatum 
voor ,,~ beho":T~: aan \1e critische capaciteit die voor deze 
order gebruiki: ; • ..:>rdt. Deze tijd wordt uitgedrukt in periode
lengtes. 

- Delay time: 
De tijd tussen de startdatum en de einddatum van de behoefte 
aan de critische capaciteit, uitgedrukt in periodelengtes. Deze 
"behoefteduur" moet dus onafhankelijk van de ordergrootte 
worden opgegeven. 

- Production time: 
Het aantal benodigde productie-uren op de critische capaciteit 
per MPS-item 

De bescbikbaarheid van de critische capaciteiten is opgeslagen in 
de module ROU. Per working centre is hier bet beschikbare aantal 
uren per periode opgeslagen. 



DEEL III: WERKING VAN DE MPS-P'UHCTIE IN TRITON 

In dit deel wordt ingegaan op de werking van de modules MPS, PCF 
en PCS voor zover deze betrekking hebben op het uitvoeren van de 
MPS-functie. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op toes
tandsafhankelijke gegevens. Hoofdstuk 2 gaat in op het maken van 
plannen op itemniveau, bij Triton het Master Production Schedule 
ni veau genaamd. Hoofdstuk 3 behandel t het maken van plannen op 
aggregaatniveau, bij Triton het Industriele Plan niveau genaamd. 
Hoofdstuk 4 tens lotte gaat in op Final Assembly Order Planning. 

1. Toestandsafhankeli1ke gegevens voor het opstellen van plannen 

Bij het opstellen en vergelijken van plannen maakt Triton gebruik 
van een groot aantal gefaseerde toestandafhankelijke gegevens. 
Deze zijn in het onderstaande overzicht gecategoriseerd weer
gegeven. 

vraagplan: 
- sales forecast (SF): de voorspelde vraag naar het MPS-item, tot 

stand gekomen door tijdreeks extrapolatie (voorspellen op 
i temni veau) of door disaggregatie van het vraagplan van de 
productfamil ie van het MPS-i tern. De sales forecast kan 
handmatig door de planner worden aangepast. 
extra sales demand (ESD): een ophoging van de voorspelling in 
een specifieke periode als bijvoorbeeld in deze periode een 
groot deel van de voorspelling wordt geconsumeerd door een 
grote klantorder. Deze aanpassing wordt gemaakt ten behoeve van 
forecast consumption. 

Het vraagplan (totale verwachte vraag) in periode t wordt als 
voIgt berekend: 

vraagplan(t) = SF(t) + ESD(t) 

werkelijke vraag: 
1) Bruto Behoeftes: 

- exploded demand from RCCP (EDR): Bi j de RCCP worden 
critische materialen gepland. Indien dit critisch materiaal 
een MPS-item is ontstaat er door de RCCP een bruto behoefte 
aan dit MPS-item. 

- exploded demand from MRP (EDM): Indien een MPS-item de 
component is van een MPS-item of van een MRp-gestuurd item 
ontstaat bij de MRP berekening een bruto behoefte aan het 
MPS-item. 

- exploded demand from PCS (EDP): Indien een MPS-item wordt 
gebruikt in een project ontstaat er bij de berekening van de 
materiaalbehoefte van het project een bruto behoefte aan het 
MPS-item. Dit kan voorkomen in assemble-to-order situaties 
waar gebruik wordt gemaakt van two-level MPS. Het klantspe
cifieke gedeel te van het productietraject wordt hier 
beheerst met de module PCS. 

2) Allocations (reserveringen): 
- allocations from customers (AC): reserveringen van klanten 

voor het MPS-item van de module SLS 
- allocations from SFC (AS): reserveringen van productie

afdelingen op basis van vrijgegeven productie-orders (Sche
duled Receipts) waarvoor het MPS-item ingangsmateriaal is. 

3} Werkelijke leveringen: 
- deliveries to customers (DC): hoeveelheid werkelijk aan de 



klant geleverde MPS-items. Deze hoeveelheid is geregistreerd 
als magazijn-uitgifte 
deliveries to SFC (DS): hoeveelheid die werkelijk is 
uitgeleverd aan een productie-afdeling. Deze hoeveelheid is 
geregistreerd als magazijn-uitgifte. 

4) Verwachte werkelijke vraag 
- quotations from SLS (SQ): uitstaande offertes voor een MPS

item van de module SLS. Deze offertehoeveelheden worden v~~r 
een door de planner bepaald percentage meegenomen als 
werkelijke vraag. 

De totale werkelijke vraag in periode t wordt in Triton als voIgt 
berekend: 

TAD(t) = EDR(t) + EDM(t) + EDP(t) + AC(t) + AS(t) + DC(t) + 

DS(t) + perc * SQ(t) 

ontvangst plan 
- planned production/purchase quanti ty (PPQ): geplande te 

produceren/in te kopen hoeveelheid van een MPS-item voor een 
bepaalde periode. Dit is het productieplan voor het MPS-item. 

- advised production/purchase quantity (APQ): door de module MPS 
geadviseerde hoeveelheid te produceren/in te kopen hoeveelheid 
MPS-items voor een bepaalde periode. 

werkelijke ontvangsten 
- actual produced/purchased quantity (APPQ): werkelijke hoeveel

heid geproduceerde/ingekochte MPS-items in een bepaalde 
periode. Deze hoeveelheid is geregistreerd als magazijn
ontvangst 

- actual scheduled receipt (ASR): werkelijk vrijgegeven produc
tie-orders voor MPS-items. 

- planned scheduled receipt (PSR): productie-orders die in de 
MRP-database zijn ingevoerd om het productieplan (PPQ!) te 
realiseren, maar die nog niet z;.jn vrijgegeven voor productie. 
Deze orders zijn het beste t:.cgelijken met Firm Planned 
Orders. 

De "werkelijke ontvangsten tl in een periode t worden als voIgt 
berekend: 

TAP(t) = APPQ(t) + ASR(t) + PSR(t) 

beschikbaarheids plan 
- planned projected available 

voorraad per peri ode van het 
door de planner ingegeven. 

werkelijk beschikbaar 

(PPA): de geplande beschikbare 
MPS-item. Dit vQOrraadplan wordt 

- actual stock (AST): de actuele fysieke voorraad van het MPS
item. 

- projected available (PA): het verwachte beschikbare vooraad
verloop uitgaande van de geplande productie en het maximum van 
het vraagplan en de werkelijke vraag per periode. 

- available to promise (ATP): de hoeveelheid per periode van een 
MPS-item dat nog aan klanten kan worden toegezegd. 



2. Planning OD itemniveau; Master Production Scheduling 

Op i temni veau worden door Tri ton de volgende functies onder
steund: 
- Opstellen van een vraagplan 
- Opstellen van een voorraadplan 
- opstellen van een productieplan 
- Uitvoeren van een Rough-cut Capacity Planning 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 

I AGGREGEREN EN DISAGGREGEREN 
1\ · · 

/.\ 
voor. : gedisagg 

I 
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voorraad 
plan (------I 
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plan -AST 
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(-
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-TAO . . . . . . .. .. . . 
-TAP TAD 
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bezet
ting 

EDR MPS-item -DC 

- - _ .. 
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MRP-items receipts 

-~---------y---------------
Gegevens uit de modules MRP, CRP, INV, SLS, PCS 

----- = noodzakelijke gegevens 
= informatieve gegevens 

In di t hoofdstuk worden achtereenvolgens de functies opstellen 
van het vraagplan (par. 2 . 1 ), opstellen van het voorraadplan 
(par. 2.2), opstellen van het productieplan (par. 2.3) en Rough
cut Capacity Planning (par. 2.4) behandeld. De functies worden 
hierbij opgesplits in deelfuncties. Per deelfunctie wordt de 
werking van Triton toegelicht. 



2.1 Opstellen en onderhouden van het vraagplan 

In het onderstaande schema de functie "opstellen van het 
vraagplan" gesplitst in deelfuncties: 

DISAGGREGEREN 

gedisagg. 
vraagplan 

J inzicht planner vraag 
- - - - - - - -) opstellen voorspel. opstellen 

I 

historische 
verkooporders 

vraagplan (------l voorspel- (-------
- - - - - - - -> 
haalbaarheid 

MPS 

ling 

gecorrigeerd 
vraagplan 

vraagplan 

vraagplan ESD ingeven 
correctie <-------lophoging 1< 

< vraagplan 
'--___ ----J 

2.1.1 Opstellen vraagvoorspelling 

verkooporders 

De deelfunctie "opstellen vraagvoorspelling" wordt in Triton door 
middel van tijdreeks extrapolatie ondersteund. De tijdsreeks in 
het verleden wordt gevormd door de historische ver1<":"'\l'\',~)rders van 
het MPS-item. Voor het genereren van een voorspeL . ..I..' J op basis 
van die historische reeks zijn in Triton 3 methodes beschikbaar: 

1) Polynomial Regression 
Bij regressie wordt de afhankelijke, te voorspellen variabele 
in relatie gezien met de onafhankelijke, of verklarende 
variabele. Bi j simpele regressie is deze onafhankelijke 
variabele de factor tijd. Met behulp van de kleinste kwadra
tenmethode wordt over de beschikbare reeks van data een 
functie gezocht die zo goed mogelijk past op die reeks. Dit 
houdt in dat de module zelf bepaald welke polynoom factoren 
significant zijn en welke waarden de bijbehorende parameters 
moeten hebben. Als functies van tijd zijn in deze versie van 
de regressiemethode de polynomen genomen, dus 

f(t) = adtd + ad_1td-1 + ... + a,t + aO 

De voorspelling voor een bepaald ti jdstip t+L, kan worden 
gevonden door in de functie f(t) de waarde t+L in te vullen. 

2) Exponential Smoothing 
Van ES zijn vier verschillende varianten beschikbaar. De 
eenvoudigste versie gebruikt slechts een smoothing parameter a 
De voorspelling voor de volgende periode wordt berekend door: 



Ft+, = OYt + (1-a)Ft of weI Ft+1 = Ft + aet 

met: Ft = voorspelling voor periode t 
Yt = realisatie in periode t 

Als de voorspelling v~~r meerdere periodes wordt gedaan, wordt 
dezeIfde waarde van de voorspelling aangehouden. Na de 
volgende periode (dit is t+1) wordt dan de voorspelling weer 
bijgesteld, op grond van de waarneming uit die periode. 

Bij ES met twee parameters, a1 en a2, wordt ervan ui tgegaan 
dat er een bepaalde trend bestaat in de reeks. De voorspelling 
is opgebouwd uit een systematisch gedeelte St en een trendge
deelte Tt (methode Winters). De voorspelling wordt als voIgt 
berekend: 

St = o,Yt + (1-a 1)Ft 

Tt = 02(St - St-,) + (1-a 2)Tt-1 

Ft+L = St + LTt 

Bij ES met drie parameters wordt er naast trend ook rekening 
gehouden met een seizoen. Oit seizoen kan additief of anders 
multiplicatief worden aangenomen. Bij een additief seizoen 
wordt er van uitgegaan dat de amplitude van de sinus niet 
groter wordt als het niveau van de reeks groter wordt, bij een 
multiplicatief seizoen juist weI. Bij de voorspelling van het 
additieve seizoen luidt de berekening als voIgt (winters): 

St = 01(Yt - Pt-s) + (1-a,)(St_1 + Tt-1) 

Tt = 02(St - St-1) + (1-a 2)Tt-1 

Pt = a3(Yt - St) + (1-a3)Pt-s 

Ft+L = St + LTt + Pt-s+Lmods 

Bij een multiplicatief seizoen: 

St = °1 (Yt/Pt-s) + (1-a 1)(St-1 + Tt-1) 

Tt = 02(St - St-1) + (1-a 2)Tt-1 

Pt = 03(Yt/St) + (1-a 3)Pt-s 

Ft+L = (St + LTt)Pt-s+Lmods 

3) Time Series Analysis 
Van een bestaande reeks wordt eerst de (lineaire) 
berekend met behulp van lineaire regressie. Hierbij 
gebruik gemaakt van de kleinste kwadratenmethode. Als 
wordt genomen T = at + b , waarbij a en b resp. als 
worden berekend: 

n~(tYt) - (EYt)(Et) E(tYt) - nGyGt 
a = = 

n~(t2) - (Et)2 E(t 2) - n(Gt)2 

b = Gy - aGt 

trend 
wordt 
trend 
voIgt 



waarbij 

n • aantal waarnemingen 

Gy = gemiddelde van Y = (1/n)(EYt) 

Gt • gemiddelde van t = (1/n)(Et) 

E • somma tie van t=1 tot t=n 

Om per periode de seizoensindex te vinden wordt de data 
vervolgens v~~r iedere periode ontdaan van de trend, gesom
meerd (met het aantal termen gelijk aan het aantal beschikbare 
volledige seizoenen) en gemiddeld: 

I Ik = (1/ndivs) E{Ysi+k - a(si+k) - b} 

waarbij 

Ik = seizoensindex periode k (k=1,2""s) = Pt-s+Lmods 
ndivs = aantal hele seizoenen beschikbare data 
E = sommatie van i=O tot i=(ndivs)-1 
a,b zoals hierboven bij trendbepaling. 

Vervolgens wordt de voorspelling berekend voor de L-de periode 
na nu, door 

I Ft+L = Tt+L + Pt-s+Lmods 

Verder ondersteunt Triton het gebruik van de 3 methodes met een 
drietal hulpmiddelen: 

1) Autocorrelatie functie: deze functie is bedoeld om cyclische 
patronen (bijvoorbeeld seizoenen) in de historische data vast 
te stellen. 

2) Functie voor het beoordelen van de kwaliteit van de voorspel
lingen: deze functie deelt de historische tijdsreeks op in 
twee even grote delen. Op basis van het eerste gedeelte van de 
reeks worden de parameters van de voorspelfunctie bepaald door 
de MSE te minimaliseren. Na het vastleggen van de parameters 
wordt het eerste gedeelte van de tijdreeks als historie 
gebruikt voor het voorspellen van het tweede gedeelte van de 
tijdreeks. Het verschil tussen deze voorspelling en de 
realisaties in het tweede gedeelte, uitgedrukt in de Mean 
Absolute Deviation (MAD) is een maat voor de kwaliteit van de 
voorspellingen. Met dit hulpmiddel kunnen ook de verschillen 
in de kwali tei t van de voorspellingen van de verschillende 
voorspelmethoden voor een bepaalde ti jdreeks worden geeva
lueerd. 

3) Adviezeren van de smoothing parameters voor de Exponential 
Smoothing methoden: evenals bi j het beoordelen van de 
kwaliteit van de voorspellingen wordt de historische tijdreeks 
bij deze functie in twee even grote delen gesplitst. Op basis 
van het eerste gedeelte van de tijdreeks worden voorspellingen 
gedaan voor het tweede gedeelte en wordt de MAD berekend. Deze 
MAD bepaling wordt voor elke combinatie van verschillende 
waarden van de smoothing parameters uitgevoerd. De combinatie 



van smoothing parameter waarden die leidt tot kleinste MAD 
waarde in de voorspellingen van het tweede gedeel te van de 
tijdreeks wordt aan de gebruiker geadviseerd. De gebruiker 
bepaalt per smoothing parameter het interval en de "stapgroot
te ft waarvoor de MAD berekening wordt uitgevoerd. 

VOORBEELD: 
Voor het voorspellen van een tijdreeks met een lineaire trend 
wordt Exponential Smoothing met twee smoothing parameters 
gebruikt. Voor bet advizeren van de waarde van de smoothing 
parameters a en S door Triton moet de gebruiker het interval 
en de stapgrootte van de parameters ingeven: 

a: interval: [0.1, 1.0], stapgrootte: 0.1 
8: interval: [0.1, 1.0], stapgrootte: 0.1 

In di t voorbeeld berekent Tri ton op de hierboven beschreven 
wijze de MAD voor aIle combinaties van waarden van a en S. In 
dit geval wor~en dus 100 MAD waarden berekend. De combinatie 
van waarden van a en B die leidt tot de kleinste MAD waarde 
wordt geadviseerd aan de gebruiker. 

2.1.2 Opstellen van bet vraagplan 

De MPS-functie in Triton is zodanig ontworpen dat aan de in het 
vraagplan gespecificeerde hoeveelheden voldaan moet kunnen 
worden ui t de aanwezige voorraad en de in het productieplan 
gespecificeerde hoeveelheden, rekening houdend met het gewenste 
voorraadverloop (voorraadplan). Daarom moeten het vraagplan, het 
voorraadplan en het productieplan een consistent geheel vormen. 

De consequentie biervan is dat het vraagplan niet de voorspelde 
vraag weergeeft, maar een realistische uitspraak moet zijn over 
hoeveel er van elk MPS-item per periode door Verkoop verkocht 
gaat worden. Met de term realistisch wordt hier bedoeld dat aan 
de benodigde vraagplan hoeveelheden voldaan kan worden ui t de 
aanwezige voorraad en ui teen haalbaar productieplan I rekening 
boudend met bet gewenste voorraadverloop. Het vraagplan zal 
daarom, in een iteratief proces, samen met het voorraadplan en 
het productieplan tot stand moeten komen. 

Triton ondersteunt het opstellen van het vraagplan door het 
genereren van een vraagvoorspelling voor het MPS-item 2f door het 
disaggregeren van het vraagplan van de productfamilie waar het 
MPS-item onderdeel van uit maakt. Deze gegevens moeten door de 
MPS-planner bandmatig worden aangepast om tot een realistisch 
vraagplan te komen. 

2.3.3 Vraagplan correctie 

Op basis van bet verschil tussen het vraagplan en de werkelijke 
vraag in het verleden kan het vraagplan in de toekomst worden 
aangepast. Dit verschil is voor periode t als voIgt gedefinieerd: 

verscbil(t) = SF(t) + ESD(t) - DC(t) - DS(t) 

Bij Triton moet voor het verrekenen van het verschil aan drie 
variabelen een waarde worden toegekend: 
- aantal periodes in het verleden: 

Di t is bet aantal peri odes in het verleden waarover het 
verschil in voorspelde en werkelijke vraag moet worden 
gesommeerd. 



- percentage: 
Het percentage van het verschil tussen voorspelde en werkelijke 
vraag gesommeerd over het gekozen periodes in het verleden dat 
moet worden verrekend met het vraagplan in toekomstige 
perioden. 

- aantal periodes in de toekomst: 
Het aantal periodes in de toekomst waarover het verschil tussen 
de voorspelde en de werkelijke vraag in de verleden moet worden 
verrekend. 

Dit wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld. In periode 0 
wordt besloten 50% van het verschil tussen voorspelde en 
werkelijke vraag over de afgelopen 4 perioden te verrekenen met 
de vraagplan in de volgende 2 perioden. Voor verrekening is de 
situatie als volgt: 

nu 

-4 -3 -2 -1 o 

Na verrekening wordt dit: 

4 periodes 
<-------------------------------) 

nu 

= werkelijk 
-= = vraagplan 
*** = aangepast 

1 2 

2 periodes 
< > 
***************** 
* * 

3 

~------~======~======~--====~====--=*====---+====-==********* 

-4 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Te zien is dat de helft van het verschil over de 4 perioden in 
bet verleden wordt verrekend met het vraagplan de eerste 2 
perioden in de toekomst. Merk op dat het verschil tussen de 
werkelijke vraag en het vraagplan in de huidige periode niet 
wordt meegenomen als de werkelijke vraag in deze periode kleiner 
is dan het vraagplan (TAD(nu) < vraagplan(nu). 

Geldt voor de huidige periode dat de werkelijke vraag groter is 
dan bet vraagplan (TAD(nu) ) vraagplan(nu», dan wordt het 
verscbil opgeteld bij het verschil over de voorgaande perioden. 
Als in het bovenstaande voorbeeld in de huidige periode 5 
eenheden product in plaats van , eenheid zijn verkocht dan ziet 
het bijgestelde vraagplan er als volgt uit: 



4 periodes 2 periodes 
(-------------------------------) (---------------> 

***************** 
F=---==-9F------~--------~=-----~=-----= ---===-9~==----********* 

-4 -3 -2 -1 o 1 2 3 

2.1.4 Ophogen van het vraagplan 

Voor perioden waarin de vraag onverwachts groter is dan in het 
vraagplan is gepland (bijv. in geval van een zeer grote klantor
der) kan een Extra Sales Demand worden gedefinieerd. Deze Extra 
Sales Demand moet worden geinterpreteerd als een incidentele 
verhoging van het vraagplan in een bepaalde periode. Het 
vraagplan is als volgt gedefinieerd: 

vraagplan(t) = SF(t) + ESD{t) 

Ophogen van het vraagplan bij een vraagpiek voorkomt dat bij 
vraagplan correctie (zoals beschreven in paragraaf 2.1.3) de piek 
wordt meegenomen bij het aanpassen van het vraagplan. 

Dit wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld. Stel dat in 
de situatie zoals die is weergegeven in de bovenstaande figuur, 
wordt besloten om op basis van de vraagpiek in periode 0 I het 
vraagplan in deze period te verhogen: ESD(nu) = 2. In dat geval 
ziet na vraagplan correctie het bijgestelde vraagplan er als 
volgt uit. 

4 periodes 2 periodes 
(-------------------------------) ( > 

~------***************** 

* 

-4 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Omdat de piek in periode 0 nu binnen het vraagplan val t wordt 
deze niet verrekend met het tekort aan werkeli jke vraag in 
voorgaande 4 perioden. Daardoor wordt het vraagplan in de eerste 
2 perioden in de toekomst met 0.5 per periode opgehoogd ten 
opzichte van de situatie waarin geen Extra Sales Demand is 
gebruikt. 



2.2 Opstellen en onderhouden van het voorraadplan 

De functie "opstellen van het vraagplan" kan schematisch als 
voIgt worden weergegeven: 

inzicht planner - - - - - - - -) 

- - - - - - - -) 

haalbaarheid 
MPS 

DISAGGREGEREN 

gedisaggregeerd 
voorraadplan 

opstellen 
voorraad

plan 

I 

Het voorraadplan (Triton-term: Planned Projected Available) geeft 
aan hoeveel voorraad er aan het einde van een bepaalde periode in 
de toekomst beschikbaar moet zijn van een MPS-item. Een voor
raadplan kan bijvoorbeeld worden gebruikt v~~r het opbouwen van 
seizoensvoorraden. 

Ook voor bet voorraadplan geldt dat dit plan consistent moet z1Jn 
met het vraagplan en het productieplan. Het gewenste voorraadver
loop moet realiseerbaar zijn gegeven het vraagplan, het produc
tieplan en de aanwezige voorraad. 

Als bet MPS-i tern tot een productfamilie behoort kan het voor
raadplan door disaggregatie van het voorraadplan van het 
groepsi tern tot stand komen. Als bet MPS-i tern niet tot een 
productfamilie behoort dan moet de planner het voorraadplan 
bandmatig invoeren. V~~r het opstellen van het voorraadplan is 
e~ in Triton, naast de mogelijkheid van disaggregeren, geen 

~ 'dersteuning aanwezig. 



2.3 Opstellen en onderbouden van bet productieplan 

De MPS-functie "opstellen van het productieplan" bestaat uit een 
aantal deelfuncties die hieronder schematisch zijn weergegeven: 

inzicbt planner 
- - - - - - --> 

- - - - - - --> 
haalbaarheid 

MPS 

DISAGGREGEREN 

gedisaggregeerd 
productieplan 

opstellen advies PP 
productie ( 

plan 

productieplan 

advi 
prod 

pI 

verkooporders 

seren (--.1 vraagplan 
uctie <--------------
an <1 .... _____ _ 

voorraadplan 

I 
creeren 
Planned 

S.R. 's 

berekenen 
PA en ATP 

PSR's 

Material Requirements Planning 

2.3. 1 O.,s,:·bdlen van bet advies productieplan 

Op basis van het vraagplan en het voorraadplan kan door Triton 
een geadviseerde productieplan (Triton-term: Advised Production 
Quantity) worden berekend. Dit gebeurt als volgt: 

D(t) = max{vraagplan(t), TAD(t)} 

voor de huidige periode t=c wordt de APQ als voIgt berekend: 

APQ(e) = PPA(c) + (D(e) - De(c) - DS(e» - APPQ(c) - AST 

voor de toekomstige perioden t wordt de APQ als voIgt berekend: 

APQ(t) • D(t) + PPA(t) - PAa (t-1) met 

PAa <t-1) = PAa (t-2) + APQ(t-1) - D(t-1) 

PAa(t) = Projected Available eind periode t berekend op 
basis van het advies productieplan 

Het geadviseerde productieplan kan door de module MPS naar het 
actuele productieplan worden gecopieerd. Hierbij moet de planner 
ingeven of hij het geadviseerde productieplan ook binnen de time 
fence wil copieren. Wordt besloten het geadviseerde productieplan 



niet binnen de time fence de copieren, dan wordt het cumrnulatieve 
verschil tussen het geadviseerde en het werkelijke productieplan 
binnen de time fence, verrekend in de eerste periode bui ten de 
time fence. 

2.3.2 Opstellen van het productieplan 

Ret actuele productieplan (Triton-term: Planned Production 
Quantity) bepaalt per MPS-item hoeveel er van dit item in elke 
periode geproduceerd moet worden. Ook voor het productieplan 
geldt dat di t plan consistent moet zi jn met het . vraagplan en 
voorraadplan om alle drie de plannen te kunnen realiseren. Bi j 
het opstellen van het productieplan kan blijken dat het nood
zakelijk is om het vraagplan en/of het voorraadplan aan te 
passen om tot een realistisch productieplan te komen. Ui tein
delijk moet met het productieplan, gegeven de huidige voorraad, 
aan de vraag in het vraagplan kunnen worden voldaan bi j het 
gewenste voorraadverloop, gespecificeerd in het voorraadplan. 
Merk op dat het advies productieplan zodanig wordt berekend dat 
de drie plannen consistent zijn! 

Het productieplan van een MPS-item kan op 3 manieren tot komen: 
- disaggregeren van het productieplan van de productfamilie van 

het MPS-item. 
- copieren van het advies productieplan van het MPS-item 
- handmatig invoeren 
Ret productieplan kan, ook binnen de time fence, door de planner 
handmatig worden aangepast. Bij het aanpassen van het produe
tieplan binnen de time fence genereert Triton een exception 
message. 

2.3.3 Berekenen van. Projected Available en Available to Promise 

De Projected Available wordt als voIgt berekend: 
I 

D(t) = max. {vrail'r;plan(t), TAD(t)} 

V~~r de huidige periode t=c geldt: 

- fysieke voorraad op dit moment: AST 
- nog te produceren deze periode: PPQ(c) - APPQ(c) 
- nog niet geleverde vraag D(c) - DC(c) - DS(c) 

Zodat: 

PA(c) = AST + (PPQ(c) - APPQ(c» - (D(c) - DC(c) - DS(e» 

Voor alle perioden t in de toekomst geldt: 

PACt) • PA(t-1) + PPQ(t) - D(t) 

De Available To Promise geeft de hoeveelheden van het MPS-item 
aan die in toekomstige perioden nog aan klanten kunnen worden 
toegezegd. De Available To Promise wordt in een aantal fasen 
berekend: 

') berekenen van het voorraadverloop S (t) voor elke periode in 
de toekomst op basis van de huidige voorraad, de geplande 
productie en de werkelijke verkopen: 



voor de huidige periode t=c geldt: 

S(c) - AST + (PPQ(c) - APPQ(c» - (TAD(c) - DS(c) - DC(c» 

voor aIle perioden t in de toekomst tot horizon T geldt: 

set) - PPQ(t) - TAD(t} 

2) berekenen van de cummulatieve Available To Promise C(t) voor 
elke periode in de toekomst vanaf de horizon T terug naar de 
huidige periode. 

voor de laatste periode T geldt: 

C(T) - SeT) 

voor de perioden voorafgaand aan T geldt: 

C(t) = min S(y) 
y~t 

3) bereken de Available To Promise ATP(t) in elke periode: 

voor de huidige periode geldt: 

ATP(c) - C(c) 

voor de perioden t in de toekomst geldt: 

ATP(t) = C(t) - C(t-1) 

De cummulatieve Available To Promise geeft aan wat er tot en met 
een bepaalde periode in het totaal nog verkocht mag worden. De 
Available To Promise geeft steeds de vroegste periode aan waarin 
een bepaalde hoeveelheid producten aan klanten kan worden 
toegezegd. In het onderF;' - - lde voorbeeld is de ATP berekening 
geillustreerd: 

nu 
1 

Total Actual Demand 80 

Production Plan 100 

S 40 60 

C 60 

ATP 60 

2.3.4 Beheer van MPS-orders 

Actual Stock: 40 
Horizon: 6 perioden 

2 3 4 

30 55 17 

100 50 30 

130 125 138 

123 123 123 

63 

5 6 

45 5 

30 30 

123 148 

123 148 

25 

Nadat het productieplan is ingevoerd bestaat dit plan nog aIleen 
in de MPS-module. Bij het verstrijken van de tijd zal het 
productieplan voor de periode die binnen de time fence valt in de 
MRP-database moeten worden gezet. Triton staat de gebruiker toe 
het productieplan in een periode toe te wijzen aan meerdere MPS-



orders (Planned Scheduled Receipts) die worden gekoppeld aan een 
dag binnen de periode. De Planned Scheduled Receipts kunnen 
worden gezien als Firm Planned Orders. De som van de MPS-orders 
binnen de periode moet gelijk zijn aan het productieplan in die 
periode. 

De planner kan kiezen of hij het productieplan in een bepaalde 
periode handmatig verdeelt of dat hij dit laat doen door de 
indelingsfunctie in de MPS module. De indelingsfunctie kan het 
productieplan in een bepaalde periode op basis van een viertal 
criteria toewijzen aan MPS-orders: 
1) Reserveringen (allocations): MPS-orders worden zodanig binnen 

de periode verdeeld dat precies op de dag van de reservering 
een MPS-order (-ontvangst) wordt gepland. 

2) Bruto behoeftes: MPS-orders worden zodanig binnen de periode 
verdeeld dat precies op de dag van de bruto behoefte een MPS
order wordt gepland. 

3) Offerte: MPS-orders worden zodanig binnen de periode verdeeld 
dat precies op de dag van de offerte een MPS-order wordt 
gepland, waarvan de ordergrootte een, door de planner bepaald, 
percentage van offerte hoeveelheid bedraagt. 

4) Rest: na het toewijzen van MPS-orders aan reserveringen, 
brutobehoeftes en offertes in een bepaalde periode, kan het 
voorkomen dat de productieplan hoeveelheid in deze periode nog 
niet volledig is toegewezen aan MPS-orders. In dat geval wordt 
het niet-toegewezen gedeel te van het productieplan evenredig 
verdeeld over aIle productiedagen binnen de periode. 

De planner kan bij het gebruik van de indelingsfunctie een 
willekeurige combinatie van de 4 criteria kiezen. 

De indelingsfunctie wordt toegelicht aan de hand van een 
voorbeeld waar de periodelengte 5 dagen is. Het productieplan 
voor periode t bedraagt 100 stuks. 

Situatie 1: 

indelen naar - reserveringen y 
- bruto behoeftes: n 
- offertes n percentage: 
- rest n 

I I I I 
dag 5 1 2 3 4 5 , 

productieplan 100 

reserveringen 40 

bruto behoefte 20 

Planned S. R. ' s 40 

(----------------------------> 
periode t 

In deze situatie wordt aIleen tegenover de reservering een MPS
order geplaatst. De bruto behoefte blijft ongedekt. 



Situatie 2: 

indelen naar - reserveringen y 
- bruto behoeftes: y 
- offertes n percentage: 
- rest n 

dag 5 1 2 3 4 5 
I I I I 

productieplan 100 

reserveringen 40 

bruto behoefte 20 

Planned S.R.'s 40 20 

(----------------------------) 

Situatie 3: 

indelen naar - reserveringen : y 
- bruto behoeftes: y 
- offertes n 
- rest y 

dag 5 1 2 
I 

productieplan 

reserveringen 40 

bruto behoefte 

Planned S. R. IS 8 48 

periode t 

percentage: 

3 4 5 
I I I 

100 

20 

8 8 20 

(----------------------------) 
periode t 

1 

1 

In situatie 3 is ook het resterende gedeelte van het produc
tieplan toegewezen aan MPS-orders. Merk op dat de resterende 
hoeveelheid ook wordt toegewezen aan dagen waarop reeds een MPS
order is gepland. 

Bij het indelen van het productieplan wordt rekening gehouden met 
de planningsgegevens van het item (deel I, par. 3.1.). Ais in het 
bovenstaande voorbeeld een vaste ordergrootte van 50 stuks geldt 
en bet orderinterval 5 dagen is, dan wordt de indeling als voIgt: 

Situatie 4: 

indelen naar - reserveringen : y 
- bruto behoeftes: y 
- offertes n 
- rest y 

percentage: 



I I I l 
dag 5 1 2 3 4 5 1 

productieplan 100 

reserveringen 40 

bruto behoefte 20 

Planned S .R. IS 2*50 

(----------------------------> 
periode t 

De planner kan de orderindeling die volgens de planningsgegevens 
van het item is opgesteld wijzigen. Deze planningsgegevens zijn 
dus niet bindend voor het creeren van Planned Scheduled Receipts. 

De MPS-orders kunnen meerdere statussen hebben. Nadat de MPS
order (Planned Scheduled Receipt) door de planner of de in
delingsfunctie is gecreerd heeft deze de status "Planned". De 
planner kan besluiten de status te veranderen in "Firm". Als een 
MPS-order de status "Firm" heeft kan deze niet meer door de 
automatische indelingsfunctie worden gewijzigd. De MPS-order kan 
pas worden vrijgegeven voor productie als de planner de MPS-order 
de status "Release" heeft gegeven. Als de MPS-order daadwerkelijk 
in productie wordt genomen (de order wordt naar de module SFC 
gecopieerd) verandert de status in "Actualised". De naam van de 
MPS-order verandert bij deze laatste status wijziging van Planned 
Scheduled Receipt naar Scheduled Receipt. 

2.3.5 Exception messages 

De MPS-module genereert uitzonderingsboodschappen als: 
- het advies productieplan niet (meer) overeenkomt met het 

productieplan. In dit geval zijn het vraagplan, voorraadplan en 
productieplan niet consistent. 

- de safety stock wordt onderschreden door de Proje~w_~ Available 
- binnen de time fence het productieplan wordt gewijzigd 
- binnen de time fence MPS-orders worden gewijzigd 
- het productieplan in een bepaalde periode binnen de time fence 

niet is omgezet in Planned Scheduled Receipts. 
- een Planned Scheduled Receipt nog niet de status "Release" 

heeft als deze moet worden vrijgegeven voor productie 
- een Scheduled Receipt v~~r een MPS-item nog niet gereed is 

gemeld na de geplande gereedkom datum. 

2.4 Rough-cut capacity Planning 

De RCCP is zowel bedoeld voor het plannen van critische materia
len als voor het uitvoeren van een capaciteitscheck. Het plannen 
van critische materialen gebeurt op basis van het productieplan 
in perioden waarvoor nog geen MPS-order zijn vrijgegeven. Criti
sche materialen kunnen een willekeurig bestelsysteem hebben. Het 
plannen van de critische materialen houdt in dat voor MPS-items 
een behoefte wordt gecreerd in de MPS-module (Triton-term: 
exploded demand from RCep) en dat voor MRP-items een bruto 
behoefte wordt gecreerd in de MRP-module. Op MPS-niveau Z1Jn per 
periode per "parent MPS-item" of critisch materiaal de volgende 
gegevens beschikbaar: 
- Total Required Quantity: 



Totale benodigde hoeveelheid van het critische materiaal voor 
het productieplan van het "parent MPS-i tern" in een bepaalde 
periode t. Dit aantal wordt als voIgt berekend: 

(PPQ(t) - APPQ(t» * Quantity 

- Quantity Planned with MRP: 
De hoeveelheid van het cri tische materiaal voor het produc
tieplan van het "parent MPS-item" in een bepaalde periode t 
waarvoor (een gedeelte van) het plan al in de MRP-database is 
gezet: 

(PPQ(t) - APPQ(t) - ASR(t) - PSR(t») * Quantity 

V~~r het weergeven van de capaciteitsconsequenties van het 
productieplan kan per work center zowel een globaal overzicht als 
een gedetailleerd overzicht worden gegeven. Bij globale overzich
ten bestaat de benodigde capaciteit voor een work center uit twee 
cornponenten: 
') Belasting van MPS-items op de critische work centers. De 

belasting van het productieplan in periode T voor MPS-item i 
op work center j wordt hierbij als voIgt berekend: 

Yij = Lead time offset in perioden voor MPS item i op 
workcenter j 

6ij = Delay time in perioden voor MPS-item i op workcenter j 

Voor aIle perioden t waarvoor geldt dat: 

T - Yij s t s T - Yij + 0ij - 1 

is de belasting van de capaciteiten als gevolg van het 
productieplan voor MPS-item i in periode T: 

PPQ(T) - APPQ(T) * Production Timeij 
Oij 

2) Belasting die door projecten op de cri tische work centers 
wordt gelegd. Deze gegevens worden uit de module pes verkre
gen. 

Een voorbeeld van een globaal bezettingsoverzicht voor de totaal 
benodigde capaciteit is hieronder weergegeven: 

work center j 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

= globale bezetting 
door MPS 

II = globale bezetting 
door projecten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 periode 



Een gedetailleerd bezettingsoverzicht houdt rekening het gedeelte 
van het productieplan en het gedeelte van de projecten dat reeds 
is vrijgegeven voor productie. De benodigde capaciteit voor een 
work center bestaat uit de volgende 5 componenten: 
1) Belasting van het niet voor MRP vriigegeven gedeelte van het 

productieplan voor de MPS-items op de critische work centers. 
De belasting van het niet vrijgegeven gedeelte van het produc
tieplan in peri ode T voor MPS-item i op work center j wordt 
hierbij als volgt berekend: 

Yij • Lead time offset in perioden voor MPS item i op 
workcenter j 

6ij • Delay time in perioden voor MPS-item i op workcenter j 

V~~r alle perioden t waarvoor geldt dat: 

T - Yij S t S T - Yij + 6ij - 1 

is de belasting van de capaciteiten als gevolg van het 
productieplan voor MPS-item i in periode T: 

PPO(T) - APPQ(T) - ASR(T) - PSR(T) * Production Timeij 
6ij 

2) De belasting die door Planned Orders en Planned Scheduled 
Receipts in MRP op de work centers wordt gelegd. Deze capaci
teitsbehoefte wordt bijgehouden in CRP. De capaciteitsbehoefte 
van de PO's en PSR's wordt berekend met behulp van de order
groottes en de bewerkingstijd en omsteltijd uit de module ROU. 

3) De belasting die door Scheduled Receipts in MRP op de work 
centers wordt gelegd. Deze capaciteit wordt op dezelfde wijze 
berekend als bij 2), maar wordt gecorrigeerd met de gereed 
gemelde bewerkingen. Deze capaciteitsbehoefte wordt bij
gehouden in de module SFC 

4) Belasting die door de niet vriigegeven projectorders op de 
critische work centers wordt gelegd. Deze gegevens worden uit 
de module PCS verkregen. 

5) De belasting die door vrijgegeven projectorders op de 
critische work centers wordt gelegd. Deze capaciteitsbehoefte 
wordt bijgehouden in de module PCS 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

work center j 

,I'II~I I 
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• globale bezetting 
door MPS 

II · globale bezetting 
door projecten 

II · gedetaileerde 
bezetting 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 periode 



Naast het plannen van materialen en het checken van capaciteits
belastingen kan de RCCP-functie ook een financiele analyse 
uitvoeren. AIle tijdsgefaseerde gegevenssoorten die in hoofdstuk 
1 zijn beschreven kunnen vermenigvuldigd met de volgende 
financiele gegevens van een item: 
- cost price 
- selling price 
- operations cost 
- winst (selling price - cost price) 

Verder is het mogeli jk de ti jdsgefaseerde gegevenssoorten 
willekeurig te combineren door deze van elkaar af te trekken of 
bij elkaar op te tellen. Deze combinatie kan dan worden vermenig
vuldigd met de financiele gegevens. 

Bij het uitvoeren van een financiele analyse kan een groot aantal 
tijdsgefaseerde gegevens worden gebruikt. Daarom zijn bij het 
schema van de functies op itemniveau voor de RCCP-functie geen 
gegevensstromen v~~r de financiele analyse weergegeven. 



3. Planning 00 aggregaatniveau: Industriele Plan 

Op aggregaatniveau worden dezelfde functies als op itemniveau 
ondersteund, met uitzondering van de Rough-cut Capacity Planning. 
Op aggregaatniveau wordt de RCCP vervangen door een Resource 
Planning die aIleen een financiele berekening uitvoert. De 
functies die worden ondersteund zijn: 
- opstellen van een vraagplan 
- opstellen van een voorraadplan 
- opstellen van een productieplan 
- uitvoeren van een resource planning 

In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven. De 
Resource Planning is omwille van de 'overzichtelijkheid weg
gelaten. Deze functie kan namelijk aIle tijdsgefaseerde gegevens 
als input hebben. 

AGGREGEREN EN DISAGGREGEREN 
\ 1\ t: ti- 1\ 
I · · · -prod.pln: · -adv .p.p. : 

-av.to pr: 
· -proj .av. : · 
· · 
: 
· . 

. 
voor. : 
plan 

gedisagg 
vraagplan 

:vraagplan 

gedisagg. 
\I L p rod. plan 

opstellen 
r----------------~vraagplan 

histor. 
verkoop 
(----
( 

< ••• 

· ....... vraag 
gedisag. 
voorraad 
plan 

vraag 
plan :-prod.plan 

:-adv.p.p. 
-AST :-av. to pro 
-TAD :-voor.plan 
-TAP :-proj.av. 

:-vraagplan 
· · 
· · · · 

plan 

opstel len 
produc tie-

plan 

;;- {';t. 

· · · 

( 

v~~r. 

plan opstellen 
voorraad 

plan 
voor'~--A~~~--~ 
plan . 

: .... 

-prod. pIn: -TAP -proj .av. : -TAD 
· -adv. · · · 

I';;. . 
- productieplan : 
- adv. prod. plan: 
- avo to promise: 
- voorraadplan : 
- proj.available: 
- vraagplan 

module MPS 

p.p: -TAD -av. to pr.: -TAP 
· · -AST -voor.plan: -AST 
· · 

AGGREGEREN EN DISAGGREGEREN 

- TAD 
- TAP 
- AST 

modules 

- gedisaggregeerd 
vraagplan 

- gedisaggregeerd 
voorraadplan 

- gedisaggregeerd 
productieplan 

MRP, INV, SLS, PCS 

-vraag: -DC 
plan -DS 

-TAD 



In paragraaf 3.4, deel II is duidelijk gemaakt dat productfami
lies ook weer deel uit kunnen maken van een andere productfami
lies. Hierdoor kan het IndustrH!le Plan ui t meerdere ni veaus 
bestaan. In het schema op de vorige bladzijde is het schema voor 
het niveau dat direct boven itemniveau ligt weergegeven. 

3.1 Aggregeren en disaggregeren 

Bij het 8ggregeren en disaggregeren van gegevens legt de Familie 
BOM de relatie tussen de productfamilie en de leden van de 
productfamilie. Bij aggregeren wordt van de Familie BOM aIleen de 
relatie tussen een item en de bijbehorende productgroep gebruikt. 
Van aIle "familieleden" waarmee de productfamilie een relatie 
heeft worden gelijksoortige gegevens bij elkaar opgeteld. Di t 
wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld: 

auto(PF) 

20%1 30%1 5°'1 
auto A (PF) auto B (MPS) auto C (MPS) 

4°'1 
I 

6°'1 
auto A1 (MPS) auto A2 (MPS) 

In het onderstaande schema zijn als voorbeeld de gegevens van 
auto A, auto B en auto C geaggregeerd: 

1 2 3 4 5 6 

bruto behoefte auto 21 18 17 24 23 15 

bruto behoefte auto A 11 9 10 13 11 6 

bruto behoefte auto B 6 2 1 5 3 4 

bruto behoefte auto C 4 7 6 9 5 

Bij het disaggregeren wordt niet aIleen gebruik gemaakt van de 
relatie in de Familie BOM tussen de familieleden en de product
familie, maar ook van de planningspercentages. V~~r de product
familie auto wordt dit aan de hand van een voorbeeld toegelicht: 

1 2 3 4 5 6 

vraagplan auto 20 25 24 20 18 20 

gedisagg. vraagplan auto A 10 12 12 10 9 10 

gedisagg. vraagplan auto B 4 5 5 4 4 4 

gedisagg. vraagplan auto C 6 rs 7 6 5 6 

Merk op dat ondanks afrondingen het aggregaatvraagplan en de som 
van de gedisaggregeerde vraagplannen aan elkaar gelijk zijn. 



Zowel bet vraagplan, bet voorraadplan als het productieplan 
kunnen worden gedisaggregeerd. Slechts 2 van de 3 plannen kunnen 
worden gedisaggregeerd. De gebruiker moet aangegeven welke 2 
plannen dit zijn. Op basis van de 2 gedisaggregeerde plannen kan 
op itemniveau invulling worden gegeven aan het andere plan. 

In een si tuatie met productfamilies op meerdere ni veaus I kan 
over meerdere niveaus geaggregeerd en gedisaggregeerd worden. Dit 
gebeurt op dezelfde wijze als hierboven is beschreven. Een 
uitzondering bestaat echter voor het aggregeren van de volgende 
tijdsgefaseerde gegevens over meerdere niveaus: 
- productieplan 
- geadviseerd productieplan 
- voorraadplan 
- Projected Available 
- Available To Promise 
- vraagplan 

Ais deze tijdsgefaseerde gegevens over meerdere niveaus worden 
geaggregeerd, dan worden de plannen op de tussenliggende niveaus 
niet meegenomen in de aggregatie. Voorbeeld: 

1 2 3 4 5 6 

vraagplan auto 15 15 15 15 15 15 

vraagplan auto A1 10 10 10 10 10 10 

vraagplan auto A2 5 5 5 5 5 5 

vraagplan auto A 10 10 10 10 10 10 

v'raagplan auto B 0 0 0 0 0 0 

vraaqplan auto C 0 0 0 0 0 0 

3.2 Opstellen van een vraagplan, voorraadplan en productieplan 

Het opstellen van de verschillende plannen wordt op dezelfde 
wijze ondersteund als op itemniveau, maar dan met geaggregeerde 
gegevens. Op aggregaatni veau zi jn echter addi tionale gegevens 
nodig om de plannen op het onderliggende ni veau te vergeli jken 
met de plannen op aggregaatniveau. Daarom worden de volgende 
plannen geaggregeerd: 
- productieplan 
- qeadviseerd productieplan 
- voorraadplan 
- Projected Available 
- Available To Promise 
- vraagplan 
Deze qeaggregeerde plannen worden op het bovenliggende ni veau 
aIleen ter informatie weergegeven. Op basis van deze gegevens 
worden geen berekeningen uitgevoerd. 

3.3 Resource Planning 

Resource Planning betreft aIleen een financiele analyse van het 
Industriile Plan. De werking van deze financiele analyse is 



4. Final Assembly Order Planning 

V~~r een aantal productiesituaties geldt dat: 
- een groot aantal eindproducten ui teen relatief klein aantal 

hoofdcomponenten kan worden gemaakt, en 
- de geeiste levertijd korter is dan de totale doorlooptijd van 

het fabricagetraject, maar lang genoeg om de hoofdcomponenten 
tot eindproducten te kunnen assembleren. 

In deze situaties kan het verstandig zijn de hoofdcomponenten op 
voorspelling te produceren en met het assembleren van de 
eindproducten te wachten tot de klantorders bekend zijn. De 
hoofdcomponenten worden dan aangeduid met de term ontkoppel
puntdeel. Deze productiesituatie wordt in Triton door de volgende 
functies ondersteund: 
- exploderen van de Generieke BOM 
- configureren van optiegevoelige eindproducten 
- beheersen van het klantspecifieke gedeelte van de productie 
- bijstellen van het MPS op basis van klantorders 

4 . 1 Exploderen van de Generieke BON 

Als de ontkoppelpuntdelen op voorspelling worden geproduceerd, 
moeten de voorspellingen van de ontkoppelpuntdelen worden 
gecoOrdineerd. Bij Triton gebeurt dit met behulp van de Generieke 
BOM. De Generieke BOM bevat voor elke component van een generiek 
item een percentage. Di t percentage representeert de kans op 
voorkomen van de component in het generiek item. Als in een 
generieke BOM op meerdere niveaus een generiek item voorkomt, dan 
moeten ook op meeredere niveaus planningspercentages worden 
ingebracnt. Verder wordt in de Generieke BOM ook de offset van 
de componenten opgenomen. In de onderstaande figuur de Generiek 
BOM van auto A uit deel II par. 3.4 weergegeven waarbij per 
component planningspercentages zijn ingevuld. Ook is aangegeven 
welk bestelsysteem de items hebben: 

3°'1 4°'1 
5 bak 1.6 motor 
(MPS) (MPS) 

1°°'1 SOt I 
1.6 blok carbu-

(MRP) rateur 
(MRP) 

auto A 
(MPS) 

70%1 
4 bak 
(MRP) 

5°'1 1°°'1 
injectie 1.3 blok 
systeem (MaP) 

(MPS) 

6°'1 
1.3 motor 

(MRP) 

sot I 
carbu-
rateur 
(MaP) 

10°'1 
rest 

2°'1 
injectie 
systeem 

(MPS) 

Generieke items kunnen niet op voorraad worden gelegd. Een 
geconfigureerd generiek item kan in principe weI op voorraad 
worden gelegd, door de variant van het generieke item uniek te 
identificeren met een itemcode (module ITM). Hierdoor is het 
mogelijk de geconfigureerde generieke items in de module INV te 
registreren. Geeonfigureerde generieke items kunnen echter niet 
als ontkoppelpuntdeel worden gebruikt omdat de voorraad van het 
item niet zichtbaar is op MPS-niveau. Configuratie van het 
generieke i tern en productie van het geconfigureerde item vindt 



meestal pas plaats nadat een klantorder is ontvangen. Het gecon
figureerde generieke item wordt dan niet in de module ITM 
gedefinieerd en niet in de module INV geregistreerd, maar als 
orderspecifieke projectvoorraad beschouwd (module PCS). 

Vertaald naar het bovenstaande voorbeeld zullen de 1.3 motor en 
de 1.6 motor niet als ontkoppelpuntdeel worden gedefinieerd. Pas 
nadat een klantorder is ontvangen wordt een variant van een van 
beide motoren geproduceerd. Daarom zijn in het bovenstaande 
voorbeeld de ontkoppelpuntdelen: de versnellingsbakken, de 
motorblokken, de carburateur en het injectiesysteem. 

Ret plannen van de ontkoppelpuntdelen gebeurt door een vraagplan 
voor het optiegevoelige eindproduct op te stellen, en het op 
basis van dit vraagplan gemaakte productieplan te exploderen naar 
de ontkoppelpuntdelen. Voor het beschrijven van de wijze waarop 
de explosie plaatsvindt wordt gebruik gemaakt van het boven
staande voorbeeld. Hierbij wordt aangenomen dat het monteren van 
een motor 1 periode kost en het monteren van de versnellingsbak 
en de motor tot een auto ook 1 week. De cummulatieve doorlooptijd 
voor het fabriceren van een auto is 10 weken. 

De eerste stap v~~r het plannen van de ontkoppelpuntdelen is het 
maken van een vraagplan en een productieplan voor auto A. In het 
onderstaande voorbeeld is, aan het begin van periode 1 een 
vraagvoorspelling voor de eerst volgende 4 perioden na de 
cummulatieve doorlooptijd opgesteld. Omdat de planner geen 
voorraad wil opbouwen is voor auto A het productieplan gelijk aan 
het vraagplan: 

nu 

vraagplan 

allocation 

productieplan 

Planned S .R. 's 

1 
I / 

/ I 

/ / 

/ / 

/ I 

11 

100 

100 

12 13 14 

100 100 100 

100 100 100 

Het productieplan moet door de planner worden omgezet naar MPS
orders (Planned Scheduled Receipts). Dit is noodzakelijk omdat de 
explosie van de Configuratie BOM door MRP wordt uitgevoerd. Omdat 
in dit voorbeeld een vaste seriegrootte van 100 wordt aangehouden 
wordt in elke periode een Planned Scheduled Receipt van 100 stuks 
gecreerd met als due date de eerste dag van de periode: 

nu 

vraagplan 

allocation 

productieplan 

Planned S.R.'s 

1 
/ I 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

1 1 

100 

100 

100 

12 13 14 

100 100 100 

100 100 100 

100 100 100 



De nu ontstane Planned Scheduled Receipts zijn in de MRP database 
geplaatst maar kunnen niet worden vrijgegeven (in de module SFC 
worden overgenomen). Dit komt omdat de Planned S.R.'s voor 
generieke items en dus niet-maakbare items zijn opgesteld. 
Nadat Planned S.R. IS zijn aangemaakt kan de Generieke BOM met 
behulp van MRP geexplodeerd worden. V~~r de 5 versnellingsbak is 
het MPS schema hieronder weergegeven: 

nu 
1 

vraagplan 

Bruto Beh. (MRP) 

Bruto Beh. (PCS) 

productieplan 

Planned S.R.' s 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

10 

30 

11 

30 

12 13 14 

30 30 

De werkelijke vraag naar de 5 versnellingsbak bestaat alleen uit 
de component "Exploded demand from MRP". De explosie stopt altijd 
bij een MPS-item. De planner moet op basis van de werkelijke 
vraag een vraagplan, voorraadplan en een productieplan opstellen. 
Stel dat de Bruto Behoefte (MRP) in het bovenstaande schema de 
enige vraag is in deze perioden en dat de planner geen voorraad 
wi 1 opbouwen. In di t geval wordt het productieplan voor de 
perioden 10 tim 13 30 stuks per periode. Als de planner besluit 
deze productieplan hoeveelheden rehtstreeks aan Planned Scheduled 
Receipts toe te wijzen ontstaat de situatie volgens het onder
staande schema: 

vraagplan 

Bruto Beh. (MRP) 

Bruto Beh. (PCS) 

productieplan 

Planned S .R. IS 

nu 
1 

I I 

/ I 

/ / 

I / 

I / 

I I 

1 1 12 13 14 

30 30 30 30 

30 30 30 30 

30 30 30 30 

30 30 30 30 

Omdat de planner het productieplan heeft omgezet in Planned 
Scheduled Receipts kan de productie stroomopwaarts van de 5 
versnellingsbak verder door MaP worden aangestuurd. 

Voor de 4 versnellingsbak ziet het MRP-schema er als volgt uit: 



nu 

Bruto Beh. (MRP) 

Bruto Beh. (pes) 

Scheduled Receipt 

Available Balance 

Planned Order Due 

1 
I I 

I I 

I / 

I / 

/ I 

I / 

10 

70 

-70 

70 

1 1 12 13 14 

70 70 70 

-140 -210 -280 

70 70 70 

Te zien is dat voor de 4 versnellingsbak meteen Planned Orders 
worden gegenereerd. De MRP explosie stopt niet bij dit item. 

V~~r de 1.6 motor, een generieke component van auto A, is het 
schema vergelijkbaar met het schema van de 5 versnellingsbak: 

vraagplan 

Bruto Beh. (MRP) 

Bruto Beh. (peS) 

productieplan 

Planned S.R.'s 

nu 
1 

I I 

I I 

/ / 

I / 

I / 

/ I 

10 1 1 12 13 14 

40 40 40 40 

Ook hier geldt dat de MRP explosie stopt A:" '-it de planner een 
vraagplan en een productieplan moet opstel __ .. Er van ui tgaande 
dat de vraag in het bovenstaande schema de enige vraag naar het 
item is en dat de planner de hierui t volgende productieplan 
hoeveelheden direct omzet in Planned Scheduled Receipts, ontstaat 
de volgende situatie: 

vraagplan 

Bruto Beh. (MRP) 

Bruto Beh. (peS) 

productieplan 

Planned S.R. 's 

nu 
1 

/ / 

I I 

/ / 

/ / 

/ / 

I / 

10 

40 

40 

40 

40 

11 12 13 14 

40 40 40 

40 40 40 

40 40 40 

40 40 40 

De Planned Scheduled Receipts kunnen evenals bij auto A niet 
worden vrijgegeven voor productie. Om van een generieke component 
een MPS-item te maken, zoals in dit geval van de 1.6 motor, heeft 
meestal aIleen dan zin als deze component als service-deel wordt 



verkocht. 

De 1.3 motor is eveneens een generieke component van auto A, 
maar wordt MRP gestuurd. Het MRP schema hieronder weergegeven: 

nu 

Bruto Beh. (MRP) 

Bruto Beh. (PCS) 

Scheduled Receipt 

Planned Order Due 

, 
I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

10 

60 

60 

11 12 13 14 

60 60 60 

60 60 60 

Een verschil met het schema van de 4 versnellingsbak is dat de 
Available Balance ontbreekt. Dit komt omdat generieke items niet 
op voorraad kunnen worden gelegd. Evenals bij de 4 versnellings
bak worden door MRP meteen Planned Orders gegenereerd. Omdat de 
1 .3 motor een generiek item is kunnen ook deze Planned Orders 
niet worden vrijgegeven voor productie. 

De schema's v~~r de motorblokken, de carburateur en het injec
tiesysteem zijn vergelijkbaar met de schema t s voor de versnel
lingsbakken. AIleen het MRP schema van het 1.6 blok wordt nog 
ter illustratie gegeven: 

nu 

Bruto Beh. (MRP) 

Bruto Beh. (PCS) 

Scheduled Receipt 

Available Balance 

Planned Order Due 

1 
I I 

I I 

/ / 

I I 

I / 

/ I 

9 10 11 12 13 

40 40 40 40 

-, 

-40 -80 -120 -160 

40 40 40 40 

Merk op dat de offset ten opzichte van auto A inrniddels 2 weken 
is geworden. 

Het voorspellen van de vraag naar ontkoppelpuntdelen is nood
zakelijk om de goederenstroom aan te sturen voordat de klantor
ders bekend zijn. In het hier beschreven voorbeeld van auto A is 
met behulp van een MRP-berekening de voorspelling van auto A 
vertaald naar een voorspelling van de (maakbare) ontkoppel
puntdelen. Er is gebruik gemaakt van een MRP-berekening omdat in 
de Generieke BOM een aantal niet-MPS items voorkomen. Indien in 
de Generieke BOM alleen maar MPS-items voorkomen kan de voorspel
ling van de onkoppelpuntdelen ook met behulp van een MPS-run 
worden bepaald. De MPS-berekening verloopt op dezeIfde wijze als 
de in deze paragraaf beschreven MRP-berekening. Het verschil is 
echter dat de MPS-explosie stopt op het moment dat de behoefte 
voor een niet-MPS item is bepaald. 



4.2 Configureren van generieke items 

Bij ontvangst van een klantorder moet het optiegevoelig eindpro
duct zodanig worden gespecificeerd dat er een maakbaar product 
ontstaat. Op basis van deze specificatie moet een klantspecifieke 
stuklijst worden gegenereerd. Deze Klantspecifieke BOM beschrijft 
de assemblage volgorde vanaf de ontkoppelpuntdelen tot aan het 
klantspecifieke eindproduct. Bij Triton wordt een optiegevoelig 
eindproduct gespecificeerd in de productconfigurator en de 
Klantspecifieke BOM aangemaakt in de productgenerator. Zowel de 
productconfigurator als de product generator bevinden zich in PCF 
module. In de figuur op de volgende bladzijde is dit schematisch 
weergegeven: 

klantorder 

product features! 
options product

configu
rat~r 

constraints 
------) (------

modelcode 

generieke routing product- Generieke BOM 
--------) generator (----------

Klantspecifieke BOM + 
v Klantspecifieke routing 

Aan de hand van het voorbeeld van de volgende paragraaf wordt de 
werking van de productconfigurator en de productgenerator 
uitgelegd. 

Voor auto A gelden de volgende product feature en optie com
binaties (zie ook deel II, par.3.3): 

generiek item feature option 

auto A motorinhoud 1.3 liter 
1.6 liter 

transmissie 4 versnelling 
5 versnelling 

benzine- carburatie 
toevoer injectie 



V~~r de feature-optie combinaties geldt de volgende constraint: 

generiek item: auto A 

constraintnummer: 1 
Ir motorinhoud.1.3 liter THEN EXCLUDE transmissie.5 versnel. 

stel een klant wil 10 auto's A hebben in een 1.3 injectie 
ui tvoering met 5 versnellingsbak. In di t geval geeft de PCF 
module aan dat deze optiecombinatie niet is toegelaten. Wordt in 
plaats van een 1.3 injectiemotor voor een 1.6 injectiemotor 
gekozen dan ontstaat de conceptuele modelcode zoals die op de 
volgende bladzijde schematisch is weergegeven: 

klantorder: X 
generiek item: auto A 

feature optie 

motorinhoud 1.6 liter 
transmissie 5 versnelling 
benzine toev. injectie 

Deze modelcode wordt gebruikt in de productgenerator om op basis 
van de Generieke BOM een Klantspecifieke BOM te genereren. De 
conceptuele structuur van de Generieke BOM is hieronder weer
gegeven: 

/ 
stuklijstrelatie 

quantity 
parent component conditie per et 

/ 
auto A 1.3 motor motorinhoud.1.3 liter 1 
auto A 1.6 motor motorinhoud.1.6 liter 1 
auto A 4 bak transmissie.4 versnelling 1 
auto A 5 bak transmissie.5 versnelling 1 
auto A rest n!.m ? 
1.3 motor carburat. benzinetoevoer.carburatie 1 
1.3 motor injectie benzinetoevoer.injectie 1 
1.3 motor 1.3 blok n!.m , 
1.6 motor carburat. benzinetoevoer.carburatie 1 
1.6 motor injectie benzineto~voer.carburatie 1 
1.6 motor 1.6 blok TRUE 1 

/ 

De productgenerator bepaalt op basis van de modelcode welke 
stuklijstrelaties van de Generieke BOM moeten worden meegenomen 
in de Klantspecifieke BOM. Bij de bovenstaande modelcode wordt 
voor klantorder X de volgende Klantspecifieke BOM gegenereerd: 



auto A, variant Y 

I I I 
5 bak 1.6 motor rest 

I 
I 

I 
1.6 blok injectie 

systeem 

De Klantspeeifieke BaM krijgt in PCF een identificatie die 
bestaat uit een 
- artikelcode: dit is de artikelcode van het generieke item. In 

het voorbeeld is dit auto A 
- variantcode: dit is een door de PCF-module gespecificeerd 

variant nummer dat de Klantorderspecifieke BaM uniek iden
tificeert. In het voorbeeld is dit Y 

Het klantordernummer in de module SLS is gerelateerd aan deze 
identificatie. 

Na het genereren van de Klantspecifieke BaM kan deze naar een 
project in de module PCS worden gecopieerd. In Triton zorgt de 
module PCS voor het beheersen van de goederenstroom voor aIle 
items die geen standaard stuklijst hebben. Op het moment dat de 
Klantspecifieke BOM naar de PCS module wordt gecopieerd wordt elk 
stuklijstitem gekoppeld aan de entiteit "bouwdeel" en geiden
tificeerd door de PCS-artikelcode. Deze PCS-artikelcode bestaat 
uit twee delen: 
- projectcode: de projectcode wordt vanui t de PCF-module 

meegegeven. Hierdoor is het mogelijk meerdere verschillende 
klantorderspecifieke producten in een project onder te brengen. 

- productcode: deze productcode kan worden opgebouwd afhankelijk 
van de de keuzen die bij het configureren van het generieke 
item in PCF zijn gemaakt. Hierdoor geeft de productcode 
informatie over (een gedeel te van) de configuratie van het 
bouwdeel. De productcode )sAn als i temcode voor een gecon
figureerd generiek item worden gebruikt. Door deze itemcode ook 
in de module ITM vast te leggen kan een geconfigureerd generiek 
item toch op voorraad worden gelegd. 

Aan een bouwdeel worden een tweetal attributen gekoppeld die van 
belang zijn voor dit rapport: 
- derived from i temcode: hierin wordt de artikelcode van het 

generieke item opgeslagen waar het bouwdeel van geconfigureerd 
is. Door dit attribuut kunnen relaties van het bouwdeel in PCS 
met de modules PCF en MPS worden onderhouden. 

- taken into MPS (yIn): de waarde van dit attribuut is "y" als 
het bouwdeel een MPS-item is. 

Vanui t de module SLS is een klantorder via de PCS artikelcode 
gerelateerd aan het bouwdeel in de module PCS. 

4.3 Final Assembly Order Planning 

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat een geconfigureerd 
generiek item op voorraad moet worden gelegd. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als een klantorder wordt gecanceld op het moment dat 
het klantspecifieke gedeelte van de productie reeds is gestart. 
Stel dat op het moment dat de klantorder wordt gecanceld een 
geconfigureerd generiek item (eventueel eindproduct) gereed is. 



In dat geval moet na het beeindigen van het project, dit geconfi
gureerde item worden overgeboekt van de projectvoorraad in PCS 
naar standaard voorraad in INV. Bi j het overboeken moet in de 
moet in de module ITH een i temcode worden aangemaakt. Door de 
itemcode gelijk te maken aan de door PCF gegenereerde product
code, wordt bij een volgende klantorder die van hetzelfde gecon
figureerde generieke item gebruik maakt de voorraad van dit item 
gebruikt. 

Nadat voor een klantorder een optiegevoelig item is geconfigu
reerd en een klantspecifieke stuklijst voor het item is gegene
reerd wordt deze stuklijst van PCF naar PCS gecopieerd. Bij dit 
copieren wordt op basis van de uit PCF meegegeven productcode in 
de module INV gezocht of er van de geconfigureerde generieke 
items een variant met dezelfde productcode op voorraad ligt. Is 
di t het geval dan kan het geconf igureerde generieke item 
(eventueel eindproduct) ui t voorraad worden geleverd. Ligt het 
specifieke product, zoals meestal het geval zal zijn, niet op 
voorraad dan wordt het specifieke product speciaal op klantorder 
aangemaakt. 

De productie van het klantorderspecifieke gedeelte van optie
gevoelige items (PCS term: bouwdelen) wordt beheerst door de 
module pcs. V~~r de productie van geconfigureerde generieke items 
(producten met standaardvarianten waarvoor de stuklijstgegevens 
en de routingen al bekend zijn) worden productie-orders in het 
Final Assembly-traject gegenereerd met behulp van een materiaal
behoefteberekening. Ui tgangspunt voor de materiaalbehoeftebere
kening is de Klantorderspecifieke BaM, de Klantorderspecifieke 
routing en de klantorder uit de module SLS voor het bouwdeel. 

Bij de materiaalbehoefteberekening wordt geen gebruik gemaakt van 
de module MRP maar van een materiaalbehoefteberekening in de PCS 
module. Dit is noodzakelijk omdat de materiaalbehoefteberekening 
in PCS per bouwdeel plaatsvindt. De productie in het Final 
Assembly-traject is niet annoniem maar op klantorder. De 
materiaalbehoefteberekening van PCS stopt op moment dat voor de 
standaarditems (dit zullen vaak ontkoppelpuntdelen zijn) in de 
Klantspecifieke BaM de bruto behoefte is bepaald. 

Het genereren van productie-orders door de module PCS wordt 
geillustreerd aan de hand van de klantorder uit de vorige 
paragraaf voor 10 auto,s A met 1.6 injectiemotor en 5 versnel
lingsbak. De klantorder komt vlak voor periode 8 binnen en moet 
in periode 11 worden geleverd. De Klantspecifieke BaM die voor 
deze order gegenereerd is, is weergegeven in de vorige paragraaf. 
Het materiaalbehoefte schema van de geconfigureerde auto A ziet 
er als voIgt uit: 

nu 
8 9 10 1 1 12 13 14 

Allocations 10 

PCS Scheduled Receipt 

PCS Planned S.R's Due 10 

De klantorder van 10 stuks is een allocation in periode 10. Op 
basis van deze allocation wordt direct, dus zonder netting, een 



Planned Scheduled Receipt gegenereerd. Deze Planned Scheduled 
Receipt kan alleen veranderen als de klantorder wordt aangepast 
of wordt verschoven. De Planned Scheduled Receipt is strikt 
klantorder gebonden. Merk op dat het MPS van het generieke item 
op dit niveau niet zichtbaar is! 

De doorlooptijd om de motoren, versnellingsbakken en de reste
rende onderdelen tot auto A te assembleren is in paragraaf 4. 1 
gelijk aan 1 periode genomen. In het onderstaande schema van de 
geconfiqureerde 1.6 injectiemotor is ook uitgegaan van een offset 
van 1 periode: 

nu 
8 9 10 11 12 13 14 

pes Bruto Behoefte 10 

pes Scheduled Receipt 

pes Planned S.RIs Due 10 

Ook bij de motor z1Jn de Bruto Behoefte en de Planned Scheduled 
Receipt strikt klantorder gebonden. Merk op dat ook hier geldt 
dat het MPS van het generieke item op dit niveau niet zichtbaar 
is! 

De 5 versneIIingsbak is een standaard MPS-item. De materiaal
behoefte berekening genereert v~~r standaard producten aIleen een 
Bruto Behoefte. Hier vindt de overgang plaats tussen klantspeci
fieke productie en productie op voorspelling: 

nu 
8 9 10 1 1 12 13 14 

vraagplan 30 30 30 30 

Bruto Beh. (MRP) 30 30 30 30 

Bruto Beh. (peS) 10 

productieplan 30 i 30 30 30 

Planned S .R. IS 30 30 30 30 

Merk op dat de vraag in periode 10, afkomstig van het op 
voorspellingen gebaseerde productieplan van auto A, nog niet is 
gecorrigeerd voor de werkelijke verkopen in deze periode. In de 
volgende paragraaf wordt hier op teruggekomen. In die paragraaf 
wordt ook ingegaan op de noodzaak om het productieplan in di t 
geval aan te passen. 

V~~r componenten van de 1.6 injectiemotor (1.6 blok en 1nJec
tiesysteem) geldt ook weer een offset van 1 week. Het MPS-schema 
van het injectiesysteem is vergelijkbaar met het schema van de 5 
versnellingsbak. Het schema van het 1.6 blok (MRP-item) is in de 
figuur weergegeven op de volgende bladzijde weergegeven: 



nu 
8 9 10 '1 12 13 14 

Bruto Beh. (MRP) 40 40 40 40 

Bruto Beh. (PCS) 10 

Scheduled Receipt 

Available Balance -50 -90 -130 -170 

Planned Order Due 50 40 40 40 

Inhet bovenstaande schema is te zien dat ook bij MRP items de 
voorspelde behoefte niet meteen wordt gecorrigeerd bij het 
ontstaan van klantorders. In tegenstelling echter tot de 5 
versnellingsbak (MPS-item) wordt na een MRP-run de geplande 
productie van het '.6 blok meteen vergroot. In de volgende 
paragraaf wordt hierop teruggekomen. 

4.4' Bijstellen van het MPS op basis van klantorders 

Als werkelijke klantorders bekend zijn moeten de op voorspellin
gen gebaseerde productie-orders worden gecorrigeerd. Di t is om 
twee redenen noodzakelijk: 
- . Als de behoefte van de voorspelde productieplan niet wordt 

bi jgesteld met de behoefte van werkelijke klantorders aan 
standaarditems (ontkoppelpuntdelen) vindt er een dubbeltelling 
van behoeftes plaats. Dit is te zien aan de schema's van de 5 
versnellingsbak en het 1.6 blok in de vorige paragraaf. 

- De samenstelling van opties in de werkelijke vraag kan afwijken 
van de samenstelling van opties in de voorspelde vraag (de 
planningspercentages in de Configuratie BOM). 

"''"'<:>r het corrigeren van de op voorspellingen gebaseerde produc
"".: ~-orders is het noodzakelijk dat de werkelijke vraag op MPS
niveau bekend is. Voor generieke items ontstaat hier het probleem 
dat geconfigureerde generieke items voor een specifieke klantor
der moeten worden gerelateerd aan het generieke item waarin het 
MPS is uitgedrukt. Dit probleem is in Triton als voIgt opgelost. 
Door de MPS-module wordt in de module PCS per bouwdeel bekeken of 
het attribuut "taken into MPS" de waarde "y" heeft. Is di t het 
geval dan worden aIle PCS-Bruto Behoeftes, PCS-Planned Orders, 
PCS-Allocations, PCS-Scheduled Receipts en PCS-Deliveries 
gesommeerd over aIle bouwdelen die voor het attribuut "derived 
from i temcode" dezelfde generieke artikelcode hebben. Deze 
gesommeerde gegevens worden dan gecopieerd naar het MPS van het 
generieke item. 

Het corrigeren van de tijdsgefaseerde gegevens in het MPS gebeurt 
in een aantal stappen, beginend vanaf het MPS-item dat zich het 
meest bovenaan in de productstructuur bevindt: 
- De allocation of Bruto Behoefte van het generieke MPS-i tem 

wordt respectievelijk overgenomen uit de module SLS (bij een 
eindproduct) of de module PCS. Deze werkelijke behoefte wordt 
geregistreerd op MPS-ni veau. De Bruto Behoefte aan standaard 
MPS-items is bekend omdat de materiaalbehoefte berekening van 
PCS al een Bruto Behoefte naar dit MPS-item heeft gegenereerd. 

- Het geadviseerde productieplan wordt berekend. Di t is nood-



zakelijk omdat de werkelijke vraag (som van alle Bruto 
Behoeftes en Allocations) groter kan zijn dan het vraagplan. 
Het actuele productieplan moet dan worden aangepast. 

- De Planned Scheduled Receipts uit pes voor het generieke MPS
item worden geregistreerd op MPS-niveau. 

- De Planned Scheduled Receipt van het MPS-item die op basis van 
voorspellingen zijn opgesteld (PSRfcst) worden verrekend met 
de hoeveelheid van Planned Scheduled Receipt uit pes (PSRpcs ). 
Voor periode t geldt: 

PSRfcst(t) = productieplan(t) - PSRpcs(t) 

- De verminderde Planned Scheduled Receipts (PSRfcst) worden door 
MRP geexplodeerd naar het volgende MPS-niveau. Dit resulteert 
meestal in een aanpassing van de Bruto Behoefte (MRP) op di t 
lagere niveau. 

Deze wijze van correctie wordt toegelicht aan de hand van het 
voorbeeld uit de vorige paragraaf, waarbij expliciet onderscheid 
wordt gemaakt tussen 4 soorten items: 

1) Generieke MPS-items die geen component zijn van een generiek 
item (generieke eindproducten) 

De gevolgde stappen voor auto A zijn: 
- De werkelijke vraag is bepaald door het overnemen van de 

klantorder uit module SLS. 
Het productieplan kan hetzelfde blijven omdat de werkelijke 
vraag kleiner is dan het vraagplan 
Ui t de module pes is de PCS-Planned Scheduled Receipt over
genomen 

- Op basis van het productieplan en de pes Planned Scheduled 
Receipt". wordt de hoeveelheid van de Planned Scheduled Receipt 
bepaald die het op voorspelling gestuurde gedeelte van de 
productie representeert (PSRfcst). 

- De PSR:' .. -; wordt doorgeexplodeerd naar al de componenten. 

Het MPS-schema v~~r auto A na het doorlopen van deze stappen is 
hieronder weergegeven: 

nu 
8 9 10 1 1 12 13 14 

vraagplan 100 100 100 100 

Allocation (SLS) 10 

productieplan 100 100 100 100 

Planned S .R. 's 90 100 100 100 

PCS-Planned S.Rts 10 

2) Generieke MPS-items die component zijn van een generiek item 
en standaard MPS-items die component zijn van een generiek 
item 

Voor deze i terns worden alleen de 1.6 motor en het 5 versnel
lingsbak ui tgewerkt. Het schema van het injectiesysteem komt 



overeen met het schema van de 5 versnellingsbak. 

De gevolgde stappen voor de 1.6 motor zijn: 
- De werkelijke vraag is bepaald door het overnemen van de Bruto 

Behoefte uit PCS en door de explosie van de Planned Scheduled 
Receipt van Auto A. 

- Het geadviseerde productieplan wordt berekend. Omdat in periode 
10 de werkelijke vraag groter is geworden dan het vraagplan 
moet het productieplan worden aangepast. 

- Uit de module pes is de peS-Planned Scheduled Receipt over
genomen 

- Op basis van het productieplan en de pes Planned Scheduled 
Receipt wordt de hoeveelheid van de Planned Scheduled Receipt 
bepaald die het op voorspelling gestuurde gedeelte van de 
productie representeert (PSRfcst). 

- De PSRfcst wordt doorgeexplodeerd naar al zijn componenten. 

nu 
8 9 10 1 1 12 13 14 

vraagplan 40 40 40 40 

Bruto Beh. (MRP) 36 40 40 40 

Bruto Beh. (peS) 10 

productieplan 46 40 40 40 

Planned S.R.'s 36 40 40 40 

peS-Planned S.R's 10 

De gevolgde stappen voor de 5-versnellingsbak zijn: 
De werkelijke vraag is bepaald door de Bruto Behoefte die is 
ontstaan ui t defY':,.teriaalbehoefteberekening in PCS en door de 
explosie van d\o.: .,' mned Scheduled Receipt van Auto A. 

- Het geadviseerde productieplan wordt berekend. Omdat de 
werkelijke vraag in periode 10 groter is geworden dan het 
vraagplan moet het productieplan worden aangepast. 
Omdat het productieplan is aangepast zal de bestaande Planned 
Scheduled Receipt voor de 5-versnellingsbak in periode 10 
moe ten worden vergroot 
De Planned Scheduled Receipt wordt doorgeexplodeerd naar al 
zijn componenten. 

nu 
8 9 10 1 1 12 13 14 

vraagplan 30 30 30 30 

Bruto Beh. (MaP) 27 30 30 30 

Bruto Beh. (peS) 10 

productieplan 37 30 30 30 

Planned S.R.'s 37 30 30 30 



3) Generieke MRP-items die component zijn van een generiek item. 

Voor generieke MRP-items is het niet mogelijk om gegevens uit PCS 
over te nemen. De enige correctie die wordt aangebracht als 
gevolg van het ontstaan van klantorders is een wijziging in de 
Bruto Behoefte door het wijzigen van de PSRfcst van een MPS-item. 
In het onderstaande schema is de invloed van de klantorder op de 
gefaseerde gegevens van de 1.3 motor weergegeven: 

nu 
8 9 10 1 1 12 13 14 

Bruto Beh. (MRP) 54 54 54 54 

Scheduled Receipt 

Planned Order Due 54 54 54 54 

4) MaP-items die component zijn van een generiek item 

Deze MRP-i terns kennen zowel een Bruto Behoefte die is ontstaan 
uit de materiaalbehoefteberekening van PCS als een Brute Behoefte 
die is ontstaan door het exploderen van PLanned Scheduled 
Receipts op basis van prognoses. Verder vindt er bij deze items 
netting plaats. Ve~r het 1.6 blok geldt na correctie. van de 
klantorder het volgende schema: 

nu 
8 9 10 1 1 12 13 14 

Bruto Beh. (MRP) 36 40 40 40 

Bruto Beh. (PCS) 10 

Scheduled Receipt ..... ; . 
Available Balance -46 -80 -126 -166 

Planned Order Due 46 40 40 40 



DEEL IV: BEPERKINGEN EN TOEPASBAARHEID 

In het laatste deel van dit rapport wordt ingegaan op de 
functionaliteit van Triton ten opzichte van concurrerende 
pakketten (hoofdstuk 1), beperkingen in de werking van het pakket 
(hoofdstuk 2), de toepasbaarheid in een aantal praktijksituaties 
(hoofdstuk 3) en de toepasbaarheid in meer algemene zin (hoofd
stuk 4). 

1. Functionaliteit ten opzichte van andere pakketten 

In het kader van het promotie-onderzoek is de MPS-functie van een 
aantal pakketten onderzocht. De ondersteuning van de MPS-functie 
in Triton is de meest uitgebreide van aIle onderzochte pakketten. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de functionaliteit van Triton 
die in andere pakketten niet is aangetroffen. 

1 • 1 Opstellen van plannen 

Triton kent een vraagplan, een voorraadplan en een productieplan 
op aggregaatni veau en op i temni veau. De andere onderzochte 
pakketten kennen op 8ggregaatniveau aIleen maar een produc
tieplan. Het opstellen van dit aggregaat productieplan wordt in 
een tweetal van deze pakketten ondersteund door de vraaggegevens 
op itemniveau te aggregeren naar familieniveau. 

Geen van de onderzochte pakketten biedt de mogelijkheid tot het 
opstellen van een voorraadplan, waarmee rekening wordt gehouden 
bij het opstellen van een productieplan. Een concurrerend pakket 
laat toe dat op itemniveau het vraagplan en het productieplan van 
elkaar afwijken waardoor er voorraad kan worden gepland. 

Bij aIle onderzochte pakketten wordt het ingevoerde productieplan 
meteen omgezet in Firm Planned Orders die in de MRP database 
worden gezet. Hierdoor wordt het productieplan over de hele 
planningshorizon meegenomen in de M"')T> '3rekeningen. Bij Triton is 
als uitgangspunt gehanteerd dat he~ . .roductieplan aIleen binnen 
de time fence op MRP-niveau bekend moet zijn. 

1.2 Rough-cut capacity Planning 

Met behulp van de RCCP-planning in Triton kunnen critische 
materialen worden gepland voordat het productieplan is vertaald 
naar MPS-orders in de MRP database. De achterliggende gedachte is 
dat de time fence van een MPS-item hierdoor korter kan zijn dan 
de cumulatieve doorlooptijd van het item. Geen van de concur
rerende pakketten beschikt over een dergelijke manier van 
materiaalplanning. 

In Triton kunnen aIle toestandsafhankelijke gegevens worden 
vermenigvuldigd met de verkoopprijs, de kostprijs en de toege
voegde waarde van MPS-items. Hierdoor kan bijvoorbeeld de 
verwachte inkomende geldstroom worden berekend. Dit is een eerste 
stap in de richting van een koppeling van logistieke en finan
cH~le beslissingen. Andere pakketten bieden deze ondersteuning 
niet. 

De capaciteitsprofielen in Triton definieren zowel een offset als 
een periode gedurende welke een critische capaciteit benodigd is. 
Bij concurrerende pakketten kan aIleen een offset worden 



ingegeven. Met name in situaties met critische capaciteiten met 
een doorloopti jd die langer is dan 1 periode geeft Triton 
daardoor een beter beeld van de verwachte capaciteitsbehoefte. 

Bij alle onderzocbte pakketten wordt de capaciteitsbehoefte van 
bet MPS berekend op basis van bet productieplan over de hele 
horizon. Tri ton berekent alleen voor het niet-vrijgegeven 
gedeelte van bet productieplan een globale capaciteitsbehoefte. 
V~~r bet vrijgegeven gedeelte van bet productieplan wordt de 
capaciteitsbeboefte weergeven op basis van de in CRP doorgere
kende MRP-orders. De globale en de gedetailleerde capaciteitsbe
boefte wordt in een overzicbt weergegeven. 

1.3 Final Assembly Order Planning 

De assemble-to-order si tuatie wordt in Tri ton ondersteunt door 
(zie ook deel III, boofdstuk 4): 
- Het coordineren van bet MPS op bet ni veau van de commons en 

opties door bet exploderen van het MPS op het niveau van het 
optiegevoelige eindproduct via de Generieke BOM. 
Klantorderacceptatie vindt plaats door Available-to-promise op 
bet niveau van bet optiegevoelige eindproduct 
Het configureren van optiegevoelige items en bet genereren van 
een klantorderspecifieke stuklijst, zodat niet voor elke 
variant een standaard stuklijst moet worden opgeslagen. 
Genereren van productie-orders voor meerdere fasen in het 
Final Assembly traject en het corrigeren van de MPS-plannen op 
basis van de klantorders. 

In de onderzochte pakketten is sprake van een minder uitgebreide 
onders teuning voor Final Assembly Order Planning. V~~r deze 
situatie zijn in de andere pakketten twee soorten oplossingen 
aangetroffen. 
1) Een aantal pakketten ondersteunt alleen bet opstellen van het 

MPS op bet niveau van de commons en opties. De MPS'en van de 
verscbillende commons en opties worden ius niet gecoor
dineerd. Verder wordt in deze pakketten '. _ lderstelt dat voor 
elke variant van bet optiegevoelige product een standaard 
stuklijst wordt gedefinieerd. In deze stuklijsten kunnen in 
het traject van ontkoppelpunt tot eindproduct meerdere 
stuklijstniveaus voorkomen. Het Final Assembly traject wordt 
met bebulp van MRP beheerst. Er is geen ondersteuning van 
klantorderacceptatie. 

2) Een van de onderzocbte pakketten (COPICS) biedt dezelfde 
functionaliteit als Triton, met een tweetal beperkingen: 
- Bij bet eonfigureren van een optiegevoelig item wordt geen 

rekening gebouden met constraints. 
- Een klantorderspecifieke Hstuklijst" heeft slechts ien 

niveau. Daardoor bestaat het Final Assembly traject slechts 
uit een fase. 

2. Beperkingen in de werking van Triton 

In dit hoofdstuk worden een aantal beperkingen in de werking van 
Triton besproken. 

2.1 Generieke items en de Generieke BOM 

Als de Generieke BOM meerdere ni veaus beeft, worden aan het 
generieke eindproduct de features I opties en constraints van 



zowel het eindproduct als de onderliggende generieke halffabri
caten gekoppeld. Als een generiek halffabricaat echter ook als 
service deel word verkocht moeten de features, opties en 
constraints die betrekking hebben op het halffabricaat ook nog 
aan het halffabrieaat worden gekoppeld. De gebruiker moet er zelf 
voor zorgen dat de consistentie bewaard blijft. Bij een complexe 
Generieke BOM met meerdere service-delen kan di t tot problemen 
leiden. In deel I, par 3.3 is reeds gesteld dat de Generieke BOM 
is bedoeld om op basis van klantorders een productiestuklijst te 
genereren. V~~r dit doel bevat de Generieke BOM items die door de 
stuklijstrelaties zo veel mogelijk vanuit productie oogpunt zijn 
gestructureerd. Dat wil zeggen dat de Generieke BOM de werkelijke 
assemblagevolgorde van de items zo goed mogelijk moet beschrij
ven, rekening houdend met het aantal beheerste voorraaditems dat 
men wil onderscheiden. 

Met behulp van de Generieke BOM wordt het MPS van het optiege
voelige eindproduct vertaald naar het MPS van de commons en 
opties. Om de Generieke BOM hiervoor te kunnen gebruiken, worden 
de stuklijstrelaties voorzien van planningspercentages. Als de 
Generieke BOM uit meerdere niveaus is opgebouwd, zullen de 
planningspercentages van de stuklijstrelaties op lagere niveaus 
afhankelijk zijn van de combinatie van meerdere opties. In een 
situatie met een complexe orderspecifieke assemblagestructuur 
wordt de betrouwbaarheid en de onderhoudbaarheid van de per
centages daardoor een probleem. 

2.2 Productfamilies en de Familie 80M 

Een productfamilie is een groep items die vanui teen bepaald 
gezichtspunt is gegroepeerd. Voorbeelden van deze gezichtspunten 
zijn: 
- productsoort 
- marktsegment 
- vraagpatroon 
- capaciteitsprofiel 
- winst, kosten, toegevoegde waarde 

Omdat een MPS-item maar tot een productfamilie kan behoren, 
kunnen deze families slechts vanui teen gezichtspunt worden 
geformeerd. Dit kan bij het aggregeren en disaggregeren van 
plannen leiden tot een niet-optimale planning als gevolg van 
informatieverlies. Di t wordt toegelicht aan de hand van een 
voorbeeld. 

VOORBEELD 
Situatie: 
- MPS-items A en B 
- A gebruikt critische capaciteit X met een offset van 0 jaar 

B gebruikt critische capaciteit X met een offset van 0.5 jaar 
- critische capaciteit X: 22 producten ~er kwartaal 
- periodelengte: 1 kwartaal 

4 1 2 3 4 1 2 

vraag A 10 5 10 15 10 5 10 

vraag B 10 5 10 15 10 5 10 

Er wordt een productfamilie FAN gecreerd v~~r A (50%) en B (50%) 



omdat beide hetzelfde vraagpatroon hebben. Er kan nu op twee 
manieren gepland worden: 

Alternatief 1: Plannen van FAN en disaggregeren naar A en B 

4 1 2 3 4 1 2 

vraag FAM 20 10 20 30 20 10 20 

voorraadplan FAM 0 10 10 0 0 10 10 

productieplan FAM 20 20 20 20 20 20 20 

Na disaggregatie van 2 van de 3 plannen: 

4 1 2 3 4 1 2 

vraag A 10 5 10 15 10 5 10 

voorraadplan A 0 5 5 0 0 5 5 

productieplan A 10 10 10 10 10 10 10 

4 1 2 3 4 1 2 

vraag B 10 5 10 15 10 5 10 

voorraadplan B 0 5 5 0 0 5 5 

productieplan B 10 10 10 10 10 10 10 

Capaciteitsbelasting: 

4 1 2 3 4 1 2 

Capac. bel. A 10 10 10 10 10 10 10 

Capac. bel. B 10 10 10 10 10 10 10 

Totaal 20 20 20 20 20 20 20 

Alternatief 1 geeft een continue capaciteitsbelasting ten koste 
van een gemiddelde voorraad van 5 producten. 

Alternatief 2: Producten A en B direct plannen 

A en B worden eerst gepland zonder voorraadplan om de capaci
teitsconsequenties zichtbaar te maken 

4 1 2 3 4 1 2 

vraag A 10 5 10 15 10 5 10 

productieplan A 10 5 10 15 10 5 10 



4 1 2 3 4 1 2 

vraag B 10 5 10 15 10 5 10 

productieplan B 10 5 10 15 10 5 10 

De capaciteitsbelasting van A en B is 

4 1 2 3 4 1 2 

Capac. bel. A 10 5 10 15 10 5 10 

Capac. bel. B 10 15 10 5 10 15 10 

Totaal 20 20 20 20 20 20 20 

Altenatief 2 geeft dezelde continue capaciteitsbelasting, maar 
tegen een gemiddelde voorraad van nihil. 

De oorzaak van het verschil is dat er naar het gezichtspunt van 
vraagpatroon een productfamilie is gevormd, maar dat er naar 
meerdere gezichtspunten (vraagpatroon en capaciteitsbelasting) op 
aggregaatniveau is gepland en gedisaggregeerd. 

De Familie BOM is noodzakelijk v~~r: 
- bepalen van een gewogen verkoopprijs, kostprijs en toegevoegde 

waarde van productfamilies voor de financiele analyse op 
familieniveau 

- disaggregeren van de familieplannen 

Het gebruik van de Familie BOM voor deze doeleinden is echter 
alleen mogelijk indien de verdeling over de familie-leden 
constant is naar het gezichtspunt dat voor het opstellen van de 
Familie BOM gehanteerd is. Hiervan zal vrijwel nooit sprake zijn. 

2.3 Periodelengtes 

Het is niet mogelijk om op verschillende aggregatieni veaus met 
verschillende periodelengtes te werken. Ook is het niet mogelijk 
om binnen een vraag-, voorraad-, of productieplan, afhankelijk 
van de horizon met verschillende periodelengtes te werken. 

2.4 Opstellen van bet vraagplan 

Basis voor het opstellen van het vraagplan is vaak een vraag
voorspelling. In het afstudeeronderzoek van van Agt [1] zijn een 
aantal beperkingen van de gehanteerde voorspelmethodes en de 
gebruikte hulpmiddelen in Triton aan het licht gekomen. Hieronder 
wordt een korte samenvatting van de bevindingen gegeven. 

voorspelmethodes: 
1) Time Serie Analysis: de decompositie volgorde (eerst trend, 

dan seizoen) van de methode in Triton moet worden omgedraaid. 
Verder wordt de bruikbaarheid van TSA als voorspelmethode door 
van Agt in twij£el getrokken. TSA zou meer geschikt zijn voor 
het verwi jderen van de seizoenscomponent in de tijdreeks 
waarna met behulp van Exponential Smoothing met 1 of 2 
parameters een voorspelling kan worden gegenereerd. 



2) Polynominal Regression: deze methode leidt tot slechte 
voorspellingen, vooral bij hoge polynoomgraden 

Hulpmiddelen: 
,) Autocorrelatiefunctie: deze functie moet worden gebruikt om 

bij een bekende seizoenslengte de mate van "seasonality" te 
bepalen en niet om de lengte van het seizoen te adviseren. 

2) Adviseren van smoothing parameters v~~r Exponential Smoothing: 
hierbij wordt op basis van het eerste gedeelte van een bekende 
tijdreeks een voorspelling gedaan voor het tweede gedeelte 
van deze tijdreeks. Van de voorspelling wordt de MAD berekend. 
De voorspellingshorizon bij deze werkwijze is 0.5 maal de 
lengte van de tijdreeks. Deze horizon is voor E. S. -methoden 
vaak te lang om nog tot goede voorspellingen te kunnen komen. 

Verder lijkt het verstandig een aparte toestandsafhankelijke 
gegevenssoort "vraagplan" te creeren. Hierdoor kan de voorspel
ling van de vraag ("Sales Forecast") worden gescheiden van de 
mate waarin men aan deze vraag wil voldoen, rekening houdend met 
de haalbaarheid van het MPS ("vraagplan"). 

2.5 Opstellen van het voorraadplan 

Een bedrijf zal een voorraadplan opstellen indien niet direct 
door productie aan de verwachte toekomstige vraag kan worden 
voldaan. Dit komt voor bij bedrijven die te maken hebben met 
seizoenspieken in de vraag. Het doel van het opstellen van een 
voorraadplan is dan het "afvlakken" van de capaciteitsbehoefte. 

Triton geeft geen ondersteuning bij het opstellen van het voor
raadplan. Gebruikers die een fluctuerende vraag willen vertalen 
naar een afgevlakt productieplan, moeten hiervoor handmatig een 
voorraadplan uitrekenen. 

2.6 Capaciteitscheck 

Een capaciteitscheck is alleen op basis van het productieplan op 
itemniveau mogelijk. Een capaciteitscheck op basis van het 
productieplan op aggregaatniveau kan echter op basis van dezelfde 
gegevens worden uitgevoerd. Er kan eventueel worden overwogen om 
de aggregaatcapaciteitscheck uit te voeren voor clusters van 
work centers. Uit theoretisch oogpunt is een capaciteitscheck op 
aggregaatniveau zelfs beter verdedigbaar omdat door het hoge 
aggregatieniveau meer betrouwbare uitspraken over de capaciteits
behoefte kunnen worden gedaan. 

De wijze waarop de capaciteitscheck op itemniveau wordt uit
gevoerd kent een tweetal beperkingen: 
') De capaci tei tscheck houdt geen rekening met ketenvoorraden 

die eventueel aangewend kunnen worden om het MPS-item te 
maken. De capaciteitscheck geeft daardoor een verkeerd beeld 
over de werkelijke mogelijkheden in de productie 

2) Bij het offsetten van de capaciteitsbehoefte van een MPS-item 
wordt geen rekening gehouden met ordergroottes. De offset ten 
opzichte van de due date voor een capaciteit is gegeven in een 
vast aantal dagen. Bij het genereren van Planned Orders door 
MRP is de offsetting echter wel afhankelijk van de ordergroot
tes. Daardoor geeft de capaciteitscheck een slecht inzicht in 
de werkelijke capaciteitsbelasting na de MRP-planning van het 
MPS-item. 



Het plannen van critische MRP- en MPS-items met RCCP voordat het 
productieplan in een bepaalde periode is vrijgegeven garandeert 
niet dat deze items ook beschikbaar zijn nadat het productieplan 
in deze periode is vrijgegeven en de werkelijke behoefte met MRP 
is gepland. De Reep materiaalplanning creert een Bruto Behoefte 
voor de critische items, maar kan deze niet reserveren voor de 
verwezenlijking van het productieplan omdat MRP annoniem plant. 
Op het moment dat voor de critische items middels een productie
order, aan de bruto behoefte is voldaan komen de critische items 
op voorraad. Op dat moment kunnen de materialen aan de bruto 
behoefte van elke willekeurige parent worden toegewezen. Slechts 
per toeval zal dit de parent zijn die nodig is voor het realise
ren van het productieplan dat oorspronkelijk de bruto behoefte 
naar de critische items heeft gegenereerd. 

2.7 Final Assembly Order Planning 

Een probleempunt bi j Final Assembly Order Planning is het 
corrigeren van voorspelde vraag in het MPS van de commons en 
opties op basis van ontvangen klantorders. Indien de samenstel
ling van de vraag afwijkt van de voorspelde samenstelling wordt 
het MPS van de ontkoppelpuntdelen nerveus. Dit wordt toegelicht 
aan de hand van het voorbeeld van deel III, hoofdstuk 4 

Het productieplan van auto A is 100 stuks per periode. Op basis 
hiervan is het productieplan v~~r de 5-bak van 30 stuks per 
periode berekend. In een later stadium komt een klantorder voor 
10 stuks van auto A, met 5 bak binnen. Alhoewel de 10 stuks van 
de 5-bak nog ruim binnen het oorspronkelijke MPS vallen, wordt 
het productieplan, en daarmee de MPS-order met 7 stuks opgehoogd. 
Omdat in het stadium waarin de klantorders worden geaccepteerd, 
de productie van ontkoppelpuntdelen al op gang is gebracht, zorgt 
de ophoging van de MPS-order v~~r onnodige onrust in de produc
tie. 

8 9 10 1 1 12 13 14 

vraagplan 30 30 30 30 

Bruto Beh. (MRP) 27 30 30 30 

Bruto Beh. (peS) 10 

productieplan 37 30 30 30 

Planned S. R. ' s 37 30 30 30 

De oorzaak van de over-correctie is dat voor de ontkoppel
puntdelen de gerealiseerde vraag niet als onderdeel van de totale 
vraag wordt beschouwd. Immers de klantorder van 10 stuks wordt 
afgetrokken van het oorspronkelijke productieplan van 100 stuks 
en voor het "nieuwe" productieplan van 90 stuks wordt opnieuw de 
verwachte verdeling over de opties berekend. De vraag van 10 
stuks naar de 5-bak wordt niet meer gezien als een onderdeel van 
de totale vraag naar de 5-bak. 

Een oplossing voor dit probleem is de klantorders zowel op 



eindproduct als op ontkoppelpuntni veau te registreren. Na het 
ontstaan van klantorders moet het resterende gedeelte van het 
productieplan van het eindproduct niet meer naar de ontkoppel
puntdelen geexplodeerd worden. Voor deze oplossing is echter bij 
het accepteren van klantorders weI "zicht" nodig op de aan
wezigheid van ontkoppelpuntdelen. 

3. Toepasbaarheid in een aantal prakti;ksituaties 

De toepasbaarheid van de MPS-functie, zoals deze in Triton wordt 
ondersteund, wordt in dit hoofdstuk bekeken aan de hand van 4 
cases. Voor deze 4 bedrijfssituaties wordt een sterk gestileerde 
beschrijving gegeven van de logistieke situatie en worden de 
eisen aan de MPS-functie beschreven. Op basis daarvan wordt 
bekeken in hoeverre Triton ondersteuning kan bieden in deze 
situaties. De cases zijn ontleend aan een aantal bedrijven waar 
in het kader van het promotie-onderzoek de goederenstroom is 
geanalyseerd. 

CASE 1: Bedrijf ABC 

5i tuatie: Bedrijf ABC verkoopt 100 verschillende eindproducten 
uit voorraad. Er is sprake van onzekerheid in de vraag. De 100 
producten hebben vrijwel geen gemeenschappelijke componenten. De 
totale doorlooptijd van het Iogistieke traject is 5 weken. AIle 
producten maken gebruik van een cri tische capaci tei t X. Hofnar 
wil de goederenstroom aansturen op basis van een HPP. 

HPP concept: Voor aIle eindproducten wordt de onzekerheid in de 
vraag per periode vastgesteld. Op basis hiervan wordt de 
veiligheidsvoorraad voor het opvangen van de onzekerheid in de 
vraag over 5 weken bepaald. Het productieplan wordt elke week 
opgesteld, waarbij het productieplan van een item in de zesde 
week gelijk is aan de vraag naar het item in de afgelopen week 
(zie onderstaand voorbeeld) 

- vraagverdeling product A: N{150,25) 
- veiligheidsvoorraad: 2.5 * ~ 5 * 25 = 140 
- beschikbare voorraad nu: 162 

nu fence 
1 2 3 4 5 6 

WerkeIijke vraag I 178 78 10 

Voorspelling 150 150 150 150 150 150 

Productieplan 155 172 110 145 118 178 

Voorspelde Voorr. (162 ) 167 189 149 144 112 140 

De capaci tei tsbelasting op capaci tei t X kan als gevolg van de 
productieplannen over aIle items in week 6 te hoog oplopen. In 
dat geval wordt voor aIle items de productieplanhoeveelheid in 
week 6 evenredig naar de gemiddelde afname van het item ver
minderd (run-outtijden worden constant gehouden), zodanig dat 
het productieplan haalbaar wordt. De verminderde productieplan
hoeveelheid wordt in week 7 opgeteld bij de werkelijke vraag die 



over periode 1 heeft plaatsgevonden. 

Triton ondersteuning: Triton kan deze vorm van planning onder
steunen, zolang er geen sprake is van capaciteitsrestricties. Bij 
Tri ton kan namelijk per item een veiligheidsvoorraad worden 
gepland, die door de productieplan-adviesfunctie over de hele 
horizon in stand wordt gehouden. Door het verschil tussen het 
werkelijke productieplan en het adviesplan na de time fence te 
verrekenen wordt op dezelfde wijze gepland als is voorgesteld bij 
Hofnar. Op het moment echter dat het productieplan in periode 6 
moet worden verminderd als gevolg van capaciteitstekort, moet de 
planner handmatig de geplande hoeveelheden van alle items in 
peri ode 6 verminderen en deze verminderingen weer toevoegen in 
periode 7. 

CASE 2: SKF 

Situatie: SKF verkoopt 750 verschillende standaard eindproducten 
uit voorraad. De 750 kunnen allemaal worden gemaakt door de 
assemblage van 2 van de 100 verschillende halffabricaten. De 
halffabricaten worden geassembleerd ui t 10 tot 15 van de in 
totaal 1000 verschillende componenten. De onzekerheid in de vraag 
naar eindproducten is groot, terwijl de onzekerheid op het 
niveau van de halffabricaten gering is. De levertijd naar de 
markt is 1 week. De halffabricaten en de eindproducten worden 
handmatig geassembleerd in dezelfde afdeling. Het assembleren van 
twee halffabricaten tot een eindproduct gebeurt met een zeer een
voudige assemblagebewerking. De doorlooptijd voor het assembleren 
van een halffabricaat is, voornamelijk door seriegrootte vorming, 
2 weken. De doorlooptijd van de componenten van de halffabricaten 
v~rieert van 4 tot 8 weken. 

HPP concept: De vraag naar halffabricaten wordt rechtstreeks 
voorspeld. Op basis van deze voorspelling en het geprojecteerde 
voorraadverloop wordt, rekening houdend met capaciteitsbeschik
''l''-~heid, een productieplan opgesteld met een time fence van 10 
__ .en. Bij de binnenkomst van een klantorder bekijkt verkoop of 

de halffabricaten van het gevraagde item beschikbaar op het 
juiste moment beschikbaar zijn. Is dit het geval dan wordt de 
order vrijgegeven aan productie en wordt aan de klant bevestigd 
dat de order op het gevraagde tijdstip (meestal binnen 1 week) 
zal worden geleverd. Zijn de halffabricaten niet op het juiste 
moment beschikbaar dan wordt op basis van uitstaande productie
orders een leverdatum afgegeven. Bij productie wordt iedere 
morgen bekeken welke klantorders door verkoop zijn geaccepteerd. 
Op basis van de leverdatum worden de orders toegewezen aan 
productiedagen. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds 
geplande bezetting van de mancapaciteit in de assemblage afdeling 
als gevolg van het productieplan voor de halffabricaten. Indien 
er een eapaci tei tsprobleem ontstaa t kan er gebruik worden 
gemaakt van overwerk. 

Triton ondersteuning: Voor het aansturen van de goederenstroom 
voor de halfabrieaten kan de MPS-module worden gebruikt. V~~r het 
afhandelen van het klantorderspecifieke gedeelte van de productie 
zijn er twee alternatieven: 
1) Gebruik maken van de module PCF en PCS 

De PCF-module is weinig zinvol omdat er sprake is van een 
enkelniveau-stuklijst voor de eindassemblage met weinig 
componenten per eindproduct. Verder zijn aIle producten 



opgenomen in een catalogus waardoor klanten bij het bestellen 
meteen de artikelcode gebruiken. Een nadeel van het gebruik 
van de pes module is dat voor de eenvoudige eind-.assemblage
bewerking per klantorder een project moet worden gedefinieerd. 

2) Gebruik van de module MRP met standaardstuklijsten 
Voor het beheersen van het Final Assembly traject kan gebruik 
worden gemaakt van de MRP-module. De klantorders worden door 
productie als onafhankelijke behoefte ingevoerd, waarna de 
order wordt geexplodeerd over een niveau om de bruto behoefte 
aan halffabricaten te bepalen. 

Het is in Triton niet mogelijk om op basis van een klantorder 
voor een bepaald eindproduct de beschikbaarheid van de onderlig
gende componenten zichtbaar te maken (Available-to-promise voor 
ontkoppelpuntdelen) 

CASE 3: AKZO standaard producten 

Situatie: AKZO coatings B.V. maakt o.a verven voor de consumen
tenmarkt. De verven dienen bij detaillisten uit voorraad 
leverbaar te zijn. Om de detaillisten te kunnen beleveren heeft 
AKZO een drietal distributiecentra die van aIle verschillende 
verven voorraad aanhouden. Verf wordt geproduceerd in een aantal 
opeenvolgende batchprocessen. Na de processtappen (lees produc
tie-~ni ts) malen en afmengen ontstaat de receptkleur. De 
doorlooptijd (grotendeels wachttijd) van deze beide stappen is 4 
weken. De receptkleur wordt bi j de processtap "tappen" verdeeld 
over 2 soorten blikken waarna 3 verschillende etiketten op beide 
sooreten blikken kunnen worden aangebracht. De doorlooptijd van 
deze process tap is 1 week. Het eindproduct wordt direct daarna 
verdeeld over de 3 DC's. AKZO wil de goederenstroom aansturen op 
basis van~een HPP. 

HPP-concept:· De onzekerheid in de vraag wil AKZO opvangen op 
eindproductniveau bij de DC's. Daarom wordt aIleen in de DC's 
voorraad . gereed product aangehouden. Het HPP wordt op recept
kleurnivp~\, .opgesteld omdat de impact van HPP beslissingen op 
receptkl\...~ .... '.iveau groot zijn (uit 1 receptkleur 18 eindproduct/DC 
combinaties ontstaan). De voorspelling op HPP niveau wordt als 
voIgt opgesteld: 
- Op basis van de onzekerheid in de vraag wordt een veiligheids

voorraad per eindproduct/DC combinatie berekend. De veilig
heidsvoorraad wordt gesommeerd over aIle eindproduct/DC 
combinaties die uit dezelfde receptkleur worden gemaakt. Omdat 
de veiligheidsvoorraden eigenlijk niet uitwisselbaar zijn wordt 
de aggregaat veiligheidsvoorraad met een bepaalde factor 
vermenigvuldigd. 

- Per eindproduct/DC wordt een tijdsgefaseerde voorspelling 
opgesteld. Deze tijdsgefaseerde voorspellingen worden gesom
meerd over aIle eindproduct/DC combinaties die ui t dezelfde 
receptkleur worden gemaakt. 

- De gesommeerde voorspelling wordt verrekend met de totale 
voorraad eindproduct (gesommeerd over aIle eindproduct/DC 
combinaties met dezelfde receptkleur), verminderd met de 
gesommeerde veiligheidsvoorraad. 

- De hierdoor ontstane "netto receptkleurvoorspelling" wordt 
geoffset met de doorlooptijd van het tappen en het transport 
naar de DC's 

Op basis van de receptkleurvoorspelling wordt een HPP opgesteld 
waarbij rekening wordt gehouden met seriegrootte eisen vanuit de 



productie. Op het moment dat een batch van een receptkleur 
beschikbaar komt, wordt er een "Final Assembly Order" v~~r het 
tappen vrijgegeven. Het toewijzen van de receptkleur aan de 18 
eindproduct/DC combinaties bij het tappen (tapverdeelregel) 
gebeurt zodanig dat de run-outtijden per eindproduct/DC com
binatie hetzelfde zijn, rekening houdend met de beschikbare 
voorraden van elke eindproduct/DC combinatie op dit moment. 

Triton ondersteuning: de huidige release van Triton is (nog) niet 
geschikt voor het omgaan met geografisch gescheide magazijnloca
ties met hun eigen veiligheidsvoorraadnormen. Verder is Triton 
niet geschikt om de voorspelling van individuele eindproducten, 
eventueel na verrekening met een echolon voorraad, te vertalen 
naar de voorspelling van een gemeenschappelijke component. Ten 
slotte kan Triton niet op basis van de beschikbaarheid van MPS
items orders genereren en de MPS-items op basis van de voorraad
niveaus van de eindproducten die gebruik maken van het item, 
toewijzen aan de verschillende eindproducten 

CASE 4: AKZO make-to-order 

Situatie: de situatie is dezelfde als in case 3, alleen betreft 
het hier verven voor industriele afnemers die op klantorder 
worden geproduceerd. De orders van de industriele klanten zijn 
meestal groot en leggen daardoor een relatief groot beslag op de 
capaciteiten. AIleen de grondstoffen worden op voorraad gehouden. 
De specificaties van de verven zijn vooraf bekend. 

HPP-concept: Het BPP wordt opgesteld v~~r de grondstoffen. De 
voorspellingen worden rechtstreeks op grondstofniveau opgesteld. 
V~~r de industriele verven is de klantorderacceptatie belangrijk. 
Als een klantorder v~~r een bepaalde verf wordtontvangen, geeft 
AKZO een leverti jd af op basis van de beschikbaarheid van 
grondstoffen en capaciteit. De procedure hierbij is als voIgt: 
- eerst wordt bek:';'J"r- '. wanneer aIle grondstoffen beschikbaar zijn 

zodat met de ordex kan worden begonnen 
- daarna wordt per processtap, beginnend bij de eerste proces

stap, bekeken wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is, 
rekening houdend met andere klantorders en de productie voor 
standaard items. Als er voor een bepaalde processtap capaciteit 
beschikbaar is, wordt de order direct ingepland. 

- de einddatum van de laatste processtap is de leverdatum die aan 
de klant wordt afgegeven. 

Triton ondersteuning: het opstellen van het HPP en het inplannen 
van een klantorder met MRP wordt volledig door Triton onder
steund. Bet probleem in deze situatie is de klantorderacceptatie. 
Zoals reeds bij case 2 is vermeld kan in Triton niet op basis van 
de behoefte aan het eindproduct, het beschikbaarheidsmoment van 
componenten of grondstoffen worden bepaald. Het per process tap 
inplannen van de klantorder zou door Triton kunnen worden onder
steund door de klantorder als project in de module PCS te 
definieren. Door iedere processtap van de order als een deel
project te definieren kan elk deelproject op basis van capaci
teitsbeschikbaarheid worden ingepland. De gereedkomdatum van het 
hele project is de leverdatum aan de klant. 



4 Toepasbaarheid algemeen 

In di t hoofdstuk wordt een relatie gelegd tussen een aantal 
karakteristieken van de (beheersing van de) productiesituatie en 
de eisen die daardoor worden gesteld aan de MPS-functie. Hierbij 
wordt een onderscheidt gemaakt tussen het afstemmingsaspect en 
het aansturingsaspect van het MPS. Op basis van de eisen die aan 
de MPS-functie worden gesteld, wordt bekeken in hoeverre Triton 
ondersteuning kan bieden. 

4 • 1 Afstemaings- en aansturingsaspect van bet MPS 

Het MPS vervult een dubbele rol. Op de eerste plaats moet bij 
het opstellen van bet MPS afstemming plaats vinden tussen: 
- Lange termijn doelstellingen en het daadwerkelijk aansturen van 

de goederenstroom. Doelstellingen van het management op lange 
termijn in termen van product-markt combinaties, omzetdoel
stellingen, budgetten, moeten worden vertaald naar de daad
werkelijke aansturing van de goederenstroom. 

- Productie en verkoop. Verkoop bepaalt, op basis van de kennis 
van de markt, het marktpotentieel en bekijkt welke omzet 
realiseerbaar is. Productie bepaalt aan de hand van het 
verkoopplan en de beschikbare capaci tei t wat er geproduceerd 
moet worden. Het verkoopplan en productieplan dienen op elkaar 
afgestemd te worden. 

Het aansturingsaspect houdt in dat op basis van de gemaakte 
middenlange termijnplanning (afstemmingsaspect) de goederenstroom 
daadwerkelijk moet worden aangestuurd. Hiertoe moeten middenlange 
termijnplannen worden vertaald in producttermen. 

4.2 Afstemmingsaspect: invloed van de productiesituatie op MPS 

In deze paragraaf wordt bekeken wat de invloed van een aantal 
karakteristieken van de afstemming op middenlange termijn is op 
eisen die aan het MPS mo ·t""'~ worden gesteld. Het gaat om een 
eerste aanzet binnen het ~_omotie-onderzoek om te komen tot 
inzicht in de factoren die de structuur van het MPS bepalen. Op 
basis van de geformuleerde eisen wordt bekeken welke ondersteun
ing Triton kan bieden. 

Karakteristiek 1: Doelstellingen van een onderneming 

Lange termijn plannen (horizon ongeveer 5 jaar) moeten worden 
vertaald naar middenlange termijnplannen (horizon 1-2 jaar), die 
gebruikt kunnen worden om de goederenstroom aan te sturen. Het 
1ange termijn plan is vaak uitgedrukt in de volgende grootheden: 
- tot ale omzet 
- bruto marge 
- budgetindicaties voor de bedrijfsfuncties 
- capaciteitswijzigingen 
- omzet per product-markt combinatie 
Deze grootheden moeten worden omgezet in concrete beslissingen in 
termen van producten en capaciteiten om de goederenstroom aan te 
kunnen sturen. 

Triton kan deze vertaling ondersteunen door het gebruik van 
productfamilies en het vertalen van de plannen voor de families 
naar omzet en brutomarge. 



Karakteristiek 2: De afstemming tussen productie en verkoop 

verkoop definieert in veel gevallen het middenlange termijnplan 
in omzet-budgetten per jaar of in sommige gevallen per maand. 
Verder kunnen de budgetten nog per regio, per marktsegment en/of 
per vertegenwoordiger worden gespecificeert (Konijnendijk [2]). 

Productie moet producten maken. V~~r productie moet het midden
lange termijnplan, zeker binnen de doorlooptijdhorizon, worden 
uitgedrukt in producten per maand of producten per week. 

Het MPS moet de middenlange termijnplannen van verkoop en 
productie omvatten. Het moet binnen het MPS mogelijk zijn om 
deze plannen op elkaar af te stemmen. Plannen in termen van omzet 
per productgroep en/of marktsegment moeten vertaald kunnen worden 
naar plannen in termen van materiaal en capaciteit. 

Geen van de onderzochte pakketten ondersteunt het opstellen van 
plannen in termen van omzetten of verkoopquotats. Als enige van 
de onderzochte pakketten biedt Triton de mogelijkheid om in 
producten ui tgedrukte plannen te vertalen in omzet of bruto
marge. 

4.3 Aansturingsaspect: invloed van de productiesituatie op MPS 

In deze paragraaf wordt bekeken wat de invloed van een aantal 
karakteristieken van (de beheersing van) het primaire proces op 
de structuur van het MPS is. OOk hier geldt dat het om een eerste 
aanzet gaat om inzicht te krijgen in de factoren die de structuur 
van het MPS beinvloeden. 

uitgangspunt bij deze paragraaf is dat voor het aansturen van de 
goederenstroom het MPS in producten moet worden uitgedrukt. 

Karakteristiek 1: Productstructuur 

Het is vaak verstandig om het MPS ; te drukken in die items 
waarvoor geldt dat deze de totale goederenstroom omvatten 
terwijl hun aantal zo gering mogelijk is. Deze items hebben een 
hoge commonality. Het uitdrukken van het MPS in deze items heeft 
als voordeel dat met een relatief klein aantal items de totale 
goederenstroom kan worden beheerst. De impact van een MPS
beslissing op dit itemniveau is het grootst. 

Het niveau in de productstructuur waarop de common items zich 
bevinden kan afhankelijk van de situatie varieren van eindproduct 
tot inkoopproduct. 

In Triton kan een item, onverschillig op welk niveau van de 
productstructuur, worden gedefinieerd als MPS-item 

Karakteristiek 2: Ligging van bet KOOP en de mate van klant-
specifieke engineering 

Bepalend voor de ligging van bet KOOP is de levertijd die door de 
markt wordt geeist. Een bedrijf bepaalt, binnen de levertijdseis, 
zelf welke items als ontkoppelpuntdeel worden gebruikt. Als de 
de geeiste levertijd dit toelaat is het vaak verstandig de KOOP
items (evenals MPS-items!) zodanig te kiezen dat deze de totale 
goederenstroom omvatten terwijl hun aantal zo gering mogelijk is. 



De reden hiervoor is dat de voorspelbaarheid van de vraag 
relatief goed is. De veiligheidsvoorraden voor het opvangen van 
onzekerheden in de vraagvoorspelling kunnen hierdoor laag zijn. 
Merk op dat de reden voor het kiezen van de meest common items 
als KOOP-items een andere is dan in het geval van MPS-items! 

Voorlopig wordt uitgegaan van de situatie dat KOOP-items 
samenvallen met MPS-items. Op deze veronderstelling wordt bij 
karakteristiek 3 teruggekomen. 

Omdat de hoeveelheid klantspecifieke engineering aan een product 
en de ligging van het KOOP sterk afhankelijk zijn, wordt de 
invloed van de eombinatie van deze twee grootheden op de MPS
funetie bekeken. De combinaties van de grootheden kunnen als 
voIgt worden weergegeven: 

klantspe
cifieke 
engineering 

eind
product 

make-to 
stock 

half
fabricaat 

assemble-to 
order 

- - - --

inkoop
product 

make-to 
order 

1-------

- - - --
engineer-to 

order 

(--------------------------------------> 
KOOP 

geen 

matig 

veel 

Voor 4 situaties wordt beknopt besproken 
stellen aan de MPS-functie: 

deze voor eisen 

1) make-to-stock: 
In een make-to-stock situatie bestaat de MPS functie uit het 
vertalen van de verwachte toekomstige behoefte aan eindproduc
ten naar een MPS. Klantorders worden op een "Available-to
promise achtige" manier geaccepteerd. Triton kan de MPS
functie in deze situatie voldoende ondersteunen. 

2) assemble-to-order: 
In de assemble-to-order situatie bestaat de MPS-functie uit de 
volgende deelfuncties: 
- bepalen van de verwachte toekomstige behoefte aan halffabri

eaten en het vertalen van deze behoefte naar een MPS 
- acceptatie van orders voor Final Assembly op basis van een 

materiaal- en capaciteitsbeschikbaarheidscheck. 
- beheersen van de goederenstroom in het Final Assembly 

traject. 
Triton kan deze situatie grootendeels ondersteunen als gebruik 
wordt gemaakt van de MPS, PCS en PCF module. Er kan niet per 
klantorder een check op de beschikbaarheid van halffabricaten 
worden gedaan. Worden PCS en PCF niet gebruikt, dan vervalt de 
mogelijkheid om in het Final Assembly traject rekening te 
houden met beperkte beschikbaarheid van halffabricaten en 



capaciteit in dit traject. 

3) make-to-order: 
In de make-to-order situatie moeten dezelfde deelfuncties 
worden ui tgevoerd als in de assemble-to-order si tuatie. Het 
belang van de orderacceptatie en de goederenstroombeheersing 
in het "Final Assembly traject" is in de make-to-order 
situatie echter groter. Triton ondersteunt deze situatie als 
naast de MPS module ook de PCS module wordt gebruikt (zie ook 
case 4). Dit is noodzakelijk om op basis van werkelijke 
capaci tei tsbeschikbaarheid levertijden af te geven en de 
goederenstroom in het Final Assembly traject te beheersen. In 
hoeverre deze oplossing Ute zwaar" is voor deze si tuatie is 
niet duidelijk omdat hiervoor de PCS-module nader bekeken moet 
worden. 

4) klantspecifieke engineering: 
In het geval dat er sprake is van klantorderspecifieke 
engineering moeten de afdelingen engineering en werkvoor
bereiding worden gezien als onderdeel van de logistieke keten. 
Beheersing van de goederenstroom vereist in meerdere of 
mindere mate een projectmatige aanpak. V~~r deze produc
tiesituaties is de PCS-module ontwikkeld. Standaard componen
ten die in het klantspecifieke product voorkomen kunnen 
eventueel met de module MPS worden gepland. 

Karakteristiek 3: Ligging van het KOOP ten opzichte van het MPS 

In het overgrote deel van de Ii teratuur en in aIle onderzochte 
pakketten wordt impliciet verondersteld dat MPS-items ontkoppel
puntitems zijn. Er zijn echter situaties denkbaar waarin het KOOP 
zich stroomafwaarts van het MPS bevindt (bijvoorbeeld case 3). 
Dit is in onderstaand schema aangegeven: 

MPS KOOP 

v -) ,----I ----'~,\J -) ,---I ----'~) V -) ,-----I ----i}-V 
<-----------------------+------------------~~-------------------) 

programmagestuurd ? klantordergestuurd 

Bovenstaande situatie stelt een tweetal afwijkende eisen aan de 
MPS-functie. Op de eerste plaats moet de voorspelde behoefte aan 
MPS-items tot stand komen op basi~ van: 
- de voorspelling van de vraag naar KOOP-items 
- de wijze waarop de onzekerheid in de vraag in het KOOP wordt 

opgevangen en de wijze waarop de goederenstroom in het traject 
van MPS tot KOOP wordt beheerst. 

Op de tweede plaats zal er een speciale vorm van "Final Assembly 
Order Planning" nodig zijn voor de beheersing van de goederen
stroom in het traject van MPS tot KOOP. Hierbij kunnen twee 
situaties worden onderscheiden: 
1) Op MPS-niveau worden geen voorraden aangehouden, waardoor het 

MPS een "door-geef-luik" wordt. In di t geval worden op basis 
van de beschikbaarheid aan MPS-items een werkorder gegenereerd 
voor het aanmaken van KOOP-items, waarbij rekening wordt 



gehouden met de voorraadposities en de voorraadnormen van de 
KOOP-items. Er is sprake van een push-systeem waarin het MPS 
de actieve rol speelt. 

2) Op MPS-niveau worden, evenals op KOOP-niveau, voorraden 
aangehouden, waardoor het MPS een intern ontkoppelpunt wordt. 
In dit geval worden op basis van de voorraadniveaus en de 
voorraadnormen van de KOOP-items werkorders gegenereerd voor 
het aanmaken van KOOP-items, rekeninghoudend met de beschik
baarheid van MPS-items. Er is sprake van een pull-systeem 
waarin het KOOP de actieve rol speelt. 

Triton kan, evenals aIle andere onderzochte pakketten, aan beide 
gestelde eisen niet voldoen. 

Karakteristiek 4: Volumerestricties en mix-restricties in het 
primair proces 

Het productieplan van het MPS dient uit capaciteitsoogpunt 
haalbaar te zijn. Een tweetal soorten capaciteitsbeperkingen, 
volumebeperkingen en mixbeperkingen, heeft invloed op de wijze 
waarop de MPS-functie moet worden uitgevoerd: 

Volumerestricties kunnen zowel een maximale als een minimale 
waarde hebben. Op basis van de verwachte toekomstige behoefte aan 
MPS-items zal rekening houdend met de volume-restricties een 
productieplan en eventueel een voorraadplan per item moeten 
worden opgesteld. Het kan hierbij noodzakelijk zijn om bepaalde 
MPS-items prioriteit te geven boven andere MPS-items. Bijvoor
beeld I van een MPS-i tem met een hoge kostprijs moeten de 
verwachte toekomstige behoefte en het productieplan beter op 
elkaar aansluiten dan bij MPS-items met een lage kostprijs. 

Mix-restricties beperken het aantal verschillende producten per 
ti jdseenheid dat, gegeven een bepaalde output, op een bepaalde 
capaciteit geproduceerd kan worden. Hierbij kunnen ook richtlij
nen gegeven worden over de volgorde waarin de producten gepro"","
ceerd moe ten worden. Met name als veel MPS- items gebruik makea. 
van de critieke capaciteit, kan het verstandig zijn bij het 
opstellen van het prOOuctieplan rekening te houden met de mix
restricties. Een voorbeeld van een situatie waarin mix-restric
ties een grote rol spelen is de kartonindustrie. Het totale 
prOOuctieproces wordt op een kartonstraat afgewerkt. De ver
schillende kartondiktes worden slechts eenmaal per maand gemaakt. 

Voor de MPS functie volgen hieruit twee eisen: 
- Er is bij het opstellen van het MPS informatie nodig over 

volume- en mixrestricties van het prima ire proces 
- Er is bij het opstellen van het MPS zicht nOOig op de actuele 

en geplande bezetting van het primaire proces 
Op basis van deze informatie moet een productieplan en eventueel 
een voorraadplan kunnen worden opgesteld. 

Triton kan bij het opstellen van het MPS geen rekening houden met 
de genoemde restricties. WeI kunnen op basis van een reeds 
opgesteld product1eplan de capaciteitsconsequenties van dit plan 
worden bekeken. Triton kan op MPS-niveau zichtbaar maken wat de 
actuele en geplande bezetting van de workcenters is. 



Karakteristiek 5: onzekerheid in de vraag 

In een situatie waarin vraagonzekerheid voorkomt kan het 
noodzakelijk zijn het productieplan in een bepaalde periode te 
wijzigen. Het kan voorkomen dat op basis van het productieplan in 
deze periode reeds de goederenstroom wordt aangestuurd. Voordat 
in zo'n geval wijzigingen in het plan worden aangebracht is zicht 
nodig over de gevolgen hiervan voor wat betreft: 
1) capaciteit: met betrekking tot capaciteit geldt hetzelfde als 

bij karakteristiek 4 is opgemerkt. 
2) materiaal: met name bij een toename van de productieplan

hoeveelheden moet de aanwezige "materiaalflexibiliteit" in de 
keten in het MPS zichtbaar kunnen worden gemaakt. Bij 
materiaalflexibiliteit moet worden gedacht aan: 
- beschikbare componenten op verschillende stuklijstniveau's 
- commonality van componenten voor verschillende MPS-items. Is 

hier sprake van dan kan de productieplanhoeveelheid van het 
ene MPS-item verminderd worden ten koste van de toename van 
de hoeveelheid van een Ander MPS-item 

- doorlooptijdspeling 

Geen van de onderzochte pakketten kan op MPS-niveau zichtbaar 
maken welke materiaalflexibiliteit er in de goederenstroom 
aanwezig is. 


