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VOORWOORD 

V~~r U ligt het verslag van Eric Oomen. 
Bet is tot stand gekomen als afsluiting van een onderzoeks

opdracht bij de machinefabriek G.J. Nijhuis B.V. te 

Winterswijk, afdeling Pompen. 

Door deze stage heb ik de gelegenheid gehad praktische 

ervaring op te doen in het functioneren van een bedrijfs-, 
organisatie. 

Ik wil dan oak de Direktie van de machinefabriek bedanken voor 

de door hen geboden mogelijkheid binnen dit bedrijf mijn 

opdracht te kunnen voltooien. 

Verder wil ik aIle mensen bedanken die mij met de opdracht 

geholpen bebben, in het bijzonder de volgende personen: 

Dhr. B. Maatman, met wie ik deze implementatie heb uitgevoerd, 

dhr. P.J.J. Renders voor de begeleiding van de T.H. en dhr. 

W. Klunnen voor de ondersteuning vanuit H.P. 

Dit verslag is bedoeld voor personen, die wat meer willen 

weten over de wijze waarop dit eerste gedeelte van de 

implementatie tot stand is gekomen. 
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SAMENVATTING 

In dit verslag wordt beschreven, hoe de implementatie van het 

materiaalbeheersings systeem MM/3000 bij de machinefabriek 

G.J. Nijhuis B.V. is verlopen. 

Hiertoe zijn de mogelijkheden van het systeem als uitgangspunt 

genomen en is er onderzocht hoe deze in het geval van Nijhuis 

toe te passen zijn. 

Er is hoofdzakelijk naar de basis gekeken, die het systeem 

nodig heeft om andere akties te kunnen ondernemen. Dit is in 

het MRP-I systeem de opbouw van de artikel- en stuklijst 

bestanden. 

Hierna is de routing ( bewerkingen met volgordes ) behandeld. 

Verder zijn er procedures opgesteld, aan de hand waarvan een 

analyse van de taken op het bedrijfsbureau is gemaakt. 

Tot slot zijn neg enkele onderwerpen ter verdere implementatie 

globaal uitgewerkt ( orders, werkwijze in praktijk). 

De belangrijkste konklusies die uit de implementatie volgen, 

zijn de volgende : 

* Volledige medewerking van het management is belangrijk voor 

het slagen van de invoering van het systeem. 

* De verschillende afdelingen moet het belang van een 

volledige en snelle gegevens aanlevering duidelijk zijn. 

* In een later stadium is invoering van een MRP-II systeern 

( PM/3000 ) effectiever dan het gebruik maken van de 

capaciteits planning mogelijkheden binnen MM/3000 i.v.m. het 
soort produktie bij Nijhuis ( zeer veel verscheidene 

produkten in kleine aantallen ). Ook is met MM/3000 het 

uiteindelijke doe 1 ( goede produktieplanning) nog niet 

mogelijk. 

Een eerste vereiste is echter het goed draaien van MM/3000, 

en de produktie moet goed omschreven en in getallen 

uitgedrukt kunnen worden. 
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1 INLEIDING 

In deze inleiding zal een overzicht gegeven worden van de 

historie van het in 1983 aangeschafte softwarepakket "Material 

Management /3000" van Hewlett Packard. 

Hierna zal dan de probleembeschrijving volgen met het 

nagestreefde doel en de hierbij van toepassing zijnde 

beperkingen. 

In 1983 is het Material Management softwarepakket door 

machinefabriek G.J. Nijhuis aangeschaft en in de loop van 1984 

-gedeeltelijk- operationeel in gebruik genomen. Verder is er 

mede i.v.m. het aangeschafte systeem door een afstudeerder van 

de T.H. Eindhoven een onderzoek gedaan naar de verbetering van 

de produktiebesturing en voorraadbeheersing bij Nijhuis (lit.l) 

Het MM/3000 pakket is een materiaalbeheersingssysteem waarmee 

een aantal administratieve bewerkingen worden geautomatiseerd, 

die zodoende gemakkelijker en sneller kunnen worden uitgevoerd 

Het is een van de vier paketten die bij Nijhuis op de HP3000 

computer draaien. De andere drie zijn de volgende: 

* Onder Handen Werk-systeem: Hierin wordt per OHW-order (dit 

is een klanten- of voorraadorder) het materiaalverbruik , 

de directe uren en de ordergebonden kosten bijgehouden (Bijl. E) 

Hierdoor is op ordernivo een voor- en nacalculatie mogelijk. 

* Urensysteem : AIleen voor de directe medewerkers. Hierin 

worden de uren per OHW-order geboekt, en een maal per week 

naar het OHW-systeem doorgeboekt (Bijl. F) 

* Financieel systeem (RAS): Hierin wordt de financiele 
administratie bijgehouden, zoals crediteuren, debiteuren, 

grootboek, budgetering etc. 

Door allerlei oorzaken worden de verschillende modules die in 

het pakket zitten nog steeds niet gebruikt zoals men zou 

willen. 
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Deze zijn o.a. ,dat men onvoldoende inzicht heeft in de (on-) 

mogelijkheden van het systeem en de manier waarop de infor

matie moet worden aangeleverd en welke informatie dat dan moet 

zijn. Verder is de tijd die era an besteed kon worden onvol

doende geweest. Dit blijkt ook uit het feit, dat het onderhoud 

van het bestand zeer gering is, en dat er vaak getwijfeld moet 

worden aan de juistheid van gegevens. 

Door de directie is besloten om op korte termijn het MM/3000 
pakket door te voeren in de bedrijfsvoering. Het doel moet 

zijn ,dat de nu nog grotendeels handmatige verwerking van ge

gevens m.b.t. de materiaalbeheersing geautomiseerd zal gaan 

verlopen. Hiervoor is een stagiaire aangetrokken die samen met 
iemand uit het bedrijf de implementatie opstart, met aanvul

lende ondersteuning door H.P. 

Een beperking hierbij is de beschikbare tijd (3 mnd) voor deze 

implementatie, waardoor maar een gedeelte van de aan te pakken 

werkzaamheden behandeld kunnen worden. Het is dus noodzakelijk 

om de implementatie ook na het vertrek van de stagiaire voort 
te zetten. 

Verder is het succes van MM/3000 voor een groot deel af

hankelijk van de op te stellen procedures. 

In dit verslag komen achtereenvolgens aan de orde : 

Ten eerste een korte beschrijving van het MM/3000 systeem als 

geheel met zijn mogelijkheden van de verschillende modules, en 
de toegepaste onderdelen hiervan binnen Nijhuis. 

Vervolgens worden de onderdelen van enkele modules uitgewerkt 

die bij Nijhuis aanwezig zijn. Dit zijn achtereenvolgens 

Artikelen-Stuklijsten (module artikelen en stuklijsten) en de 
Routing (module routings en machinegroepen). 

De niet behandelde modules vanwege tijdgebrek worden hie rna 

nog kort behandeld t.b.v. de verdere implementatie, met 

enkele problemen, en eventueel een mogelijke oplossing. 

Verder wordt de personeelsproblematiek en de verwachte toe

komstige ontwikkeling nog besproken. 
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2 BESCHRIJVING MM/3000 PAKKET 

Het Material Management /3000 pakket van Hewlett_Packard is 
een Materiaal Behoefte Planning softwarepakket ( Material 

Requirements Planning - MRP I ,zie ook li~. 2) , hetg~en tot 

doel heeft de goederenstromen te coordineren. Om enig inzicht 

te krijgen in het hele systeem, bespreek ik hieronder in het 

kort de filosofie achter het MM/3000 pakket. Eerst wordt het 

functioneren van het totale systeem besproken (zie fig.l) 

waarna de modules afzonderlijk beschreven worden. Fig. I is 

een deel van een groter geheel (MRP I en MRP II) met o.a. de-

verkoop 

prognoses 

1, " 

-

hoofd 

r----i produktie 
planning 

, 
inkoop * 
orders 

; 
I 
1 , , 
I 

materiaal 

behoefte 

planning 

werk * 
uitgifte 

klanten 

orders * 

globale 

~~ ... capaciteits 
- p 

planning 

~-------------------, 

werk 

I 
I 
I 

voortgangs I 
I 

controle d.m.v. I 
. I 

ontvangstmeld1ng I 

orders I 
I 
I 
I 
I 

orders 

I 
I 
I 
I 

tailplanning. 

Het systeem bepaald 

aan de hand van in

gebrachte prognoses 

en orders de brute 

behoefte aan arti

kelen. nit gebeurt 

vanuit het hoofd pro

duktie plan (h.p.p.) 

met behulp van de 

stuklijst en globale 

capaciteitsp1anning. 

Met de voorraden en 

de lopende orders 

kan dan de netto be

hoefte aan onderde

len worden bepaald. 

M.b.v. de materiaal

behoefteplanning 

worden de nieuwe 

inkoop-en werkorders 

gegenereerd (Wat, 
~----------______ l _________________ J wanneer en hoeveel) 

fig. 1: functioneren MM/3000. De momenteel beschikbare 

mogelijkheden bij Nijhuis zijn met een * aangegeven. 
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Er wordt geen rekening gehouden met beperkte capaciteiten, een 

realistisch hoofd produktie plan opstellen is dan ook erg 

belangrijk. Het h.p.p. kan d.m.v. een globale capaciteits

planning getest (en eventueel veranderd) worden op 

haalbaarheid van het plan op de kritische produktiemiddelen. 

Bespreking van de verschillende modules (lit. 4). 

Het pakket bestaat uit een aantal modules die onder ling 

gekoppeld zijn. Zie hiervoor onderstaand figuur 2 en de uitleg 

bij de verschillende modules. Modules gekenmerkt door een * 

zijn door Nijhuis aangekocht. De cijfers boven de modules 

verwijzen naar de uitleg die hierna voIgt. 

8 I 4 3 6 + ' 10 

hoofd magazijn ~ateriaal * inkoop'* ~ateriaal 

• produktie beheer .... ~itgiften en 
~ 

order r---t- behoefte 

planning '* pntvangsten peheer !planning 
• A~ f , , 

9 1 I 5 

globale artikelen 'Ii werk * 

capacit. en r-- order 

planning stuklijsten beheer 

T • 11 .. 2 7 

klanten routes en * .. standaard* ... 
order bewerkings kostprijs • .... .. -beheer plaatsen berekening 

I 

fig. 2 Modules MM/3000 

1. Artikelen en Stuklijsten (Parts and bills of material) 

Dit is de basis voor het hele systeem, de twee hoofdtaken 

van deze module zijn: 

- Artikelgegevens vastleggen : onderscheidt in soorten 

gegevens, zoals o.a. voorraad-,kostprijs-,produktie- en 

financiele gegevens. Zie hoofdstuk 3 voor uitwerking. 
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Stuklijstrelaties vastleggen: De opbouw van een 

eindprodukt of onderdeel vastleggen in onderlinge 

relaties. 

Aan deze stuklijsten kunnen toekomstige veranderingen in de 

vorm van technische wijzigingen worden toegevoegd. 

Verder is het in deze module noodzakelijk om beheerders en 

een werkdagenkalender in te voeren. 
Zie verder hoofdstuk 4 voor een verdere uitwerking hiervan. 

2. Routes en bewerkingsplaatsen (Routings and workcenters) 

In deze module worden de machinegroepen onderhouden (o.a. 

machinetarieven) en de routings van artikelen (o.a. 

bewerkingstijden). Met behulp van de routings kan 

gespecificeerd worden hoe een artikel geproduceerd wordt. 

Er kunnen standaard, alternatieve, gemeenschappelijke en 

parallele routings gedefinieerd worden. 

In MM/3000 wordt deze module slechts gebruikt voor de 

kostprijsberekening van artikelen. 

3. Materiaaluitgiften en ontvangsten (Material issues and 

receipts) 

Deze module verwerkt de ontvangsten in, en de uitgiften uit 

het magazijn. Zo worden de beschikbare hoeveelheden van de 
artikelen bijgehouden, dit t.b.v. werk- en inkooporders. 

M.b.v. start- en leverdatum is het mogelijk de behoeften en 

tekorten als functie van de tijd op te vragen. 

Verder komen er afgiftelijsten uit het systeem • Dit zijn 

lijsten waarop staat wat het magazijn aan de produktie af 
moet geven). 
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4. Magazijnbeheer (Inventory balance management) 

In deze module worden aIle voorraden van de artikelen met 
de bijbehorende lokaties en transakties bijgehouden. 
Men kan de voorraden verplaatsen, corrigeren en tellen, en 
er zijn verschillende lijsten uit het systeem te halen. 

5. Werkorderbeheer (Work order control) 

Een werkorder (uniek nummer) representeert de toestemming 
een artikel te produceren of te assembleren, met een hier
bij vastgelegde leverdatum en hoeveelheid. 
In deze module worden de werkorders onderhouden. De totale 
cyclus die een werkorder doorlopen kan is alsvolgt: 

*MRP stelt een order voor (evt.) - werkorder wordt toege
voegd - reserveringen worden aangemaakt - de materiaal
aanvraaglijst en de uitgiftelijst worden uitgedraait -
artikelen worden van de voorraad gepakt - reservering 

werkorder wordt uitgegeven - als de order klaar is, 
wordt hij in het magazijn ontvangen. 

6. Inkoop order beheer (Purchase order tracking) 

Inkooporders ,er zijn meerdere bestellingen in een 
inkooporder mogelijk. Ze vertegenwoordigen toekomstige 
leveringen van ingekochte onderdelen of grondstoffen. 
Het zijn dus vastgestelde ontvangsten. 
In deze module worden de inkooporders onderhouden en tevens 
de leveranciers, waar de inkooporders geplaatst zijn. 

7. Standaard kostprijs berekening (Standard product costing) 

De hoofdtaak van deze module is het berekenen van de 
standaardkostprijs van uitgekozen artikelen. Dit wordt 
berekend door, uitgaande van de stuklijst, de kosten van de 
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materialen, de produktie (loon) en de overhead die in het 

betreffende artikel zitten bij elkaar op te tellen. V~~r de 

produktiekosten kan dan gebruik gemaakt worden van de 

gegevens uit de routing en bewerkingsplaatsenmodule. 

8. Hoofd produktie planning (Master production scheduling) 

Het doel van deze module is te helpen beslissen hoeveel van 

welke produkten geproduceerd moeten worden en wanneer ze in 

produktie genomen moeten worden. Het vergelijkt de 

geschatte ingebrachte vraag met de beschikbare voorraad en 

de verwachte produktie en doet aan de hand hiervan 

voorstellen en aanbevelingen over orders. 

Verder is het mogelijk am, alvorens een definitief plan 

vast te stellen, een simulatie uit te voeren (wat gebeurt 

er als ik ••• doe?) en zodoende de verschillende 

alternatieven te beoordelen en hieruit een definitief hoofd 

produktie plan te vast te stellen. 

Dit is het "werk"plan, wat een van de ingangen is voor de 

materiaal behoefte plannings module. deze stelt dan de 

produktieorders en inkooporders vast. 

De volgende fasen zijn hierin te onderscheiden: 

de begincyclus - de vraag onderhouden - het voorlopig plan 

berekenen - de wat ••• als ••• simulatie uitvoeren - het 

definitieve plan (h.p.p.) maken. 

9 Globale capaciteits planning (Rough cut resource planning) 

Met deze is het mogelijk in de hoofd produktie planning de 

benodigde capaciteit (nodig om het hoofd produktie plan 
uit te voeren) te vergelijken met de beschikbare capaciteit 

in de fabriek. Hiertoe moeten kritische capaciteiten 

gedefinieerd worden. 
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10 Materiaal behoefte planning (Material requirements planning) 

Deze module plant de materiaaLbehoeftes van de produktie 

c.q. assemblage en helpt dit te controleren. 

Bet plant wat, wanneer en hoeveel (afhankelijk van het 

orderbeleid bij werkorders) er geproduceerd of besteld moet 

worden a.d.h. van het h.p.p. en de onafhankelijke vraag 

zoals meerverbruik en klantenorders. 

Dit gebeurt globaal als voIgt: 
de beschikbare hoeveelheid wordt bepaald - de vraag wordt 

met de voorraad vergeleken en a.d.h. hiervan worden orders 

hergepland - er worden nieuwe orders voorgesteld - er 

worden bepaalde gegevens aangepast - tot slot worden de 

behoeftes naar lagere niveaus geexplodeerd. 

11 Klanten order beheer (Factor order entry) 

In deze module kunnen de klantenorders onderhouden worden. 

Zoals o.a. klanteninformatie, orderonderhoud, controle, etc 

Er zijn in dit pakket mogelijkheden aanwezig tot koppeling met 

andere systemen. Bij Nijhuis is sprake van de volgende 

koppelingen vanuit MM/3000 (zie fig. 3) 

Financiele administratie: In verband met de voorraadont
vangsten en -uitgiften. De koppeling verloopt via een speciaal 

daartoe bijgehouden bestand. 

Onder Handen Werk systeem : In verband met werkorders en 

voorraadontvangsten c.q. uitgiften. De koppeling verloopt via 
een bestand, waarin aIle transacties worden vastgelegd. Vanuit 

MM/3000 worden de materiaalafgiften t.b.v. O.B.W.-orders 

dagelijks automatisch overgeboekt naar dit O.H.W. systeem. 

Zie v~~r een schema ook de Bijlagen E en F. 
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Indien een ordernummer nameIijk weI in MM/3000 zit, maar niet 
in het O.H.W. bestand, kan het magazijn geen materiaal 
uitgifte doen naar de produktie. Dit veroorzaakt natuurIijk 
oponthoud, wat de reden is dat er aItijd met de hand wordt 
gecontroleerd of en ordernummer in het O.H.W. bestand bestaat. 
Momenteel wordt naar een oplossing gezocht om dit automatisch 
te Iaten controleren en fouten in een apart bestand op te 
slaan, waardoor weI kan worden uitgegeven en de produktie dus 
niet stagneert. 

r----- uren 
systeem 

O.H.W. 
I 
I 
I , 
I 

! 
I 

r-------1111 

! r-------, 
I I I 

: : salaris 1--------, 

systeem 

I 1 1 I 1 k _______ ~ ~, 

t 

-

~------------------------. financieel 
systeem -

---:handmatig 
:automatisch 

MM/3000 

fig. 3 Koppeling MM/3000 met andere systemen 
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3 ARTIKELEN (MODULE ARTIKELEN EN STUKLIJSTEN) 

3.1 Inleiding 

Artikelen zijn de basisgegevens voor het hele MM/3000. 
Indien de gegevens van een artikel onjuist zijn, kan dit ook 

on~uistheden veroorzaken bij de resultaten die in andere 

onderdelen van het pakket verkregen worden. ~ls bijvoorbeeld 

de materiaalprijs van een artikel niet juist is, zal de 

kostprijs van het eindprodukt ook niet goed zijn. 

De werkwijze die aangehouden is om het artikelbestand en het 
onderhoud hierop goed omschreven te krijgen, is als voIgt: 

Er is eerst onderzocht hoe artikelen in het MM/3000 pakket 

gedefinieerd zijn, en dit vergeleken met de situatie bij 

machinefabriek G.J. Nijhuis. Hierna is gekeken naar gegevens 

die weI in het systeem aanwezig zijn, maar voor dit bedrijf 

niet noodzakelijk b1eken.Verder naar eventuele extra gegevens 

die dus niet standaard in het systeem zitten, maar die t.b.v. 

het oplossen van bepaalde problemen eigenlijk weI noodzakelijk 
of gemakke1ijk b1eken te zijn. 

V~~r de moeilijkheden die verder aan de orde kwamen, werden 

een of meerdere op1ossingen gezocht, waaruit dan in over leg 

met betrokken afdelingen een keuze gemaakt werd. 
Indien voor een onderdeel een eindoplossing was gevonden, werd 

dit opgenomen in de opgestelde procedures, die in de bijlages 

zijn toegevoegd. Deze procedures ~eschrijven per afdeling 

welke gegevens er t.b.v. het onderhoud aan (b.v.) het 
artikelbestand moeten worden aangeleverd door deze afdeling. 

Om dit overzichtelijk te houden is er een formulier ontwikkeld, 

waarop deze gegevens moeten worden ingevuld. Hierdoor kunnen 

ze oak op een centrale plaats (het bedrijfsbureau) door een 

persoon worden ingebracht, samen met aanvullende gegevens, 

zodat er een betere controle kan zijn op de toelevering en de 
juistheid hiervan. 
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In de procedures wordt verder nag uitgelegd wat het belang is 
van de gevraagde gegevens, wat per afdeling kan verschillen. 
Om het naslaan van de procedures te vergemakkelijken, zijn de 
procedures naar de afdelingen onderverdeeld. Een afdeling 
hoeft nu dus slechts het algemene stuk en het specifieke stuk 
voor hun afdeling te lezen. Zie verder de procedure + bijlagen 

3.2 Vaststelling benodigde gegevens 

A Codering: 
Er zijn coderingsboeken aanwezig, een t.b.v. artikel
nummering(uniek nummer, zie desbetreffende handboek) en een 
voor de classificatiecode (groepindeling artikelen, zie ook 
betreffende handboek). 

*De artikelcodering hierin kan aangehouden worden, als ze op 
enkele plaatsen bijgewerkt en aangepast worden aan de 
huidige situatie (o.a. materiaalcoderingsgedeelte) 
Artikelen, die normaal nooit meer dan 1 maal voorkomen (b.v. 
dieselmotoren) worden op een andere wijze gecodeerd om ze zo 
van de andere artikelen gescheiden te houden. Er doet zich 
echter een probleem voor bij het coderen van volgens oude 
tekeningen gemaakte onderdelen. Dit is, dat er in deze oude 
tekeningen onder andere vele niet vastgelegde maten zitten. 
Zoln tekening legt dus niet eenduidig het te bewerken 
onderdeel vast, maar vertegenwoordigt een hele reeks onder
delen. Om zo'n onderdeel toch vast te leggen moet men eerst 
de tekening lIomtekenen" of ergens de gegevens vastleggen. 
Hiervoor is de oplossing gekozen, de artikelen in een 
kruisverwijzing vast te leggen, met de aanvullende gegevens. 

*De classificatiecodering is gebaseerd op geometrische en 
gebruikskenmerken (zie het handboek en lit.3). 
Door deze indeling is het mogelijk om te kijken, of een 
onderdeel al eens gemaakt is door a.d.h. van de te bepalen 
code de artikelnummers en tekeningen (indien die er zijn) 
erbij te zoeken. 
Momenteel is het bepalen van de classificatiecode soms erg 
lastig. Een oplossing v~~r een later stadium zou kunnen zijn, 

dat hij via een eenvoudig vraag- en antwoordprogramma 
bepaald kan worden. 
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B Omschrijving van de artikelen 
Het probleem hierbij was, dat de beschikbare posities -30-
niet altijd voldoende waren. Hiervoor is de oplossing ge
vonden in het opnemen van de extra omschrijving in een 
apart bestand (opmerkingen in MM/3000). Omdat deze opmer
kingen ook door andere afdelingen (Inkoop) gebruikt worden, 
is er afgesproken dat regel 1 tot en met regel 30 door het 
bedrijfsbureau gevuld mogen worden met aanvullende om
schrijvingen. Als ze ook door inkoop gebruikt kunnen worden, 
moet op regel 31 hiermee begonnen worden. 
Een verdere taak van de artikelbeheerder is het verkrijgen 
van enige regelmaat in de beschrijvingen van de artikelen. 

C Artikelklasse 
De indicatie kan I(inkoop) of F(fabricage) zijn 
Het probleem hierbij is het benoemen van de gieterijdelen. 
Wat moet men als inkoopdeel zien, grondstoffen of 1 kg 
gegoten materiaal? Er is besloten om 1 kg gietmateriaal te 
benoemen als inkoopartikel en dit als basis te nemen bij de 
verdere beschouwingen hierover bij de stuklijsten,routings 
en werkorders. V~~r het ruwe gietstuk wordt een werkorder 
gemaakt (indien het niet wordt uitbesteed), waarvan het 
gietmateriaal als aanwezig wordt verondersteld. Zie verder 
hierover de werkorders. 

D Doorlooptijd 
Een erg belangrijk gegeven , omdat mede aan de hand hiervan 
bepaald kan worden wanneer een bepaalde werkorder in prod uk
tie genomen moet worden, of een inkooporder besteld. 
Doordat er bij Nijhuis nog niet echt goed naar de doorloop
tijdproblematiek gekeken is, zijn er gemiddelde, geschatte 
tijden aangegeven. Zodra er echter een beter zicht is op de 
doorlooptijden, moeten ze zo snel mogelijk worden bijgesteld. 
Verkeerde doorlooptijden hebben namelijk altijd negatieve 
effecten (of te vroeg of te laat klaar met de order). 

E Materiaalkosten en eenheid 
Hierin moeten in principe (bij juiste routings) op het 
niveau van inkoopartikelen de inkoopprijzen of materiaal
prijzen ingebracht worden. De eenheid waarop deze prijs 
gebaseerd is, moet niet de eenheid zijn waarin de 

leverancier het artikel levert, maar de eenheid die bij 
Nijhuis gevoerd wordt. 



- 13 -

Dus als b.v. stafmateriaal geleverd wordt met een kg prijs, 

moet dit voor Nijhuis amgerekend worden naar een prijs per 

meter. 

F Bestelniveau en bestelgrootte 

Zij bepalen of een artikel een voorraadartikel is of niet. 

Dit zal aan de hand van o.a. het cumulatieve verbruik van 

artikelen bepaald rnoeten worden. Er zal bijvoorbeeld 1 maal 

per jaar in het artikelbestand gecontroleerd moeten worden, 

wat weI en wat niet meer op voorraad gehouden rnoet worden en 

met welke bestelniveau's en bestelgroote's 

Verder rnoet er voor gezorgd worden, dat logische verbanden 

ook aanwezig zijn. Een 1 op 1 relatie zal b.v. altijd 

dezelfde bestelgrootte en bestelniveau rnoeten hebben (zoals 

de ruwe en bewerkte gietstukken). 

Het is verder van belang om d.m.v. bijvoorbeeld een 

werkvoorbereider zoveel mogelijk tot standaardisatie te 

komen, zodat er geen voorraden in het rnagazijn liggen, die 

(bijna) nooit gebruikt worden. 

Hieronder worden eerst twee gegevens besproken, die am de 

daarachter vermelde reden van het scherrn gehaald zijn, en 

daarna twee extra bijgekomen gegevens. 

*Uitgifteregeling: In de toekomst moet alles in principe op de 

uitgiftelijst komen (voor het rnagazijn). Dit is eventueel nog 

te wijzigen bij het toevoegen van de stuklijst. 

Modelnurnrner: Dit nurnrner zit al verwerkt in het artikelnurnrner. 

Verder is nog de mogelijkheid onderzocht om ook de 

modellenloods te betrekken in de produktiesturing. Dit bleek 

niet zinvol te zijn in dit stadium van de implementatie. Hier 

kan eventueel later weI weer naar gekeken worden. 
Extra velden: 

*Vlaggen met datum: Deze geven aan hoe kompleet een artikel 

momenteel is (m.b.t. artikelgegevens, stuklijst,routing en 

voorcalculatie). De datum hierbij geeft de dag van invoer, 

dus van kompleet zijn aan. Er zit verder nog een 

controlemogelijkheid in am te zien of een gegeven wat als 

kompleet gemeld was wederom inkompleet is gemeld. 

*Kost implosie vlag: t.b.v. kostprijsberekening. Ter vergemak

kelijking wordt deze vlag automatisch gezet, en getoond. 
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4 STUKLIJSTEN (MODULE ARTIKELEN EN STUKLIJSTEN) 

4.1 Inleiding 

Samen met de artikelen vormen de stuklijsten de basis voor het 

systeem. In het systee~ wordt.~ewerkt met produktiestuklijsten 

en deze zijn uitgebreider dan de stuklijst zoals de tekenkamer 

die aanlevert. In produktiestuklijsten kunnen namelijk aIle 

relaties staan waaruit een eindprodukt (pomp of reservedeel) 

wordt samengesteld, dus ook de grondstoffen en de ruwe pro

dukten. Het laagste niveau is altijd een inkoopartikel (zie 

fig. 4). Ook bevat het informatie over de betreffende hoeveel

heden. In het systeem wordt de relatie onderdeel

samenstelling gelegd, waarop enkele aanvullingen ingebracht 

kunnen worden. Dit zijn het positienummer van het onderdeel op 

de tekening, het wijzigen van bepaalde eerder meegegeven ken

merken en een mogelijkheid tot korrektie op de doorlooptijd 

van de relatie (langer of korter dan er nominaal voor de 

samenstelling staat). 

Zie verder de procedure voor een uitgebreide behandeling 

hiervan en over stuklijsten lit.S 

niveau 0 

niveau 1 

niveau 2 

fig. 4 

Stuklijstrelaties: 

om A te maken is 1 stuk 

B nodig en 2 stuks C. 

Om C te maken is weer 3 kg 

van D nodig. 

B en D zijn hier inkoop

artikelen,A en C fabricage 

Het aantal niveaus in de stuklijst moet voorlopig zo klein 

mogelijk gehouden worden, amdat hiervoor dan geen extra arti

kelnummers en werkorders nodig zijn. In het algemeen is het 

voordeel van meer niveau's, dat stuklijsten algemener opgezet 

kunnen worden en sneller een stuklijst van een eindprodukt 

ingevoerd kan worden. In de situatie van Nijhuis zijn er niet 

veel algemene stuklijsten die zo ingevoerd kunnen worden, 

waardoor dit voordeel niet zo zwaarwegend is. 
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De standaard stuklijsten die aanwezig zijn- deelmerkenlijsten 
genoemd -zijn moeilijk in het systeem in te brengen, amdat 
hierop de materiaalcodes nag ontbreken, en de mogelijkheden 
dus legio zijn. Van goedlopende produkten zal op den duur 
vanzelf weI een deelmerkenlijst in het systeem komen te zitten. 

4.2 Gebruik en opbouw van de stuklijsten 

*De stuklijsten worden o.a. gebruikt voor het maken van reser
veringen van artikelen voor werkorders. Dit gebeurt in het 
algemeen een niveau lager~ AIleen als het artikel een phantom
indicatie heeft meegekregen kan er twee niveaus lager gereser
veerd worden. Een phantom indicatie geeft aan, dat dit artikel 
aIleen als er voorraad van is gebruikt moet worden. 
Is er geen voorraad, dan wordt automatisch een niveau lager 
gereserveerd. 

*Verder wordt de stuklijst nog gebruikt am de fabricagekost
prijs van artikelen te berekenen. Het loon en overhead ge
deelte kan via de routing berekent worden, maar dit is niet 
noodzakelijk. 

*Doordat er bij een klantenorder oak extra zaken meegeleverd 
kunnen worden (zoals gereedschappen en reservedelen) die geen 
fysieke relatie met het eindprodukt -de pomp- hebben, is er 
gekozen voor het apart toevoegen hiervan aan de order via een 
zogenaamde meerverbruikprocedure ( invoering van een onafhan
kelijke behoefte, naast de werkorder). 

*Stafmateriaal: 
Het probleem hierbij was, dat de op te geven lengte afhanke
lijk is van de seriegrootte in de fabricage, omdat bij pro
duktie van b.v. meerdere assen de inspanlengte en het afval 
per produkt minder is dan bij enkelproduktie. 
Daarom is voor de volgende oplossing gekozen: Is de serie
grootte groter dan I, dan is de te reserveren en in te geven 
hoeveelheid per stuk gelijk aan de zaaglengte +zaagdikte+ 
(inspanlengte+afval gedeeld door seriegrootte). Bij serie
grootte is 1 hoeft niet door de seriegrootte gedeeld te 
worden. 
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De bepaling van de diameters die op voorraad gehouden moeten 

worden moet alsvolgt gaan gebeuren. 

Indien van een artikel het produktieaantal klein is, is het 

omwille van de Kosten en inspanning goedkoper dit artikel uit 

een standaard stafmateriaal te vervaardigen. 

V~~r artikelen met een redelijk produktieaantal is het meestal 

goedkoper (zo mogelijk) stafmateriaal met de betreffende 

diameter in te kopen. 

Bierop moet b.v. door een werkvoorbereider gecontroleerd 
worden. 

*Gieterij: 

Bij de relatie ruw gietstuk-grondstof moet voortaan aIleen de 

betreffende grondstof gezocht worden, en dit moet via een 

aantal kg gerelateerd worden aan het ruwe gietstuk. 

Dit dus in tegenstelling tot de gewoonte om buiten de soort 

grondstof oak naar de prijs te kijken die er aanhing (dit 

i.v.m. de loonpost die hierin verwerkt was). 

Dit komt omdatdeze loonkosten voortaan via de routing bepaald 

gaan worden, en in de grondstofprijs dus aIleen de 

materiaalpost zit. 

Bet gewicht wat in de stuklijstrelatie moet worden opgegeven 

is in eerste instantie natuurlijk het geschatte gewicht. 

Indien het gietstuk klaar is, en het gewogen is, moet dit 

werkelijke gewicht alsnog in de relatie ingevuld worden om 

zodoende in een later stadium tot een werkelijke kostprijs te 

kunnen komen. 

Dit gewicht moet dan ook nog in de routing van gietstukken 

verwerkt worden, zie hiervoor de routing (hoofdstuk 5). 
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5 ROUTING (MODULE ROUTES EN BEWERKINGSGROEPEN) 

5.1 Inleiding 

Dit is de laatste module waaraan gewerkt is om tot oplossingen 
te komen van de specifieke problemen. De route wordt 
(momenteel) slechts gebruikt om tot een kostprijs van een 
artikel te komen, samen met gegevens uit de stuklijst. 
De (standaard) route is een omschrijving van de bewerkingen 
aan een artikel, met de volgorde waarin dit gebeurd en de 
machinegroep (=kostenplaats) waarop elke bewerking plaatsvind. 
De machinegroep is een lokatie, waar mensen en/of machines 
bepaalde handelingen verrichten die nodig zijn om het artikel 
te produceren of te assembleren. 
Binnen een machinegroep zijn verder nog losse machines te 
onderscheiden, die in de route toegevoegd kunnen worden. 
Bij Nijhuis bestaan momenteel aIleen machinegroepen. Er is nag 
geen definitief besluit genomen om dit onderscheidt in de 
toekomst weI te maken, alhoewel dit het plan is. 
Een nadeel hiervan is, dat de tarieven van de individuele 
machines binnen zoln machinegroep niet meer apart te wijzigen 
zijn. Het voordeel is een duideli3kere indeling, en het gemak 
ervan in een later aan te schaffen gedetailleerde capaciteits
planning ( PM/3000 :binnen een machinegroep wordt de produktie
capaciteit van de individuele machines getotaliseerd). 

5.2 Opmerkingen over de routing 

Hierbij moet naast het artikelnummer oak nog een 
bewerkingsstap nummer, een machinegroep (met eventueel een 
losse machine) en de produktie- en insteluren ingegeven worden 
Verder zijn er nag mogelijkheden om aanvullende (of extra) 
informatie in te geven, zoals parallele, alternatieve of 
gemeenschappelijke routes. Zie hiervoor Bijlage C. 
De produktie uren zijn het aantal uren welke benodigd zijn voor 
de bewerking. De vaststelling hiervan gebeurt a.d.h. van 
ervaring en kan bijgesteld worden m.b.v. gegevens uit de 

praktijk (nacalculatie). V~~r de gieterij geldt een speciale 
procedure, die in de volgende paragraaf besproken wordt. 
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5.3 Gieterij 

Het probleem hierbij is, dat de produktiekosten van de gie
terij niet goed via een aantal bewerkingsuren aan 1 gietstuk, 

vermenigvuldigd met een tarief van de gieterij, bepaald kunnen 

worden (zie fig. 5) 

Dit komt amdat er meerdere gietstukken tegelijk gegoten worden 

Tot nu toe werden de produktiekosten 
in de materiaalprijs van de grond
stof verwerkt. Dit omdat men weI een 
overzicht had van het totale aantal 

bewerkt 
gietstuk 

I •• st 

kg s verwerkte grondstof en het route: ruwe 
~ 

gietstuk totale loon per jaar van de gieterij. *uren 

I 10 kg De nu gekozen oplossing houd re- *tarief 
kening met de nu bestaande kost- - prod. grond-

stof prijzen, en gaat als voIgt: kosten = 
Er wordt een fictief aantal uren tarief * 

uitgerekend aan de hand van de uren 
bestaande kg(-loon-)prijs en het fig. 5 Route+Stuklijst 

aantal kg s. Als uren wordt de 
kg-prijs,gedeeld door een tarief van de gieterij ( dit levert 

de factor, die in de procedure wordt genoemd) maal het aantal 
kg s ingebracht. Indien dit bij de kostprijsberekening weer 

met het tarief wordt vermenigvuldigd, komt de kostprijs er dus 
weer uit. 

Indien het werkelijke gewicht bekend is, meet dit evenals in 
de stuklijst dus ook in de route ingebracht worden t.b.v. het 
aantal "uren". 
De factor is een getal, wat eigenlijk de moeilijkheid van een 

gietstuk aangeeft. Het blijft voor een gietstuk dan ook 
(bijna) altijd constant. 
Het opwaarderen gebeurt door het tarief gelijk aan de 
(procentueel) gestegen kg-prijs aan te passen. Hierdoor blijft 

de faktor dus constant, en door het gestegen tarief komen de 
loonkosten dus hoger uit. 

Materiaal prijswijzigingen zijn in de grondstofgegevens aan te 
brengen. 

Door deze opzet moet er uiteindelijk toch rekening gehouden 

worden met een stijging van de verkoopsprijs, 
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omdat de toes1agen ( overhead) op de loonkosten groter is dan 
die op de materiaa1kosten. 
Er zu11en meerdere tarieven voor de gieterij komen, om de 
produktiekosten van de verschi11ende materia1en afzonder1ijk 
te kunnen opwaarderen. 

5.4 Stafmateriaa1 

In de route van een te zagen onderdee1, wordt a1s eerste be

werkingsstap het zagen opgenomen, met de te zagen 1engte in de 
omschrijving. De "machinegroep" die hierbij hoort, heeft een 
fictief tarief van f 0,- omdat de loonkosten van deze bewer
king niet in de kostprijs van het onderdee1 moeten komen te 
zitten (er wordt ook niet op gek1okt). 

5.5 Uitbesteding 

Dit kan in de route opgenomen worden met hierbij behorende 
tarieven en uren indien dit via de 1everancier bekend is. 
Indien de 1everancier a11een een (stuks-) prijs opgeeft, of 
een afwijkend tarief van de standaard (k1eine 1everancier b.v.), 
moet deze prijs in een extra toegevoegd veld "kosten 
uitbesteed ll worden ingegeven. Via een automatische uitgevoerde 
berekening (prijs gedee1d door fictief tarief) komt het 
systeem tot een aanta1 uren, wat naar het urenve1d wordt 
overgezet. Bij kostprijsberekening komt men via ditze1fde 
fictieve tarief weer aan de 1everanciersprijs. 
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6 UITVOERING PROCEDURES 

6.1 Personele bezetting 

Door de invoering van het MM/3000 systeem zullen er taken 

verlegd worden, verdwijnen en bijkomen. 

Om hierin enig inzicht te verkrijgen, is een an~lyse uitge
voerd betreffende de personele bezetting van het bedrijfs

bureau. Dit is de zogeheten work-break-down structure. Zie 

hiervoor Bijlage D. 

Deze analyse hield in, dat het personeel van het bedrijfs

bureau gevraagd werd hun taak te omschrijven, met de bijbe

horende verdeling in uren of procenten. Hieruit zijn eerst 

algemene groepen gedestilleerd en hierin zijn verdere onder

verdelingen gemaakt. Daarna zij de taakomschrijvingen in deze 
algemene groepen (procentueel) ingedeeld per personeels- lid. 

Een totaal van 100% duidt op een volledige dagtaak, meer of 

minder op overbezetting of deeltijdwerk. 

Aan de hand van de geschatte toekomstige werkverdeling is een 

nieuwe indeling gemaakt, waaruit blijkt dat er minstens een 

persoon extra nodig is. In werkelijkheid moeten dit er twee 

zijn door toekomstige verschuivingen. 

6.2 Bestand corrigeren 

Er zal, zeker in de beginfase, veel werk verricht moe ten 

worden m.b.t. het corrigeren van het bestand ("screenen" 

genoemd). Dit screenen omvat het controleren van de gegevens 

betreffende artikel-, stuklijst-, routing en machinegroep 
gegevens. Het zal met behulp van de procedures, 
computeruitdraaien en tijdelijke nieuwe schermen gedaan moeten 

worden. De start zal gemaakt moeten worden door het bepalen 

van de voorraaddelen, en daarna deze te bekijken en te 

controleren (o.a. op noodzakelijkheid van inkoopartikelen). 

6.3 Communicatie met andere afdelingen 

Bij de invoering van (een deel van ) het MM/3000 systeem 
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zal er een goede communicatie moeten z1Jn tussen de 

verschillende afdeling met het bedrijfsbureau. Dit kan o.a. 

gebeuren via het mutatie formulier voor het vastleggen van de 

artikel-, stuklijst en routing gegevens. 

Indien bepaalde zaken niet op tijd of verkeerd worden 

afgeleverd, zal de persoon die de gegevens beheerd hier in 

eerste instantie achteraan moeten gaan. Dit kan b.v. aan de 

hand van de datum die bij de vlaggen staat gebeuren (zie 

hiervoor de artikelprocedure). 

Het is erg belangrijk dat gegevens op tijd aangeleverd worden, 

omdat werk- of inkooporders in de toekomst allemaal via het 

systeem rnoeten lopen en ze dus niet opgestart kunnen worden 

als de gegevens niet in het systeem zitten. 

6.4 Uitvoer van documentatie uit computer 

Er wordt door Hewlett Packard gewerkt aan prograrnrnatuur die 

zorg draagt voor de benodigde uitvoer van documenten waarvan 

de gegevens in het systeem zitten. 

Hiervoor is een eisenpakket opgesteld, dat zo volledig 

mogelijk de gewenste uitvoer beschrijft. In dit stadium 

bestaat dit uit stuklijst documentatie, rnateriaalbonnen en 

bewerkingsbonnen. 



- 22 -

7 VERDERE IMPLEMENTATIE MM/3000 

7.1 Bewerkingsplaatsen 

Binnen MM/3000 ook machinegroepen genoemd. Het is een 
onderdeel van de module routes en bewerkingsplaatsen. 
Hierin worden de kostenplaatsen, dUB machinegroepen genaamd, 
eenmalig benoemd. Zie v~~r een korte omschrijving en een 
mogelijke oplosing v~~r het probleem van afzonderlijke 
machines het hoofdstuk "Routing". 

7.2 Werkorders en Inkooporders 

Hiermee kUnnen fabricageorders of bestellingen bij 
leveranciers worden ingevoerd. 
De werking wordt in onderstaand fig. 6 weergegeven, dit ook 

i.o. ~agazijn 

, 
lev. ~.o. gietery 

1""--
1 , 

gietstuk 
~ev. 

1 ______ t. __ 

fl..o. staf ~.o. machine 
r------- fabriek 
I 

bew.erkte 
lev. ----.f=l-----

~i..o. 
I 

il.O. ~onteren onderdelen 
I ,..---- _esten 
I I. -

res. I I 
I I , 

~elenl 1 pomp m.v. 
I I L ____ . klant I L ______ 

m.v. 

fig. 6 Werking MM/3000 i.v.m. 

inkoop- en werkorders 
en meerverbruik 

i.v.m. het voorraad
beheer en ontvangsten 
en uitgiften in het 
magazijn. 
Artikelen moeten eerst 
door het magazijn uit
gegeven worden aan een 
werkorder. Ze kunnen 
daarna ontvangen worden 
op de werkorder, of op 
een inkooporder. 
De klantenorder wordt in 
het systeem ingebracht 
als meerverbruik, en het 
magazijn kan de gevraag
de artikelen via dit 
meerverbruik (m.v.) aan 
de klant leveren. 
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Doordat de ruwe gietstukken de code GL (Komen niet op de 
uitgifte lijst voor) meekrijgen, kan het magazijn een 
werkorder voor dit ruwe gietstuk ontvangen, zonder dat er iets 
is uitgegeven aan een lager niveau. Het verbruik van de 
grondstoffen wordt in MM/3000 ingeboekt op losse 
artikelnummers, eventuele tekorten worden niet op de 
tekortenlijst getoond, omdat ze niet via een stuklijstrelatie 
geijxplodeerd ktinnen worden. Eventuele tekorten worden 
bijbesteld, en bestellingen worden "buiten ll het magazijn om 
naar de gietery gebracht. 
Als de klantenorders en werkorders voor onderdelen tijdig in 
het systeem ingebracht worden (met leverdata), zijn de 
toekomstige behoeften aan artikelen bekend, en dientengevolge 
ook de tekorten. Hiervoor moeten dan weer nieuwe werk- of 
inkooporders worden ingevoerd. Hierdoor kunnen nieuwe 
behoeften gecreijrd worden, en voIgt een nieuwe tekortenlijst. 
Door deze werkwijze kan dus een handmatige materiaalbehoefte 
planning gedaan worden. Indien dit "automatisch" gedaan moet 
worden, is de materiaalbehoefteplanning module van MM/3000 
noodzakelijk; hieruit rolt dan een aktierapport aan de hand 
waarvan dan bepaalde stappen ondernomen kunnen worden. 
Zie voor de achtereenvolgende stadia waarin een artikel zich 
kan bevinden t.b.v. reserveringen voor een werkorder de 
handleiding over werkorders van H.P. 
Hierbij moet goed opgelet worden dat een artikel pas op de 
tekortenlijst kan komen, als de reservering aktief geworden is. 
Het behoeft pas een aantal dagen voor de startdatum van de 
bewerking of montage vrijgegeven te worden. Doordat momenteel 
bij Nijhuis niet met werkorders voor de bewerkingen gewerkt 
wordt, komen de artikelen veel eerder vrij dan noodzakelijk 
is. Dit omdat deze vrijgavetijd de enige tijd is (met doorloop
tijd) die van de leverdatum van de pomp afgetrokken wordt. 
Hoe dit in de toekomst kan gaan, is te zien in fig. 7 
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i+o. w~.~ __ -L~~~ ____ "~ __ ~~~~~~ ____ ~~ __________ ~~ ieten o. bewerken m.v. k.o. 

(niet 

via MM 

bepaald) 

i.o. 

start 

datum 

leveren staf w.o. bewerken 

rnateriaal 

i.o. leveren 

koopdelen 

rnonteren 

opbouw 

testen 

spuiten 

expeditie 

lever-

datum 

pomp 

~: besteldatum leverdatum 

onderdelen 

fig. 7 Bepaling startdaturn inkoop en werkorders 

afhankelijk van doorlooptijd en behoeftedatum 

~lEUWt:: 

I Nt((lOrORJ)~:'jS 

\."".111(1111 IWII~ 

Als voor de verschillende 

niveaus met werkorders 

gewerkt gaat worden, zal 

het volgende schema 

doorlopen worden (fig. 8) 

fig. 8 : schema te door

lopen stadia werk

en inkooporders. 
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7.3 Overige onderwerpen 

* De Calculatie 
Hierbij moet gelet worden op de volgende punten: 
-Voorcalculatie moet goed gebruik kunnen maken van gegevens 
in het systeem, zonder dat de gegevens echter hierin 
veranderd worden. 

-Eventueel moeten hiervoor schermen aangepast worden. 
-Er moeten rapporten opgesteld worden waarop aIle gegevens 
t.b.v. de voorcalculatie voorkomen. 
Er is een speciaal programma in ontwikkeling, wat tot doel 
heeft inzicht te geven in de kosten en bewerkingen die een 
rol spelen bij het fabricerenvan een artikel, dit alles 
t.b.v. het opstellen van een offerte voorcalculatie. 

* Voorraadbeheer 
De toe te passen voorraad beheersingsmethodieken voor de 
diverse soorten artikelen moeten bepaald worden voor die 
artikelen waarvoor dit nog niet is gedaan. Dit gebeurt 
momenteel o.a. door het cumulatief verbruik te bekijken. 
Verder moet er b.v. een maal per jaar opnieuw bekeken worden 
wat voorraadartikelen moeten worden, en welke strategie dan 
gevoerd moet gaan worden. 

* Procedures 
Er zal nog regelmatig kritisch naar de procedures gekeken 
moeten worden, en deze eventueel bijstellen en corrigeren 
a.d.h. van de praktijkervaringen en resultaten hiermee. 

* PM/3000 
Production Mangement /3000. Dit is een vervolgpakket van 
MM/3000 (een Manufacturing Resources Planning pakket-MRP II) 
Hiermee is het mogelijk om een gedetaileerde 
produktieplanning te maken die rekening houdt met de 
beperkte capaciteiten van de productie. Een voorwaarde is 
weI, dat men deze produktie goed kan beschrijven en 
overzien. 
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Hiermee wordt verder ook een goede nacalculatie en 

voortgangscontrole mogelijk gemaakt. 

Daartoe moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan, zoals 

o.a. gereedmeldingen (en eventueel startmeldingen) van een 

bewerking in de produktie op artikelniveau. 

Doordat PM/3000 ook gebruik maakt van de basisgegevens van 

MM/3000 ( artikelen, stuklijsten, routes ), is het op het 

ogenblik het belangrijkst om MM/3000 goed te laten 

functioneren voordat aan PM/3000 wordt begonnen. 

Dit omdat anders de kans bestaat dat geen van beide systemen 

goed van de grond komen. 
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8 KONKLUSIES 

Er is een aanvang gemaakt met het opstellen van regeis die het 

beheersen van de rnateriaaistromen rnogeIijk rnoeten gaan rnaken. 

Dit onder andere am beter aan afgesproken Ievertijden te 

kunnen gaan voidoen en de produktie dus beter te overzien. 

De procedures die opgesteid zijn, omvatten dus de werkwijze die 

gevolgd rnoet worden am de benodigde basisgegevens goed in het 

systeem te krijgen. 

Bij de uitvoering van de implementatie zijn er vele (kieine en 

grote) hindernissen opgelost. 

De belangrijkste volgen hieronder: 

- VaststeIIen noodzakelijke gegevens 

Bepaling stukIijstsamensteIIing en gebruik hiervan 

- Strategie bepaling t.o.v. de gieterij, het stafmateriaal en 

de uitbestedingsproblematiek. 

Verder is gebleken, dat door de automatisering 

taakverschuivingen optreden. In het begin voornamelijk op het 

bedrijfsbureau. Ook is de informatiestroom vanuit de andere 

afdelingen m.b.t. invoergegevens erg belangrijk en mede 

bepalend voor een snelle verwerking en opstarting van 

werkorders. 

De siotconciusies van dit verslag zijn verder als voIgt: 

* Bet is belangrijk dat de implementatie werkzaamheden 

voortgezet worden (binnen Nijhuis zeIf) en a.d.h. van de 

verkregen resultaten de procedures bij te steIIen. 

* De te bereiken resuitaten met het systeem zijn sterk 
afhankelijk van de betrokkenheid en steun van de Directie en 

het management m.b.t het doorvoeren van bepaalde regeis. 
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* In een later stadium kan de gedetailleerde produktie- en 
capaciteitsplanning van PM/3000 bij Nijhuis toegepast gaan 
worden. Dit omdat de mogelijkheden van MM/3000 hiervoor te 
beperkt zijn i.v.m. de (bijna) enkelstuks fabricage bij de 
firma Nijhuis. De globale capaciteitsplanning hierin (MPS) 
levert niet voldoende mogelijkheden om de produktie goed 
genoeg te sturen. Als men daarom met produktieplanning wil 
beginnen, kan dit beter vanaf de start goed aangepakt worden 
dan met een manier waarvan later de beperkingen pas duide
lijk worden, zodat men dan veel extra werk moet verrichten. 
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BIJLAGE A I Procedure Artikelen 
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*Bijiagen I en II 
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MATERIAALBEHEERSING BIJ NIJHUIS POMP EN B.V. 

Inleiding 

Doelstelling:Voor het realiseren van een efficiente goederen
stroombeheersing is o.a. een goed onderhouden 
artikelbestand en stuklijstenbestand vereist. Voor 
de uitvoering van de benodigde administratie op de 
computer wordt het materiaalbeheersingssysteem 
MM/3000 van Hewlett Packard gebruikt. 

In principe zal elke afdeling binnen Nijhuis op een of andere 
manier geconfronteerd worden met de problematiek van de 
goederenstroombeheersing. Bepaalde gegevens die nodig zijn voor 
het onderhoud van een artikelbestand ( en stuklijstenbestand) 
zullen door hen moe ten worden aangeleverd. Uit het systeem 
kunnen dan andere gewenste gegevens aan de verschillende 
afdelingen worden toegeleverd. 
Dit kan via een terminal of via een lijst gebeuren 

Een goed artikelbestand ( en stuklijstenbestand) is noodzakelijk 
voor de basis van de goederenstroombesturing. 
Het MM3000 pakket is grof in te delen in: 

A. Artikelbestand 
B. Stuklijstenbestand 
c. Routing en machinegroepen 
D. Werkorder/Inkooporderbestand 
E. Calculatie 
F. Voorraadbeheer 

Door de direktie van Nijhuis Pompen B.V. is besloten dat aIle 
te maken c.q. te kopen onderdelen via MM3000 moeten gaan lopeno 

vastgelegd:240985 gewijzigd: 
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A. Procedure betreffende het onderhoud van het artikelbestand 

O. Inleiding 

In deze procedure wordt per afdeling beschreven wat Z1J precies 
voor gegevens moeten leveren. Er wordt aangegeven wie iets aan 
moet leveren, wat zij aan moeten leveren, wanneer en waarom dit 
moet gebeuren,zie bijlage I. Zie ook bijlage II: Overzicht van 
de te gebruiken schermen. 

Achtereenvolgens zullen behandeld worden: 
1. Artikelbeheerder 
2. Bedrijfsbureau 
3. Tekenkamer 
4. Verkoop/Projectengineer 
5. Calculatie 
6. Magazijn 
7. Inkoop 
8. Artikelkommissie 
9. Enige aanvullend~ items 

vastgelegd:240985 gewijzigd: 
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1. De Artikelbeheerder 

De artikelbeheerder is de eerst verantwoordelijke voor het 
artikelbestand. De meeste benodigde gegevens zijn door hemzelf 
te bepalen. De ontbrekende gegevens zullen hem door de diverse 
afdelingen moeten worden aangeleverd. 
De betreffende afdeling is verantwoordelijk voor de juistheid 
hiervan en moet zorgen dat de gevraagde gegevens op tijd 
geleverd worden. 
De verwijder- en wijzigingstransakties mogen aIleen door de 
artikelbeheerder worden uitgevoerd. 
Na deze inleiding voIgt een opsomming van de gegevens die de 
artikelbeheerder zelf kan bepalen. In bepaalde gevallen zal hij 
de gegevens van een andere afdeling krijgen. 

A. Artikelnummer :Het artikelnummer wordt waar mogelijk 
samengesteld volgens het bestaande 
artikelcoderingssysteem. De documentatie 
hiervan wordt door de artikelbeheerder 
onderhouden. 
Daar waar het artikelnummer niet volgens het 
systeem is vast te stellen moeten andere 
methodes worden toegepast. Deze zijn: 

A.Koopdelen: (b.v. een elektromotor) 
Artikelnr: P, Ordernr., Positienr. 
Het artikel moet dan weI op de stuklijst 

~ voor de desbetreffende order worden 
opgevoerd.(Of als Meerverbruik bij reserve
delen) 

B.Oude, niet omgetekende en genummerde 
artikelen. Waar mogelijk moeten zij alsnog 
omgetekend en genummerd worden. 

De artikelen die op dit moment moeilijk zijn 
om te nummeren vanwege de vele mogelijkheden 
moeten alsvolgt worden behandeld : 
Eerst meet er in een kruisverwijzing worden 
gekeken of er voor het benodigde artikel al 
een nummer is vastgelegd. Zo ja , dan deze 
gegevens gebruiken. Indien er nog geen nummer 
is moet dit alsvolgt worden vastgelegd : 

*Letter , Tek. nr. , Vol letter , Mat. code* 
Letter :Onderscheidt bewerkt ruw artikel 

V (verspaning) of G (gieten) 
Tek.nr. :Het oude tekeningnummer (4 cijfers) 
Volgletter:A,B,C ••. te gebruiken als 

volgletter in het artikelnummer 
Mat.code:Materiaalcode volgens Nijhuis 

coderingssysteem. 

vastgelegd:240985 gewijzigd: 
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Voorbeeld : 
Omschrijving Artikelnr. Ruwstuknr. Grondst. 

-waaier rdr, •• 
oud tek. nr.--waaier Idr, •• 

V6820A302 
V6820B302 

G6820A302 
G6820B302 

7800 •• 
7800 •• 

6820 - ••• 
---------------------------- kruisverwijzing -------------------

B.Omschrijving 

Als na verloop van tijd enig inzicht ontstaat 
in het verbruik van deze artikelen, dan kan 
alsnog worden besloten om ze vol gens het 
bestaande coderingssysteem am te nummeren en 
om te tekenen. 
Bij oude tekeningen die op dit moment met een 
D beginnen de D i.p.v. de V gebruiken. 
Hierdoor krijg je op lijsten deze artikelen 
gegroepeerd bij elkaar. 

:Er moet naar gestreefd worden de standaard 
Nijhuis benaming hier te vermelden. 
Inkoopartikelen worden via het systeem 
besteld en geprint. 
De omschrijving dient waar mogelijk ook 
voldoende te zijn voor de leverancier. 
Indien de 30 beschikbare posities niet 
voldoende zijn moet men uitwijken naar het 
opmerkingenveld.Vanaf positie 31 worden de 
opmerkingen door de inkoop gevuld. Hiervoor 
zijn de omschrijvingen vrij te gebruiken. 
Opmerkingen over b.v. een dieselmotor zijn 
door het bedrijfsbureau hier op te pakken. 
Dit moet weI in de omschrijving aangegeven 
worden. 

C.Klassificatiecode:De klassificatiecode wordt samengesteld 
volgens het bestaande systeem. De 
dokumentatie van het klassificatiecode
systeem wordt door de artikelbeheerder 
onderhouden. 
Het is een hulpmiddel om tot standaardisatie 
te komen. Eenmaal gemaakte tekeningen zijn 
hiermee terug te vinden. 

vastgesteld:240985 gewijzigd: 
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E.Beheerder 

F.Artikelklasse 
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:De te gebruiken eenheden zijn: 

KG =kilogram 
MT =meter 
M2 =vierkante meter 
ST =stuks 
CC =kubieke centimeter 
LT =liter 

:De bij Nijhuis gebruikte beheerders 

11 . In principe voor Maakartikelen . 
zijn: 

22 . In principe voor Inkoopartikelen . 
33 In principe voor Gietartikelen 

Via een beheerdersnummer kunnen diverse 
rapportages worden aangevraagd.(o.a. 
Besteladvieslijst) 

:Hier wordt de oorsprong van een artikel mee 
aangeduidt. 

I :Staat voor een inkoopartikel en is altijd 
het laagste niveau in een stuklijst. 

F :Staat voor een maakartikel en moet een 
stuklijstrelatie en kan routinginformatie 
bevatten. 

Noot: indien een artikel de I-indikatie 
heeft gekregen, staat de Kostimplosie
indikatie automatisch op N. 

vastgesteld:240985 gewijzigd: 
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:De produktgroep wordt gebruikt voor de 
sturing van de MM3000 transacties naar de 
financie1e administratie. 
De gebruikte waarden zijn: 

01 =Stafmateriaa1 
02 =Grijpvoorraad 
03 =Bevestiging/Fitting 
04 =Afdichtingen 
05 =Roterende delen 
06 =Appendages 
07 =Handelsartikelen diversen 
08 =Balk/Profie1 
10 =Pijpmateriaal 
11 =Plaatwerk 
12 =Diverse grondstoffen 
13 =Ruwe halffabrikaten gieterij 
14 =Ruwe halffabrikaten diversen 
15 =Bewerkte halffabrikaten 
16 =Samengestelde halffabrikaten 
17 =Tijdelijke artikelen 

:Dit is de tijd die de produktie nodig heeft 
om een artikel te maken of de leverancier 
om het bestelde artike1 te leveren (aantal 
werkdagen) • 
Voor maakartikelen :Wachttijd + Bewerkings
tijd 
Voor inkoopartikelen :Wachttijd + levertijd 
De doorlooptijd is belangrijk bij het 
gebruik van werkorders. 
Een globale maatstaf is: 

-Kleine gietdelen: + 20 dagen 
-Grote gietdelen · + 25 dagen · -Grote maakdelen · + 15 dagen · -Kleine maakdelen: + 10 dagen 
-Inkoopdelen Opvragen bij inkoop 

Bij norma1e uitbesteding gietwerk geldt: 
+ 10 dagen extra. 
Doorlooptijd is in over1eg met bedrijfs
bureau te bepalen. 

vastgesteld:240985 gewijzigd: 
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Het moet zo goed moge1ijk de waarheid 
benaderen, dus bijste11en a.d.h. van de 
praktijk. De door1ooptijd is be1angrijk 
i.v.m. routing en het later eventuee1 in te 
voeren PM-pak~et. 

I.Werk. Mat. Kosten:Hierin worden op het invoerscherm de VVP s 
(St. Mat. Kst.) ingebracht. Ze worden bij invoer van een 

nieuw artike1 tevens overgezet naar het 
Standaard Materiaa1 Kosten veld. 

J.Hoofd-Magazijn 

K.Hoofd-1okatie 

vastge1egd:240985 

Bij een prijswijziging worden a11een na 
doorrekening de Werke1ijke Materiaa1kosten 
overgezet naar de Standaard Materiaa1-
kostenve1den. 
Indien hiertoe opdracht wordt gegeven, kan 
via stuk1ijst en routings doorgerekend 
worde~ naar uiteinde1ijke Werke1ijke 
Materiaa1- en Loonkosten. Deze worden dan 
weer overgezet naar de Standaard Materiaa1-
en Loonkostenve1den. 

Het inbrengen geschiedt in over leg met 
Inkoop en Voor- en Naca1cu1atie. 

:Dit is het magazijn waar de artike1en 
opges1agen worden. 
De gebruikte hoofdrnagazijnen : 

o :Voor niet voorraad artike1en 
01 :Voor bewerkte ha1ffabrikaten of 

inkoopartike1en.(niet ruw} 
02 :Voor ruw~ voorraadartike1en.(gietwerk, 

stafmateriaa1 etc.} 

In principe geen voorraad voor nieuw in te 
voeren artike1en. 

:Dit is de lokatie waar de artike1en worden 
opges1agen in het desbetreffende rnagazijn. 
De gebruikte hoofd1okaties zijn : 

000000 .. -.. -.. 
of p1aats 

gewijzigd: 

:Voor niet voorraad artike1en 
:Voor voorraad artike1en. Lokatie 
bepa1en in over leg met de 
rnagazijnbeheerder. 



L.Bestelniveau 
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:AIs de economische voorraad (=technische 
voorraad + bestellingen - reserveringen ) 
van een artikel onder het bestelniveau komt 
, moet het artikel besteld worden. 
Bestelniveau wordt in principe bepaald door 
bedrijfsbureau of artikelkommissie. 

Bij nieuwe artikelen zal het bestelniveau 
normaal gesproken nul zijn. Deze waarde 
staat ook standaard in dit veld. 

:Dit is de hoeveelheid die besteld moet 
worden als de economische voorraad onder 
het bestelniveau zakt. 
De grootte hiervan wordt ook bepaald door 
het bedrijfsbureau of artikelkommissie. 
De bestelgrootte van ruwe gietstukken moet 
gelijk zijn aan de bestelgrootte van 
dezelfde bewerkte gietstukken, omdat deze 
relatie altijd I op 1 is. 
Bij nieuwe artikelen zal de bestelgrootte 
normaal gesproken 1 zijn. Deze waarde 
staat dan ook standaard in dit veld. 

Noot :Bij aanpassing van de bestelgrootte 
van maakartikelen zal de werkelijke 
seriegrootte automatisch hieraan 
gelijk gemaakt worden. (werkelijke 
seriegrootte is een item die bij de 
kostprijsmodule gebruikt wordt) 

N.Phantom-Indikatie:Door een artikel een phantomindikatie mee te 
geven, bewerkstellig je dat bij voorraad van 
dit artikel, dit artikel wordt gereserveerd. 
Is er geen voorraad van zo n artikel, dan 
wordt automatisch een reservering aangemaakt 
voor een artikel dat een niveau lager in de 
stuklijstrelatie van dit phantomartikel ligt. 

vastgelegd:240985 

Er moet dan een J worden ingegeven. 
Standaard wordt dit veld op N gezet. 
V.b: AIle deelmerkenlijsten hebben een 
phantomindikatie. 

gewijzigd: 
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2. Bedrijfsbureau 

De hierna volgende gegevens moeten, in over leg met de 
artikelbeheerder, door het bedrijfsbureau bepaald worden. 
Er zal een formulier verstrekt worden waarop de gevraagde 
gegevens ingevuld kunnen worden. 
Het is belangrijk dat de gegevens zo snel mogelijk door worden 
gegeven aan de artikelbeheerder, omdat anders de werkorder of de 
inkooporder niet opgestart kan worden. 
Bet bedrijfsbureau bepaald de gegevens als er behoefte aan is. 

A.Artikelnummer :Het artikelnummer wordt waar mogelijk 
samengesteld volgens het bestaande 
artikelcoderings systeem. De documentatie 
wordt door de artikelbeheerder onderhouden. 
Daar waar het artikelnummer niet vol gens het 
systeem vast te leggen is, moeten er andere 
methodes worden toegepast. 
Deze zijn: 

A: Koopdelen, b.v. electromotor 
artikelnummer: P + ordernummer + positie
nummer. 
WeI meet het artikel dan op de stuklijst 
van het desbetreffende artikel worden 

~ opgevoerd.{of als meerverbruik bij 
reservedelen) 

B: Qude artikelen die niet amgetekent z1Jn 
en die nog geen artikelnummer hebben 
gekregen. Waar mogelijk moet dit alsnog 
geschieden. Waar niet mogelijk: 
Zie de oplossing die gegeven is bij de 
artikelbeheerder. Dus: Letter-Tek. nr.
Volgletter-Mat. code (b.v:V6820B302). 

B.Omschrijving :Er moet naar gestreefd worden de standaard 
Nijhuis benaming hier te vermelden. 
Inkoopartikelen worden via de computer 
besteld en geprint. De amschrijving dient 
waar mogelijk ook voor de toeleverancier 
voldoende te zijn. 
Indien de 30 beschikbare posities niet 
voldoende zijn moet men uitwijken naar de 
opmerkingen(Dit aangeven in de amschrijving) 

C.Doorlooptijd :Dit is de tijd die de produktie nodig heeft 
om bet artikel aan te maken of de tijd die 
de leverancier nodig heeft am te leveren. 
V~~r maakartikelen :Wacht- + bewerkingstijd 
V~~r inkoopartikelen :Wacht- + levertijd 

vastgelegd:240985 gewijzigd: 



D.Beste1niveau 

E.Beste1grootte 
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De door1ooptijd is belangrijk bij het 
gebruik van werkorders. De doorlooptijd 
wordt in eerste instantie door de 
artike1beheerder globaal bepaa1d. 
De bijsturing van de doorlooptijd van 
maakartike1en zal door het bedrijfsbureau 
moeten worden aangegeven aan de hand van 
gegevens uit de produktie. 

:A1s de economische voorraad van een artike1 
onder het bestelniveau komt moet het 
artike1 besteld worden. 
Of een artikel op voorraad meet komen, en 
hoe het bestelniveau dan komt te 1iggen, 
wordt in principe bepaa1t door het 
bedrijfsbureau of de artikelcodecommissie. 
Het voorraadbe1eid moet een continu 
besturingsproces zijn, zodat de voorraad 
optimaal is. 

:Dit is de hoeveelheid die besteld meet 
worden als de economische voorraad onder het 
beste1niveau zakt. 
De grootte wordt ook bepaa1d door het 
bedrijfsbureau of de artikelcodecommissie. 
De beste1grootte van ruwstuknummers meet 
ge1ijk zijn aan de bestelgrootte van de 
bewerkte gietstukken, amdat dit a1tijd een 1 
op 1 re1atie is. 
De bestelgrootte van inkoopartike1en za1 
bepaald moeten worden in samenwerking met 
de afdeling Inkoop. Dit in verband met 
verpakkingseenheden en kwantumkortingen. 

Noot:Bij aanpassing van de bestelgrootte van 
maakartikelen wordt de werke1ijke 
seriegrootte automatisch aangepast. 

vastgesteld:240985 gewijzigd: 
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3. Tekenkamer 

Het is belangrijk gegevens over artikelen ( en stuklijsten) van 
te produceren pompen en bijbehorende zaken zo snel mogelijk aan 
het bedrijfsbureau door te geven. Zodoende kan het 
bedrijfsbureau in een zo vroeg mogelijk stadium bepalen welke 
onderdelen en/of grondstoffen resp. ingekocht en/of geproduceerd 
moeten worden. 
V~~r deze procedure is gekozen am tot een eenduidige bepaling te 
komen van wat er ingekocht en wat er geproduceerd moet worden. 
Het materiaalbeheersingssysteem MM/3000 is nameljk zo gemaakt, 
dat het controleert of de vraag naar een pomp (verkoop) of 
grondstof (produktie) is gedekt door voorraad, werk- of 
inkooporder. Hoe eerder de tekenkamer de stuklijst, al is het 
maar een gedeelte, aan het bedrijfsbureau doorgeeft, des te 
eerder kan inkoop de inkooporder plaatsen of het bedrijfsbureau 
de werkorder. Het bedrijfsbureau bepaalt ook wanneer e.e.a. 
nodig is op basis van de afleverdatum van de pomp. 

Het voordeel van deze werkwijze is ,dat de voortgang van 
onderdelen via MM/3000 gecontroleerd kan worden, en de 
Tekenkamer (c.q. de Verkoop/projectengineer) de levertijd niet 
meer hoeft te bewaken. 
Op het moment, dat er iets verkocht is moet dus de gegevens
stroom op gang komen am werkorders of inkooporders{bestellingen) 
op te kunnen starten. 
De aanleveringstijd van de gegevens is dus ook in belangrijke 
mate bepalend v~~r de levertijd. 

Er zal een formulier verstrekt worden waarop de gevraagde 
gegevens ingevuld kunnen worden. 

vastgelegd:240985 gewijzigd: 



A. Artikelnummer 

B.Omschrijving 

vastgelegd:240985 
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:Het artikelnummer wordt waar mogelijk 
samengesteld volgens het bestaande artikel
coderingssysteem (cijfer-tek. nr.
materiaalcode). De documentatie hiervan 
wordt door de artikelbeheerder onderhouden. 
Daar waar het artikelnummer niet volgens het 
systeem is vast te stellen moeten andere 
methodes worden toegepast. Deze zijn: 

A.Koopdelen: (b.v. een elektromotor) 
Het artikelnummer bestaat dan uit : 
een P,ordernummer en positienummer 
Het artikel meet dan weI op de stuklijst 
voor de desbetreffende order worden op
gevoerd.(Of als Meerverbruik bij reserve
delen) 

B.De oude artikelen die niet omgetekend zijn 
en die nog geen artikeinummmer hebben 
gekregen. Waar dit megelijk is meet dit 
alsnog gebeuren (zie artikelbeheerder voor 
oplossing: Letter-Tek. nr.- Volgletter-Mat. 
code, dus b.v. V6820B302 ). 
Dit meet dan natuurlijk ook in een kruis
verwijzing vastgelegd worden. 

Dit alles in overleg met de artikelbeheerder 

:Er moet naar gestreefd worden de standaard 
Nijhuis benaming hier te vermelden. 
Inkoopartikelen worden via het systeem 
besteld en geprint. 
De omschrijving dient waar megelijk ook 
voldoende te zijn voor de leverancier. 
Indien de 30 beschikbare posities niet 
voldoende zijn moet men uitwijken naar het 
opmerkingenveld. Dit meet weI in de orn
schrijving aangegeven worden. 

gewijzigd: 
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4. Verkoop / Projektengineer 

Het is belangrijk gegevens over artike1en ( en stuk1ijsten) van 
te produceren pompen en bijbehorende zaken zo snel moge1ijk aan 
het bedrijfsbureau door te geven. Zodoende kan het 
bedrijfsbureau in een zo vroeg mogelijk stadium bepalen welke 
onderdelen en/of grondstoffen resp. ingekocht en/of geproduceerd 
moeten worden. 
V~~r deze procedure is gekozen om tot een eenduidige bepaling te 
komen van wat er ingekocht en wat er geproduceerd moet worden. 
Het materiaalbeheersingssysteem MM/3000 is name1jk zo gemaakt, 
dat het controleert of de vraag naar een pomp (verkoop) of 
grondstof (produktie) is gedekt door voorraad, werk- of 
inkooporder. Hoe eerder de tekenkamer de stuk1ijst, a1 is het 
maar een gedeelte, aan het bedrijfsbureau doorgeeft, des te 
eerder kan inkoop de inkooporder plaatsen of het bedrijfsbureau 
de werkorder. Het bedrijfsbureau bepaalt ook wanneer e.e.a. 
nodig is op basis van de af1everdatum van de pomp. 

Het voordeel van deze werkwijze is ,dat de voortgang van 
onderdelen via MM/3000 gecontroleerd kan worden, en de 
Verkoop/Projectengineer (c.q. de Tekenkamer) de 1evertijd niet 
meer hoeft te bewaken. 
Op het moment, dat er iets verkocht is moet dus de gegevens
stroom op gang komen om werkorders of inkooporders(beste11ingen) 
op te kunnen starten. 
De aan1everingstijd van de gegevens is dus ook in be1angrijke 
mate bepalend voor de levertijd. 

Er za1 een formu1ier verstrekt worden waarop de gevraagde 
gegevens ingevuld kunnen worden. 

vastgeste1d:240985 gewijzigd: 



A. Artikelnummer 
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:Het artikelnummer wordt waar mogelijk 
samengesteld volgens het bestaande artikel
coderingssysteem (cijfer-tek. nr.
materiaalcode). De documentatie hiervan 
wordt door de artikelbeheerder onderhouden. 
Daar waar het artikelnummer niet volgens het 
systeem is vast te stellen moeten andere 
methodes worden toegepast. Deze zijn: 

A.Koopdelen: (b.v. een elektromotor) 
Het artike1nummer bestaat dan uit : 
een P,ordernummer en positienummer 
Het artikel moet dan weI op de stuklijst 
voor de desbetreffende order worden op
gevoerd.(Of als Meerverbruik bij reserve
delen) 

B.De oude artikelen die niet omgetekend zijn 
en die nog geen artikeinummmer hebben 
gekregen. Waar dit mogelijk is moet dit 
alsnog gebeuren (zie artikelbeheerder voor 
oplossing: Letter-Tek. nr.- Volgletter-Mat. 
code, dus b.v. V6820B302 ). 
Dit meet dan natuurlijk ook in een kruis
verwijzing vastgelegd worden. 

Dit a1les in overleg met de artikelbeheerder 

B.Omschrijving :Er moet naar gestreefd worden de standaard 
Nijhuis benaming hier te vermelden. 
Inkoopartikelen worden via het systeem 
besteld en geprint. 
De omschrijving dient waar mogelijk ook 
vo1doende te zijn voor de leverancier. 
Indien de 30 beschikbare posities niet 
voldoende zijn moet men uitwijken naar het 
opmerkingenveld. Dit moet weI in de om
schrijving aangegeven worden. 

vastgelegd:240985 gewijzigd: 
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5. Ca1cu1atie 

Bet is be1angrijk dat de gegevens zo sne1 mogelijk door worden 
gegeven aan de artikelbeheerder, omdat anders het bedrijfsbureau 
de werkorder of de inkooporder niet op kan starten. 

Er zal een formulier verstrekt worden waarop de gevraagde 
gegevens ingevuld kunnen worden. 

Bieronder voIgt een verde1ing in Voor- en Nacalculatie. 

5.1 Voorcalculatie 

A.Werk. Mat. Kosten:Bierin worden op het invoerscherm de VVP s 
(Stand. Mat. Kst) ingebracht. Ze worden bij invoer van een 

nieuw artikel tevens overgezet naar het 
Standaard Materiaal Kosten veld. 
Indien hiertoe opdracht wordt gegeven, kan 
via stuklijst en routings doorgerekend 
worden naar uiteindelijke Werkelijke 
Materiaal- en Loonkosten. Deze worden dan 
weer overgezet naar de Standaard Materiaal
en Loonkostenvelden. 
Bij een prijswijziging worden aIleen na 
doorrekening de Werkelijke Materiaalkosten 
overgezet naar de Standaard Materiaal
kostenvelden. 

5.2 Nacalculatie 

Zie hiervoor de omschrijving bij Voorcalculatie. 
Bet verschil bij de Nacalculatie is, dat hierbij aIleen de 
werkelijke materiaalkosten betrokken zijn. Bij wijziging van de 
werkelijke materiaalkosten worden de standaard materiaalkosten 
dus niet gewijzigd (Dit gebeurd pas nadat hiertoe opdacht 
gegeven wordt ,hiervoor kunnen meer gegevens nodig zijn). 
Via de inkoop moeten straks de VVP s m.b.v. facturen aangeleverd 
worden aan de Nacalculatie, zodat de werkelijke materiaalkosten 
(afhankelijk van hoeveelheden) in MM ingevoerd kunnen worden en 
via de routing de werkelijke loonkosten bepaald kunnen worden. 

vastgelegd:240985 gewijzigd: 
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6. Magazijn 

Er zal een formulier verstrekt worden waarop bet gevraagde 
gegeven ingevuld kan worden. 

A.Hoofd-lokatie 

Vastgelegd:240985 

:Dit is de lokatie waar de artikelen worden 
opgeslagen in bet desbetreffende 
boofdmagazijn (01 of 02, en 0 voor niet 
voorraad artikelen). 
De gebruikte boofdlokaties zijn : 

000000 .. -.. - .. 
of plaats 

gewijzigd: 

:Voor niet voorraad artikelen 
:Voor voorraad artikelen • 
In principe bepaalt de 
magazijnbebeerder de lokatie. 
Dit kan in over leg met Artikel
bebeerder of Bedrijfsbureau 
gebeuren indien er problemen zijn 
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7. Inkoop 

Het is belangrijk dat de gegevens zo snel mogelijk door worden 
gegeven aan de artikelbeheerder, omdat anders het bedrijfsbureau 
de werkorder of de inkooporder niet op kan starten. 

Er zal een formulier verstrekt worden waarop de gevraagde 
gegevens ingevuld kunnen worden. 

A.Omschrijving :Er moet naar gestreefd worden de standaard 
Nijhuis benaming hier te vermelden. 
Inkoopartikelen worden via de computer 
besteld en geprint. De omschrijving dient 
waar mogelijk ook voor de toeleverancier 
voldoende te zijn. 
Indien de 30 beschikbare posities niet 
voldoende zijn moet men uitwijken naar de 
opmerkingen .Dit moet dan weI in de 
omschrijving aangegeven worden. 
(Dit alles in overleg met de betrokken 
afdeling). 

B.Werk. Mat. Kosten:Hierin worden op het invoerscherm de VVP s 
(Stand. Mat. Kst) ingebracht. Ze worden bij invoer van een 

nieuw artikel tevens overgezet naar het 
Standaard Materiaal Kosten veld. 
Bij een prijswijziging worden aIleen na 
doorrekening de Werkelijke Materiaalkosten 
overgezet naar de Standaard Materiaal
kostenvelden. 
Indien hiertoe opdracht wordt gegeven, kan 
via stuklijst en routings doorgerekend 
worden naar uiteindelijke Werkelijke 
Materiaal- en Loonkosten. Deze worden dan 
weer overgezet naar de Standaard Materiaal
en Loonkostenvelden. 
De inkoop moet t.b.v. de Naca1culatie 
de Werkelijke Materiaalkosten van een 
artikel blijven aanleveren. 

vastgesteld:240985 gewijzigd: 



C.Doorlooptijd 

D.Bestelgrootte 

vastgelegd:240985 
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:Dit is de tijd die de produktie nodig heeft 
om een artikel te maken of de leverancier 
om het bestelde artikel te leveren (Aantal 
werkdagen ) • 
V~~r maakartikelen :Wachttijd + Bewerkings
tijd 
V~~r inkoopartikelen :Wachttijd + levertijd 
De doorlooptijd is belangrijk bij het 
gebruik van werkorders. 
Een globale maatstaf is: 

-Kleine gietdelen: + 20 dagen 
-Grote gietdelen : + 25 dagen 
-Grote maakdelen · + 15 dagen · -Kleine maakdelen: + 10 dagen 
-Inkoopdelen · Opvragen bij inkoop · 
Bij normale uitbesteding gietwerk geldt: 
+ 10 dagen extra. 
Doorlooptijd is in overleg met bedrijfs
bureau te bepalen. 

:Dit is de hoeveelheid die besteld moet 
worden als de economische voorraad onder het 
bestelniveau zakt. De grootte wordt ook 
bepaald door het bedrijfsbureau of de 
artikelcodecommissie. 

De bestelgrootte van inkoopartikelen zal 
bepaald moeten worden in samenwerking met 
de afdeling Inkoop. Dit in verband met 
verpakkingseenheden en kwantumkortingen. 

Noot:Bij aanpassing van de bestelgrootte van 
maakartikelen wordt de werkelijke 
seriegrootte automatisch aangepast. 

gewijzigd: 
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8. Artikelkommissie 

De hierna volgende gegevens moeten, in over leg met de 
artikelbeheerder, door de artikel~ornrnissie bepaald worden. 
Er zal een formulier verstrekt worden waarop de gevraagde 
gegevens ingevuld kunnen worden. 

A.Bestelniveau 

B.Bestelgrootte 

vastgelegd:240985 

tAls de economische voorraad van een artikel 
onder het bestelniveau komt moet het 
artikel besteld worden. 
Of een artikel op voorraad moet komen, en 
hoe het bestelniveau dan komt te liggen, 
wordt in principe bepaalt door het 
bedrijfsbureau of de artikelcodecornrnissie. 
Het voorraadbeleid moet een continu 
besturingsproces zijn, zodat de voorraad 
optimaal is. 

:Dit is de hoeveelheid die besteld rnoet 
worden als de economische voorraad onder het 
bestelniveau zakt. 
De grootte wordt oak bepaald door het 
bedrijfsbureau of de artikelcodecornrnissie. 

De bestelgrootte van inkoopartikelen zal 
bepaald moeten worden in samenwerking met 
de afdeling Inkoop. Dit in verband met 
verpakkingseenheden en kwantumkortingen. 

Noot:Bij aanp=tssing van de bestelgrootte van 
maakartikelen wordt de werkelijke 
seriegrootte automatisch aangepast. 

gewijzigd: 
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9. Enige aanvullende items 

Bet artikelnummer kent verder nog enkele gegevens die bij het 
inbrengen standaard aan een artikel worden meegegeven. 
Met sommige van deze gegevens wordt momenteel niets gedaan, 
andere zijn in voorkomende gevallen te wijzigen. 
De belangrijkste volgen hieronder met een korte beschrijving. 

A. Vastlegperiode 

De vastlegperiode is de tijd (standaard 6 weken) dat 
bepaalde gegevens van een afgesloten activiteit in de 
computer bewaard blijven. 
Activiteiten zijn werkorders, magazijn/voorraadmutaties of 
inkooporders. 
B.v: 6 weken na de complete binnenmelding van een 
inkooporder verdwijnt deze inkooporder uit het systeem. 

B Afw Res Term 

Indien de leverdatum van een artikel binnen het 
reserveringsvenster (=afwijking in de reserveringstermijn + 
doorlooptijd van een artikel) valt, worden de artikelen voor 
deze werkorder gereserveerd. 
-Standaard staat de reserv-indikator op 100 dagen. 
-Bij is per artikel en per werkorder te wijzigen. 

C Reserv Term 

Dit is het aantal dagen voor de uitgiftedatum waarop 
het tekort van het artikel wordt gesignaleerd. 

D Meerdere Lokaties 

Indien een artikel op meer lokaties moet kunnen liggen dan 
de hoofdlokatie, moet dit veld op Y gezet worden. 
Standaard staat dit veld op N. 

vastgesteld:240985 gewijzigd: 



E C.B.S.-Code 

F A.B.C.-Code 

· · 

· · 
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Een code die bepaalde groepen produkten 
aangeeft en gebruikt wordt om verbruiks
cijfers op te kunnen geven aan het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 
De code wordt op dit moment niet gebruikt en 
staat ook niet op het scherm. 

Deze code wordt niet gebruikt volgens de HP
defenitie (:Code t.b.v. verwachte gebruiks
cijfers) .Hij wordt nu gebruikt om artikelen 
in bepaalde prijsklassen in te delen. Om 
dit te bereikon zijn echter andere methodes 
beschikbaar, die geen extra invoer vragen. 
Incourantartikelen (was code D) zijn d.m.v. 
het veld "datum laatste voorraad activiteit" 
te bepalen. 
Ook dit veld wordt niet meer ingevuld of op 
het scherm getoond. 

G Uitgifteregeling: 
GL (Geen Lijst) of UL (Uitgifte Lijst) 
Deze code geeft aan of een artikel op de 
Uitgiftelijst (=Picklijst voor het magazijn) 
voorkomt of niet. 
Standaard staat dit veld op UL. 
Dit veld komt niet voor op het invoerscherm. 
In het Stuklijstgebeuren wordt hier nader op 
ingegaan. 

H Kost Implosie Vlag: 

vastgelegd:240985 

Vlag, aIleen t.b.v. de SPC-module 
(kostprijsberekening) • Indien hij op "Ja" 
staat (=standaard) ,wordt bij de 
kostprijsberekening gebruik gemaakt van de 
stuklijst m.b.t. materiaal, loon en overhead 
kosten. 
Staat hij op "Nee", dan wordt gecalculeerd 
met de gegevens die bij het betreffende 
artikel staan, en wordt dus niet dieper in 
de stuklijst gekeken ! 
Voor I-artikel moet hij altijd op "N" staan 
I voor een F-artikel is er een keuze tussen 
" J II of liN II • 

gewijzigd: 



BIJI..AGE I 

Aanleveren door: Tijdstip: 

Gegevens IRlta-Items: 

.Art.ikelnUl'l:ll'er x x x x x 

Omschri jving x x x x x x 

Klassi£ikatiekode x x 

Eenheid x SI' x 

Beheerder x x 

.Art.ikelklasse x I Indien dit I is:Kost-Inpl-Ind aut. op N x 

x x 

J:lcx)rlooptijd X X X x X 

Werkelijke Materiaal Kosten X x X =Standaard Mat. Kosten (Bij toevoegen) X X X X 

Hoofd-Magazi jn X o X 

Hoo£d-Lokatie X x 000000 X X 

Bestelniveau X X X o X 

Bestelcrrnn+te X X X X 1 =Werkeli jke Serieqrootte X 

Phantcm-indikatie X N X 

vastgesteld:250985 

gewijzigd : 300985 



BIJLAGE II 

DATA-ITEM TOEVOEGEN OVERZICHT WIJZIGEN IVERWIJDEREN 

iArtikelnummer T ARTIKEL ° ARTIKEL + DIVERSEN - ~_ARTIKEL - -
pmschrl.Jvl.ng T ARTIKEL O_ARTIKEL/DIV./O_ART_BESCHR W_ARTIKEL/W_ART_BESCHR INB: Het verwl.Jderen -

~an een artikel kan 
Klassifikatiecode T ARTIKEL O_ARTIKEL/O_ART_BESCHR W_ARTIKEL/W_ART_BESCHR ~laats vinden als - pet artikel geen: 

T ARTIKEL ° ARTIKEL/DIV./O_ART BESCHR W ARTIKEL/W ART BESCHR 
!'-voorraad heeft 

B T ARTIKEL ° ARTIKEL/DIV./O ART PLAN W ARTIKEL/W ART PLAN f-routing heeft 
!'-opmerking heeft 

Artl.kelklasse T ARTIKEL O_ARTIKEL/DIV./O_ART_BESCHR/ W_ARTI KEL/W_ART_PLAN ractiviteit heeft - ° ART PLAN WART BESCHR ~meerverbruik heeft 
Doorlooptl.jd T ARTIKEL O_ARTIKEL/O_ART_PROD W_ARTIKEL/W_ART_PROD uitstaan - -stuklijstrelaties 
W'erk. Mat.kosten T ARTIKEL O_ARTIKEL/O_ART_FIN W ART FIN meer heeft - - - -nalevering heeft 
Stand.Mat.kosten T ARTIKEL ° ART FIN W STAND KOST uitstaan - - - - -.. , 

-beste11ing heeft 
lHoofd-Magazl.Jn T ARTIKEL O_ARTI KEL/O_ART_PROD W_ARTIKEL/W_ART_PROD uitstaan - -reservering meer 
ff!oofd-Lokatl.e T ARTIKEL ° ARTIKEL ° ART PROD W ARTIKEL W ART PROD heeft 10pen - - - - - - -
lBestelniveau T ARTIKEL O_ARTIKEL/O_ART_PLAN W_ARTIKEL/W_ART_PLAN - l\ls aan deze voor-
Beste1grootte T ARTIKEL O_ARTIKEL/O_ART_PLAN W ARTIKEL(W ART PLAN Waarden is vo1daan, 
Werk.seriegr. T-ARTIKEL ° ART PROD W-ART I KE L/W-ART-P ROD ~orden de overige 
Phantom-indo T ARTIKEL O_ARTIKEL/O_ART_BESCHR W_ARTIKEL/W_ART_BESCHR gegevens van het - ° ART PLAN W ART PLAN artikel ook 
Vastlegperiode - ° ART PLAN W ART PLAN IVerwijderd. - - - -
Afw. Res.term. - ° ART PLAN W ART PLAN - - - -
Res. Term. - ° ART PLAN W ART PLAN - - - -
Meerdere-1okatl.e - ° ART PROD W_ART_PLAN/W_ART_PROD - -.. -
CBS-Code - ° ART BESCHR WART BESCHR - - - -
ABC-Code - ° ART PLAN W ART PLAN - - - -
uitgiftereg. - ° ART PLAN W ART PLAN vastgelegd:240985 

- - - - gewijzigd :181185 
~ost-Imp1ode-Flag automatisch ° ART FIN W ART FIN - - - -

L.. 
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II. Procedure betreffende het onderhoud van het stuklijstbestand 

O. Inleiding 

In deze procedure wordt per afdeling beschreven wat z~J precies 
voor gegevens moeten leveren. Er wordt aangegeven wie iets aan 
moet leveren, wat zij aan moeten leveren, wanneer en waarom dit 
moet gebeuren,zie bijlage III. Zie ook bijlage IV: OVerzicht 
van de te gebruiken schermen. 

Achtereenvolgens zullen behandeld worden: 
1. Stuklijstbeheerder 
2. Bedrijfsbureau 
3. Tekenkamer 
4. Verkoop/Projectengineer 
5. Voorcalkulatie 
6. Kopie Stuklijst 
7. Enige aanvullende items 

Het begrip stuklijst binnen MM3000 is omvangrijker dan de stuk
lijst die op dit moment door de tekenkamer gemaakt wordt. 
De tekenkamer maakt op dit moment een merkenlijst met hierop 
de hiervoor benodigde onderdelen. 
Dit is ook een deel van het stuklijstbestand van MM 3000. 
De genoemde onderdelen worden als het maakdelen (halffabrikaten) 
zijn in MM 3000 via de stuklijst gerelateerd aan het materiaal 
(grondstof) waarvan de onderdelen gemaakt moeten worden. 
Dit is binnen MM 3000 dus ook een stuklijstrelatie. 
M.b.v. de stuklijst wordt dus het artikel wat Nijhuis verkoopt 
van grondstof tot eindprodukt ontleed. 

De stuklijst geeft aan hoe het eindprodukt c.q. een halffabrikaat 
is samengeste1d. 

0.1 Waarvoor wordt de stuklijst gebruikt. 

0.1.1. V~~r het fabriceren van artikelen maakt men in MM 3000 
gebruik van werkorders. 
Elke laag in de stuklijst noemt men een nivo. 
Bij het plaatsen van een werkorder kijkt nu MM 3000 1 nivo 
lager in de stuklijst en reserveert dit artikel. 

stuklijst
re1atie 

materiaal 

nivo 

Bij het plaatsen van een werkorder voor 1 as reserveert het 
systeem automatisch 0,5 mtr. ruw materiaa1. 

'geWijZi9d: I 
vastgelegd:28ll85 
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0.1.2. Bij de voorcalculatie (kostprijsmodule) wordt de 
stuklijst gebruikt om beginnend op het laagste nivo de 
voorcalculatorische kostprijs van de bovenliggende nivo's 
uit te rekenen. 
Deze prijs is gesplitst in materiaal en 100rikosten.(De 
loon- kosten worden berekend m.b.v. de routing.) 

0.2 Hoe is de stuklijst opgebouwd. 

Men moet er naar streven het aantal nivo's in een "meernivo" 
stuklijst zo klein mogelijk te houden, maar de "enkelnivo" 
stuklijst moet weI overzichtelijk blijven. 
De reden waarom het aantal nivo's in de stuklijst laag moet Z1Jn 
is dat elk nivo een uniek artikelnummer vereist en dat elk nivo 
in principe een nieuwe werkorder inhoudt. 

Elk fabrikage artikel heeft in principe minstens 1 stuklijst
relatie onder zich en het laagste nivo in een "meernivo" stuk
lijst, zijn in principe altijd inkoopartikelen. 

voorbeeld: . 
I Eomp I nivo 0 

enkel- F~ F nivo 1 
niv. meer-
stukl. I staf F nivo 2 niv. 

stukl. 
I nivo 3 

0.3 Wat staat er in de stuklijst 

0.3.l.De stuklijst van de komplete pomp bevat aIleen die onder
delen die rechtstreeks verband houden met de fabrikage van 
de pomp. 
AIle toebehoren aan de verkooEorder zoals gereedschaE en 
reservedelen moeten niet in de stuklijst worden oEgenomen 
omdat de stuklijst zuiver moet worden gehouden. De 
toebehoren moeten aEart via de meerverbruikErocedure aan de 
order worden toegevoegd.Reden hiervan:Ze maken geen fysiek 
deel uit van de samenstelling. 

0.3.2 De relatie merkenlijst- onderdeel wordt als voIgt gekozen. 
voorbeeld: 

[komElete set 

FI waaierl FG!J II tapeindl II motorl F1 fundatieElaatl F1 koel } 
I systee~ 

F= maakartikel (fabrikage artikel) 
I=Inkoopartikel __________________ _ 

• • : gewi j zigd : • 
: vastgelegd: 281185' 
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In dit voorbee1 heeft de enke1nivo stuk1ijst van de komp1ete 
pomp 7 stuk1ijstrelaties. 
Nu gaan we de 7 artike1en apart bekijken. 

Waaier - De waaier heeft bet ruwe gietstuk 
onder zicb 
Bet ruwe gietstuk kent de re1atie 
met de grondstof 

Bet ruwe gietstuk beeft in de stuk1ijst in de 
re1atie ruwe waaier -- grondstof de kode GL meege
kregen (veld overschr. uitgifte be1eid) om--er voor 
te zorgen dat er geen reservering van de grondstof 
ontstaat. 

As De as heeft a1s stuk1ijstre1atie 
het stafmateriaa1 onder zich 

Tapeind - Bet tapeind is een inkoopartike1 
(I) en heeft geen re1atie onder 
zich. 

Motor - De motor is een inkoopartike1 
en heeft geen re1atie onder zich. 

1 tapeind 

I motor 

F 

F 

I 

F 

I 

I 

I 

Fundatiep1aat - De fundatiep1aat is een 
maakartike1 (F) met onder zich 
ruwe artike1en, zoa1s balk en 
strip. Dit zijn inkoopartike1en. 

I fund.plaatl F 

I balkJ 
I 

s tr i P1 '1?'a'IXJ 
I I 

Koe1systeem - Bet koelsysteem is een I koe1systeem I F 
artike1 dat niet apart via een 
order wordt vervaardigd. Daarom I ringll pijP11 kniel 
wordt het koe1systeem a1s een I I I 
phantomartike1 benoemd. 
Bet systeem reserveert nu niet (bij een WO voor de 
komp1ete set) het koe1systeem maar de onderde1en die 
voor het koe1systeem benodigd zijn . 
Dus de ring, pijp en knie worden direkt gereser
veerd. Is de pijp bijvoorbee1d een draadpijp die 
door opbouw afde1ing ze1f vervaardigd wordt, 
(materiaa1 komt uit de voorraad van de opbouw 
afde1ing) dan moet er i/d re1atie koe1systeem -
pijp de kode GL worden meegegeven (veld overschr. 
uitgiftebe1eid) zodat dit onderdee1 niet wordt 
gereserveerd. Bet b1ijft echter we1 een onderdeel 
van de stuklijst. 

E1ektrisch systeem - Ge1ijk behande1en a1s 
bij koe1systeem. 

'-vastge1egd: 281185: • Lgewijzigd: 
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0.4 Voor het bepalen van de afmetingen van het te kiezen staf
materiaal moet de volgende procedure worden toegepast. 

0.4.1 Kiezen van de 'uiste diameter(s) 
Bij het kiezen van de juiste diameter s kiest men in 
feite een artikelnummer (ruw materiaal) welke de gekozen 
afmetingen heeft. 

In de relatie samenstelling onderdeel wordt in het 
veld onderdeel het gekozen artikelnummer ingebracht. 

Voor voorraadartikel die handelsmaat kiezen die leidt 
tot het efficientst produceren van het artikel. 
Voor niet-voorraad artikelen kiezen uit standaard
afmetingen. Bij produktie van grotere aantallen moet 
de gunstigste afmeting gereserveerd worden. 

(werkorderprocedure -- wijzigen van materiaal 
reserveringen). 

Bij definitieve wijzigingen in de bestelgrootte moet de 
keuze opnieuw bekeken worden. 

Grondgedachte keuze: Voor artikelen die op voorraad 
worden gehouden is het meestal goedkoper materiaal in 
te kopen dan een afmeting te kiezen die meer verspaning 
vereist. 
Voor artikelen die niet op voorraad worden gehouden is 
het meestal duurder (b.v. bij kleihe aantallen) er 
apart materialen voor in te kopen. 

0.4.2 Kiezen van de juiste lengtemaat. 

De lengtemaat wordt in de stuklijstrelatie ingegeven in 
het veld - Hoeveelheid. 
Dit wil dus zeggen hoeveel meter materiaal heb ik nodig 
om het betreffende artikel te kunnen fabriceren. Deze 
lengte wordt dan door het systeem gereserveerd. 

- Voor voorraadartikelen moet de lengte (hoeveelheid) 
worden bepaald aan de hand van de bestelgrootte, 
zaagmaat,zaagdikte,afvalmaat en de inspanlengte.De 
inspanlengte en het afval moet dus verrekend worden 
over de bestelgrootte en weI als voIgt: 

afval+inspanlengte 
Hoeveelheid=zaagmaat+zaagdikte+' __ ~ ____ ~ __________ _ 

bestelgrootte 
- Voor niet voorraadartikelen moet de lengte 

(hoeveelheid) bepaald worden door het afval en de 
inspanlengte geheel aan het desbetreffende artikel 
toe te rekenen.Bij een order wordt deze hoeveelheid 
gereserveerd en ook verantwoordt naar de 
desbetreffende order. 

[vastgelegd:28118~ I gewijzigd: 
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Dus hoeveelheid =zaaglengte + zaagdikte + 
inspanlengte. 

Bij produktie van grotere aantallen meet de 
reservering aangepast worden.B.v.inspanlengte 
verrekenen.{werkorderprocedure:wijzigen van 
materiaalreserveringen). 
Bij definitieve wijzigingen in de bestelgrootte 
moet de keuze opnieuw bekeken worden. 

0.5 V~~r het bepalen van de relatie ruw gietstuk - grondstof
nurnrner moet de volgende procedure worden gevolgd: 

Elke grondstofsamenstelling krijgt een apart artikel
nurnrner.Dus gij.25 heeft een apart nurnrner evenals gij.20, 
enz.Dit nurnrner is nodig om aan de grondstof een 
materiaalprijs toe te kPrnnen die door de kalkulatie
afdeling bepaald wordt. 
(l kg grondstof bestaat ui t •••••••• , •••••.•• , en ••••••• , 
en dit betekent dat 1 kg grondstof f ...... , .. kost.) 

In de relatie ruw gietstuk - grondstofnurnrner wordt in het veld 
hoeveelheid het aantal kilograrnrnen ingevuld wat er nodig is 
van de grondstof (78 nr) om 1 ruw gietstuk te rnaken 
Op deze manier komen we aan een materiaalprijs voor het ruwe 
gietstuk. 
De loonkomponent van het gietstuk wordt via de routing van 
het ruwe gietstuk bepaald. (routing procedure) 

Voorbeeld normale stuklijst 

F 
L..---r---' 

- routing 

F - routing 

I 

De relatie ruw gietstuk - grondstofnurnrner krijgt via het veld 
overschr.uitgiftebeleid de kode GL mee.(zie ook punt 0.3.2 
van de inleiding) 
Twee uitzonderingsgevallen op deze situatie kunnen zijn: 

1.Gietstukken die Nijhuis in principe wel zelf kan gieten 
maar standaard uitbesteed (bv.fundatieplaten) of giet
stukken die te zwaar zijn om bij Nijhuis te gieten. 
(bv.HGT-pomphuizen) 

2.Gietstukken die uitbesteed worden omdat Nijhuis de 
materiaalsoort niet kan gieten.(bv.roestvrijstaal) 

, : gewijzigd: 
: vastgelegd: 281185' 
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ad.l De stuklijst van deze artikelen wordt: 

F routing Het verschil met de normale 
gietstukken ligt in het feit dat 

I routing het 8 nr. een inkoopartikel (I) 
is geworden.De routing en de 

I stuklijstrelatie (gewicht) zijn 
in stand gebleven. 

Bij wijziging van een 8 nr van F naar I moet men er aan 
denken dat:- Kostimplosieindikatie op N wordt gezet. 

- Dat de loonkostenvelden op nul worden gezet en 
dat het veld mat-kosten gevuld wordt met de 
inkoopprijs van het gietstuk. 

ad.2 De stuklijst van deze artikelen wordt: 

F - routing Het verschil met de normale 
gietstukken ligt hier in het 

I feit dat het 8 nummer een I 
artikel is geworden en dat het 

I 8 nummer geen routing 
informatie kent.De prijs van dit 
8 nummer bestaat altijd aIleen 
uit materiaalkosten. 

Om tach het gewicht van het gietstuk te kunnen blijven zien 
wordt voor aIle bijzondere materiaalsoorten een dummy 
grondstofnummer gecreeerd met een kostprijs van f 0,--. 
In de relatie ruw gietstuk - grondstof wordt in het veld 
hoeveelheid het gewicht ingebracht. 

Betreffende het gewicht van een gietstuk meet het volgende 
nog worden opgemerkt. 
Het gewicht is belangrijk voor het bepalen van de kostprijs 
van het ruwe gietstuk en komt zowel voor in de stuklijst
relatie (materiaalprijs) als in de routing (loonkosten). 
Bij een nieuw artikel zal het gewicht een geschatte groot
heid zijn.Op het moment dat het nieuwe gietstuk in het 
magazijn binnenkomt zal het moeten worden gewogen (wordt aan
gegeven bij de werkopdracht,zie werkorderprocedure). 
Het nieuw bepaalde gewicht moet door de stuklijstbeheerder 
bij afwijkingen in de stuklijstrelatie en de routing van het 
gietstuk (als er een routing voor bestaat) gewijzigd worden, 
zodat dit voor de toekomst vastligt.(printvlag omzetten) 
NB. De opwaardering via de kostprijsmodule moet nag niet 

plaatsvinden. 

~astgelegd:28118S: , 
Lgewijzigd: , 



Blad 7 

0.6. Oude artikelen die niet gekodeerd zijn. 

De artikelen die op een eenvoudige manier om te numrneren zijn 
alsnog koderen. (omtekenen) Bet is nl. belangrijk de 
gegevens van het artikel (o.a. stuklijst en routing) in te 
brengen en vast te houden,zodat men ze weer kan gebruiken. 
De artikelen die op dit moment moeilijk zijn am te numrneren 
omdat er zoveel mogelijkheden zijn via een aparte procedure 
koderen.Als na verloop van tijd enig inzicht ontstaat in het 
verbruik van deze artikelen dan kan alsnog worden besloten 
deze artikelen vol gens bestaand koderingssysteem om te 
numrneren. 

Voorbeeld: 
Omschrijving Artikelnr. Ruwstuknr. Grondstof 

waaier,rdr,z=6 
nzz d=290xlS 

V6820A302 G6820A302 78000 •• 

oud tek.nr. 
6820 waaier,ldr,z=6 

nzz d=290x12 

. . . . . . . . . . . . . . 
V6820B302 G6820B302 78000 •• 

....... 
-------------------------- kruisverwijzing -------------------------

Op het moment van opdracht wordt voor dit artikel in de 
kruisverwijzijg gekeken of er een artikelnumrner bestaat 
waarvoor de technische details overeenkomen met het gevraagde 
artikel. 
Zo ja,dan gegevens gebruiken.(technische details in veld op
merkingen) 
Zo nee,dit numrner alsnog maken 
Dit betekent: 2x artikelnumrner 

2x stuklijstrelatie 

2x routing 

(bewerkt + ruw) 
(bewerkt - ruw) 
(ruw - grondstof) 
(bewerkt + ruw) 

Bet artikelnumrner wordt het tekeningnumrner gevolgd door een 
volgletter (A,B,C,enz.) enmet de juiste materiaal kodering. 
Bet onderscheidt tussen een bewerkt en een ruw artikel kan 
dan gemaakt worden door een V (verspaning) of een G (gieten) 
voor te voegen.Bij oude tekeningen die op dit moment met een 
D beginnen de D i.p.v. de V gebruiken. 
(Door dit aldus te doen krijgt men op diverse lijsten deze 
bijzondere artikelen gegroepeerd bij elkaar) 

• 
: vastgelegd: 28ll8S' 
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1.Stuklijstbeheerder. 

V~~r de eenvoud in het amschrijven van de stuklijstprocedure is 
het stuklijstgebeuren in drie verschillende groepen te splitsen. 

Groep A: Dit zijn de stuklijsten van kompleet nieuwe pompen. 
Groep B: Dit zijn de stuklijsten van bestaande pompen die 

reeds geheel of gedeeltelijk in het stuklijstbestand 
zijn opgenomen. 

Groep C: Dit zijn de stuklijsten die de relaties aangeven 
tussen artikelen (halffabrikaten) en de gronstoffen 
waarvan ze gemaakt worden. 

De stuklijstbeheerder zal met aIle groepen stuklijsten te maken 
krijgen.Bij een kompleet nieuwe pomp zal er eerst een stuklijst 
in het bestand moeten worden gebracht die als moedermerkenlijst 
in het dossier van de tekenkamer kan worden opgenomen.Hierna de 
stuklijst kopieeren voor de betreffende verkooporder. 

De stuklijstbeheerder is verantwoordelijk voor het stuklijst
bestand,en aIleen hij mag dit muteren. Hij kan in bepaalde 
gevallen zelf de stuklijst samenstellen en in de overige gevallen 
moeten andere afdelingen hem de gegevens aanleveren. 

A. Onderdeel 

B. Hoeveelheid 

C. Pos.nr. 

:Het onderdeel moet een artikelnummer hebben 
welke reeds in het artikelbestand aanwezig 
moet zijn. 
Er wordt een relatie gelegd tussen het 
onderdeel en een samenstelling.Het onderdeel 
ligt in de stuklijst een nivo lager dan de 
samenstelling • 

. ~ 
~ 

samenstelling 

onderdeel 

:Dit is het aantal eenheden van het onderdeel 
dat nodig is voor het maken van 1 samen
stelling. 
Zie voor te kiezen lengtemaat de inleiding 
punt 0.4.02. 
Zie voor bijsturing gewicht ruw gietstuk de 
inleiding punt 0.5. 

:Dit veld wordt gevuld met het positienummer 
van het desbetreffende onderdeel,overeen
komend met het positienummer van de bijbe
horende doorsnedetekening. 
Voor onderdelen die niet standaard op de 
doorsnedetekening zijn aangegeven zoals bv. 
een motor kunnen vrije nummers worden gekozen. 

~astgelegd:281185: • 
Lgewijzigd: 
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Opm.:MM3000 geeft een andere interpretatie 
van dit veld en noemt het konfiguratie
kode.Hiermee is het mogelijk gelijke 
onderdelen binnen een stuklijst op een 
nivo te definie~ren.Binnen MM3000 wordt 
de stuklijst op artikelnummer gesorteerd 
Sortering op positienummer is mogelijk 
via het EIGEN MENU. 

D. Eenheid :De maateenheid van het desbetreffende onder-
deel.(KG,MT,M2,ST,CC,LT) 
Bij foutief invullen krijgt men de waar
schuwing dat de ingevulde eenheid niet over
komt met de eenheid van het onderdeel. 

E. Samenstelling :De samenstelling mo~t een artikelnummer zijn 
welke reeds in het artikelbestand aanwezig 
moet zijn. 
Elk artikel welke wordt samengesteld uit een 
ander artikel of meerdere andere artikelen is 
een samenstelling. 

F. Overschr.leveren aan: Op het scherm W-ART-PROD kun je per 
artikel meegeven naar welke produktieplaats 
dit artikel gebracht moet worden.( veld = 
leveren aan lokatie) 
In het veld overschr.leveren aan is deze pro
duktie plaats te overschrijven voor het des
betreffende onderdeel. 
Bv. Onderdelen die nodig zijn voor de setbouw 
in dit veld "Setbouw" meegeven,zodat het 
magazijn gelijk weet waar ze de goederen naar 
toe moeten brengen. 

G. Overschr.uitgifte beleid: AIle artikelen hebben standaard als 
u!tgiftebeleid de kode UL meegekregen,hetgeen 
betekent dat de artikelen bij te plegen uit
giften op de uitgiftelijst en de materiaal
aanvraaglijst voorkomt. 
In de stuklijstrelatie kun je deze kode voor 
elke aparte relatie overschrijven naar GL. 

l-v--.;.a,.;;;s...,;;t;..,.g:...,;e;,.;;l;".;e;....;g:!..,;d::.,.:;".;2::...;8::...;1::...;1;;;.8;;;.5;:;.,: • 
'-gewijzigd: • 
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Dit betekent dat het betreffende artikel 
(onderdeel) niet gereserveerd wordt en ook 
niet op de uitgiftelijst en de materiaal
aanvraaglijst voorkomt en dus ook niet op de 
desbetreffende order wordt geboekt.Het 
artikel blijft echter weI een onderdeel van 
de stuklijst en wordt bij de berekening van 
de kostprijs van de samenstelling weI mee
genomen. 

Toepassing hiervan bij Nijhuis zou kunnen 
zijn: 
De geplakte "0" ringen in de stuklijst:GL 
De aspakking (Walker Fortuna) :GL 

H. Doorlooptijdkorrektie: Elk individueel artikel heeft een 
doorlooptijd.(= de tijd die de produktie 
nodig heeft am een artikel te maken of de 
leverancier om het bestelde artikel te 
leveren. 
Met behulp van het veld doorlooptijdkorrektie 
is voor elke aparte samenstelling-onderdeel 
relatie de doorlooptijd te wijzigen. 
Een positieve waarde geeft een toevoeging aan 
de oorspronkelijke doorlooptijd,een negatieve 
waarde verkort de oorspronkelijke door loop
tijd. 
Voorbeeld waar dit is toe tepassen: 
Artikelnr 1 =totale pomp+opbouw (doorlooptijd 
=5 dagen,voor montage + opbouw) 
Artikelnr 2 =pomp 
Artikelnr 3 =motor 
Vijf dagen voor de levertijd wordt de pomp en 
de motor uitgegeven.De motor heb ik echter 
pas 2 dagen later nodig en moet dan pas door 
het magazijn worden uitgegeven.(doorlooptijd 
is dus 3 dagen) 
De doorlooptijkorrektie voor de relatie 1--3 
wordt dan min 2 dagen. 

I. Overschr.kritisch artikel: AIle artikelen hebben standaard de 
indikatie meegekregen dat het geen kritieke 
artikelen zl.Jn. 

I-vastgelegd: 031285: 

In het veld overschr.kritisch artikel is deze 
indikatie voor de desbetreffende stuklijst
relatie te wijzigen.(J) 

• 
Lqewijzigd: 
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Als er zich bij een order op de orderstuk
lijst een kritiek artikel bevindt en dit 
kritiek artikel is niet voldoende qp voorraad 
wordt de gehele order niet vrijgegeven voor 
uitgifte. 

J. Overschr.deeluitgifte: AIle artikelen hebben standaard mee
gekregen dat er deeluitgiftes van die 
artikelen mogen plaatsvinden. 
Dit betekent dat er een gedeelte van een 
orderhoeveelheid mag worden uitgegeven ook al 
is er niet voldoende voorraad van dit artikel 
om aan de orderbehoefte te voldoen. 
V~~r de samenstelling--onderdeel relatie is 
dit veld te overschrijven door in het veld 
oversch~.deeluitgifte een N in te geven. 
Dus dan mogen er voor het betreffende onder
deel geen deeluitgiftes plaatsvinden. 

Noot:Het verschil tussen een kritiek artikel en 
een deeluitgifte is: 
Er loopt voor een samenstelling een bepaalde 
order.Onder de samenstelling bevindt zich een 
kritiek artikel.Nu wordt de vrijgave van de 
~ehele order geblokkeerd als er van het 
ritiek artikel niet voldoende voorraad aan

wezig is. (hoeveelheid nodig voor 
desbetreffende order) 

Bij een deeluitgifte kode qp N wordt aIleen 
het desbetreffende onderdeel niet vrijgegeven 
als er niet voldoende voorraad aanwezig is. 
De rest van de onderdelen van desbetreffende 
order worden normaal vrijgegeven. 

~astgelegd:03l285: I 

Lgewijzigd: 
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1.Bedrijfsbureau (werkvoorbereiding) 

V~~r de eenvoud in het omschrijven van de stuklijstprocedure is 
het stuklijstgebeuren in drie verschillende groepen te splitsen. 

Groep A: Dit zijn de stuklijsten van kompleet nieuwe pompen. 
Groep B: Dit zijn de stuklijsten van bestaande pompen die 

reeds geheel of gedeeltelijk in het stuklijstbestand 
zijn opgenomen. 

Groep C: Dit zijn de stuklijsten die de relaties aangeven 
tussen artikelen (halffabrikaten) en de grondstoffen 
waarvan ze gemaakt worden. 

Het bedrijfsbureau zal met groep B en C van de stuklijsten te 
maken krijgen. 
Punt C geldt dan voor de samenstellingen die uit staf of bus 
gemaakt worden. 

A. Onderdeel 

B. Hoeveelheid 

:Het onderdeel moet een artikelnummer hebben 
welke reeds in het artikelbestand aanwezig 
moet zijn. 
Er wordt een relatie gelegd tussen het 
onderdeel en een samenstelling.Het onderdeel 
ligt in de stuklijst een nivo lager dan de 
samenstelling. 

~ cru 
samenstelling 

onderdeel 

V~~r de samenstellingen die uit staf of bus 
moeten worden vervaardigd zal de tekenkamer 
zo moeten konstrueren dat de samenstelling 
uit een zo gunstigst mogelijk uitgangs
materiaal (=onderdeel) gemaakt kan worden. 
De calkulatie afdeling heeft met dit 
uitgangsmateriaal gecalculeerd. 
V~~r de te kiezen diameter zie inleiding punt 
0.4.1. 

:Dit is het aantal eenheden van het onderdeel 
dat nodig is voor het maken van 1 samen
stelling. 
Zie voor te kiezen lengtemaat de inleiding 
punt 0.4.2. 

I vastgelegd: 0312851 I gewijzigd: 



E. Samenste11ing 

B1ad 13 

:De samenste11ing moet een artike1nummer z~Jn 
welke reeds in het artike1bestand aanwezig 
moet zijn. 
Elk artike1 welke wordt samengeste1d uit een 
ander artike1 of meerdere andere artike1en is 
een samenste11ing. 

V~~r de niet gekodeerde oude artike1eri zie 
punt 0.6 van de in1eiding. 

De overige ve1den z~Jn i.o.m de stuk1ijst beheerder te wijzigen. 
Zie voor omschrijving van de ve1den bij punt F tim J van de 
stuk1ijst beheerder. 

~astge1egd:061285: I 

Lgewijzigd: • 
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3.Tekenkamer 

Voor de eenvoud in het omschrijven van de stuklijstprocedure is 
het stuklijstgebeuren in drie verschillende groepen te splitsen. 

Groep A: Dit zijn de stuklijsten van kompleet nieuwe pompen. 
Groep B: Dit zijn de stuklijsten van bestaande pompen die 

reeds geheel of gedeeltelijk in het stuklijstbestand 
zijn opgenomen. 

Groep C: Dit zijn de stuklijsten die de relaties aangeven 
tussen artikelen (halffabrikaten) en de grondstoffen 
waarvan ze gemaakt worden. 

De tekenkamer zal de gegevens voor de stuklijsten van groep A en 
C aan de stuklijstbeheerder moeten aanleveren. 
Van groep B moeten tevens de nieuwe delen,voorzover ze door de 
tekenkamer worden bepaald,moeten worden aangeleverd. 

Van belang hierbij is dat de gegevens zo snel mogelijk worden 
aangeleverd zodat er bestellingen geplaatst kunnen worden voor de 
samenstelling of de onderdelen. 

De nieuwe stuklijsten kunnen voorlopig op de huidige manier 
worden aangeleverd.Als de nieuwe stuklijst is ingebracht wordt 
deze als dossier exemplaar aan de tekenkamer beschikbaar 
gesteld.Dit betreft dan de stuklijst van de kale pomp die hierna 
wordt uitgebouwd tot een orderstuklijst. 

De modelnummers worden via de bewerkingstekening aangeleverd. 
De voor een bepaalde order mee te leveren onderdelen,zoals bv. 
een dieselmotor kunnen via een mutatieformulier worden 
aangeleverd. 

A. Onderdeel 

~astgelegd:031285: 

:Het onderdeel moet een artikelnummer hebben 
welke reeds in het artikelbestand aanwezig 
moet zijn. 
Er wordt een relatie gelegd tussen het 
onderdeel en een samenstelling.Het onderdeel 
ligt in de stuklijst een nivo lager dan de 
samenstelling. 

~ 
~ 

samenstelling 

onderdeel 

Voor de konstuktie van halffabrikaten die uit 
staf of bus moeten worden vervaardigd zal de 
tekenkamer zo moeten konstrueren dat de 
samenstelling uit een zo gunstigst mogelijk 
uitgangsmateriaal (onderdeel) gemaakt kan 
worden. 

• 
Lgewijzigd: 



B. Hoevee1heid 

c. Pos.nr. 

E. Samenste11ing 

~astge1egd:031285: 

B1ad 15 

De apart bij een order mee te 1everen onder
delen (onderde1en die geen dee1 uitmaken van 
de kale pompstuk1ijst) worden a1s onderdee1 
op de order stuk1ijst opgenomen.Zie ook punt 
0.3 van de in1eiding. 

:Dit is het aanta1 eenheden van het onderdee1 
dat nodig is voor het maken van 1 samen
stelling. 

:Dit veld wordt gevu1d met het positienummer 
van het desbetreffende onderdeel,overeen
komend met het positienummer van de bijbe
horende doorsnedetekening. 
Voor onderde1en die niet standaard op de 
doorsnedetekening zijn aangegeven zoa1s bv. 
een motor kunnen vrije nummers worden gekozen 

Opm.:MM3000 geeft een andere interpretatie 
van dit veld en noemt het konfiguratie
kode.Hiermee is het moge1ijk ge1ijke 
onderde1en binnen een stuk1ijst op een 
nivo te definieeren.Binnen MM3000 wordt 
de stuk1ijst op artike1nummer gesorteerd 
Sortering op positienummer is mogelijk 
via het EIGEN MENU. 

:De samenste11ing moet een artike1nummer z1Jn 
welke reeds in het artike1bestand aanwezig 
moet zijn. 
Elk artikel welke wordt samengesteld uit een 
ander artike1 of meerdere andere artikelen is 
een samenste11ing. 

Bij de stuklijsten van komp1ete pompen en 
van deelmerken1ijsten ge1dt het merken1ijst
nummer + aanvu1ling vo1gens artike1kodering 
a1s samenste1lingsnummer.(artike1nummer) 

• 
Lgewijzigd: 
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1.Verkoop en projektengineers. 

V~~r de eenvoud in het omschrijven van de stuklijstprocedure is 
het stuklijstgebeuren in drie verschillende groepen te splitsen. 

Groep A: Dit zijn de stuklijsten van kompleet nieuwe pompen. 
Groep B: Dit zijn de stuklijsten van bestaande pomp en die 

reeds geheel of gedeeltelijk in het stuklijstbestand 
zijn opgenomen. 

Groep C: Dit zijn de stuklijsten die de relaties aangeven 
tussen artikelen (halffabrikaten) en de gronstoffen 
waarvan ze gemaakt worden. 

De verkoop en projektengineers hebben hoofdzakelijk te maken 
met groep B van de stuklijsten. 

Speciale aandacht vragen die delen die apart bij de pompenorder 
worden meegeleverd.Bv. motoren,manometers,enz.Dit zijn dus de 
delen die niet standaard op de pompenstuklijst zijn opgenomen. 

Het is van groot belang dat de gegevens zo snel mogelijk worden 
aangeleverd zodat er bestellingen geplaatst kunnen worden. 

A. Onderdeel 

B. Hoeveelheid 

C. Pos.nr. 

:Het onderdeel moet een artikelnurnmer hebben 
welke reeds in het artikelbestand aanwezig 
moet zijn. 
Er wordt een relatie gelegd tussen het 
onderdeel en een samenstelling.Het onderdeel 
ligt in de stuklijst een nivo lager dan de 
samenstelling. 

~ 
Db 

samenstelling 

onderdeel 

De apart bij een order mee te leveren onder
delen,(onderdelen die geen deel uitmaken van 
de kale pompstuklijst) worden als onderdeel 
op de orderstuklijst opgenomen.Zie ook punt 
0.3 van de inleiding. 

:Dit is het aantal eenheden van het onderdeel 
dat nodig is voor het rnaken van 1 samen
stelling. 

:Dit veld wordt gevuld met het positienurnmer 
van het desbetreffende onderdeel,overeen
komend met het positienurnmer van de bijbe
horende doorsnedetekening. 

t-v_a_t_s ... 9~e_l_e-=g:....d....;:....;0....;6;.,.;1;",;2;",;8;",;5;;.,: • 
'-gewijzigd: 



E. Samenstelling 

~astgelegd:06l285: 

Blad 17 

V~~r onderdelen die niet standaard op de 
doorsnedetekening zijn aangegeven zoals bv. 
een motor kunnen vrije nurnrners worden gekozen 

Opm.:MM3000 geeft een andere interpretatie 
van dit veld en noemt het konfiguratie
kode.Hiermee is het mogelijk gelijke 
onderdelen binnen een stuklijst op een 
nivo te definieeren.Binnen MM3000 wordt 
de stuklijst op artikelnurnrner gesorteerd 
Sortering op positienurnrner is mogelijk 
via het EIGEN MENU. 

V~~r koopdelen (bv.elektromotor) wort in het 
artikelnurnrner van het koopdeel o.a. een 
positienurnrner van de orderstuklijst opgenomen 

:De samenstelling moet een artikelnurnrner z1Jn 
welke reeds in het artikelbestand aanwezig 
moet zijn. 
Elk artikel welke wordt samengesteld uit een 
ander artikel of meerdere andere artikelen is 
een samenstelling. 

Voorbeeld:De samenstelling voor de order
stuklijst zal dan worden:P + OHW nurnrner. 

• 
Lgewijzigd: 
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5.Voorcalculatie. 

Voor de eenvoud in het omschrijven van de stuklijstprocedure is 
het stuklijstgebeuren in drie verschillende groepen te splitsen. 

Groep A: Dit zijn de stuklijsten van kompleet nieuwe pompen. 
Groep B: Dit zijn de stuklijsten van bestaande pompen die 

reeds geheel of gedeeltelijk in het stuklijstbestand 
zijn opgenomen. 

Groep C: Dit zijn de stuklijsten die de relaties aangeven 
tussen artikelen (halffabrikaten) en de gronstoffen 
waarvan ze gemaakt worden. 

De voorcalculatie heeft raakvlakken met groep A,B en C van de 
stuklijsten. 
Groep A:Bij de stuklijsten van kompleet nieuwe pompen zal daar 

waar mogelijk de voorcalculatorische gegevens moeten 
worden gebruikt.Bv. gewichten van nieuwe gietstukken. 

Groep B:Bij stuklijsten die reeds gedeeltelijk in het bestand 
zijn opgenomen rnoeten de gegevens van de ontbrekende 
delen waar mogelijk door de voorcalculatie worden 
aangeleverd. 

Groep C:De stuklijsten die relaties aangeven tussen artikelen 
(halffabrikaten) en de grondstoffen waarvan ze gemaakt 
zijn kunnen gedeeltelijk door de. voorcalculatie worden 
aangeleverd. 

Bet gehele proces zal een samenspel zijn tussen de 
verschillende afdelingen. 

A. Onderdeel :Bet onderdeel rnoet een artikelnumrner hebben 
welke reeds in het artikelbestand aanwezig 
moet zijn. 
Er wordt een relatie gelegd tussen het 
onderdeel en een samenstelling.Bet onderdeel 
ligt in de stuklijst een nivo lager dan de 
samenstelling. 

~ 
ot:J 

samenstelling 

onderdeel 

Voor het kiezen van uitgangsmateriaal voor 
artikelen die van staf of bus worden gemaakt 
zie punt 0.4.1 van de inleiding. 

t-v_a_s_t .... g .... e_l_e .... g'-d_= __ 0 __ 6;;...;1;;...;2;;..8;;..5;.a: I 
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is bet aantal eenbeden van bet onderdeel 
nodig is voor bet maken van 1 samen
ling. 
voor te kiezen lengtemaat de inleiding 
0.4.2. 

voor bijsturing gewicbt ruw gietstuk de 
iding punt 0.5. 

amenstelling moet een artikelnummer z1Jn 
e reeds in bet artikelbestand aanwezig 
zijn. 

artikel welke wordt samengesteld uit een 
r artikel of meerdere andere artikelen is 
samenstelling. 

• 

• 
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6.Kopie stuklijst. 

MM3000 kent de mogelijkheid een bestaande stuklijst,al of niet 
met eventuele aanpassingen, te kopie~ren via het scherm 
KOPIE STUKL. 
De te-volgen werkmethode voor deze funktie is: 

I :Eerst een nieuw artikelnummer toevoegen via T ARTIKEL. 
NB.:MM3000 kent de mogelijkheid het nieuwe artikel auto
matisch via het scherm KOPIE STUKL aan het artikelbestand toe 
te voegen.Dit mag echter voorlopig niet gebruikt worden.De 
reden hiervan is dat er nl. een 100 tal gegevens betreffende 
het oude artikel mee worden gekopie~rd,o.a. de prijs,bestel
grootte en minimumvoorraad. 

2 :Scherm KOPIE STUKL. 
In het veld huidige samenstelling wordt het artikelnummer 
ingevuld van waaruit men wil kopie~ren. 
In het veld nieuwe samenstelling wordt het nieuwe artikel
nummer ingevoerd waarna toe men de stuklijst wil kopie~ren. 
NB.:Men kan meerdere stuklijsten (huidige samenstelling) naar 
een nieuwe stuklijst kopie~ren. 
Voorbeeld:Meerdere deelmerkenlijsten (stuklijsten) kopie~ren 
naar een nieuwe samenstelling. 

3 :Zijn beide velden gevuld :1 enterl 

De onderdelen van de huidige samenstelling verschijnen nu op 
het scherrn (8 regels per pagina) 
Men kan nu de desgewenste wijzigingen aanbrengen. 
Als men een bepaald artikel niet wil kopie~ren moet in het 
veld Kopie Artikel een N worden ingevoerd. 
Zijn de gewenste wijzigTngen aangebracht :~I-e-n~t-e-r~t 
Bevat de huidige samenstelling meer dan 8 regels dan wordt nu 
de volgende pagina weergegeven.Hier kan men dan ook eventueel 
weer wijzigingen aanbrengen,enz. 
Hoeft men in bepaalde pagina's niet te wijzigen dan kan men de 
funktietoets vorige en volgende gebruiken om direkt naar de 
vorige cq de volgende pagina te springen. 

Heeft men nu aIle pagina's bekeken dan moet men met behulp van 
de funktietoets Kopie~r het kopie~ren aktiveren • 

• 
: vastgelegd: 061285' 

: gewijzigd: 
• • 
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7.Enige aanvullende items. 

Via het scherm 0 STUKL MEERNIV kan men de opbouw van aIle nivo·s 
van de stuklijst-bekijken. 

K. Nivo 

L. Laagste nivo 

:Dit is het nivo waar het artikel zich bevindt 
in de desbetreffende stuklijstrelatie. 

:Hier wordt het laagst nivo aangegeven waar 
het desbetreffende artikel zich bevindt 
gezien over aIle bestaande stuklijsten. 

~astgelegd:061285: • 
Lgewijzigd: 



l3IJLAGE IV 

DATA-ITEM TOEVOEGEN WIJZIGEN KOPIEREN OVERZICHT VERWIJDEREN 

Onderdeel T STUKL REL ja of nee 
O_STUKL/O_WAAR_GEBR 

V STUKL REL - - -- o STUKL MEERNIV - -- -

Hoeveelheid T STUKL REL W STUKL REL te wijzigen 
O_STUKL/O_WAAR_GEBR 

automatisch - - - - ° STUKL MEERNIV - -
Positienummer T STUKL REL te wijzigen 

O_STUKL/O_WAAR_GEBR 
automa tisch - - -- ° STUKL MEERNIV - -

Eenheid T STUKL REL 
o STUKL/O WAAR GEBR 

automa tisch - - -- -- O-STUKL MEERNIV - -
Samenstelling 

nieuwe o STUKL/O WAAR GEBR V STUK REL 
T STUKL REL samenstelling O-STUKL MEERNIV V-ALLE-REL - - -- - - - -

Overschrijven 
T STUKL REL W STUKL REL te wijzigen W STUKL REL automatisch leveren aan - - - - - -

Overschrijven 
T-STUKL REL W STUKL REL W STUKL REL automatisch uitgifte beleid - - - - -- - -

Doorlooptijd-
T STUKL REL W STUKL REL te wijzigen W STUKL REL automa tisch korrektie - - - - - -

Overschrijven 
T STUKL REL W STUKL REL W STUKL REL automatisch kritisch artikel - - - - -- - -

Overschrijven 
T STUKL REL W STUKL REL te wijzigen W STUKL REL automatisch deeluitgifte - - - - - -

Opm.:Om stuk11jstrelatie te verw1Jderen via T STUKL REL mag de - samenstel11ng geen ROUTE,geen 
OPMERKINGEN en geen TECHNISCHE WIJZIGINGEN hebben.Ook mogen er voor de samenstelling geen 
orders en aktiviteiten open staan. 

vast ele d:0912851 ewi' zi d: 
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BIJLAGE C : Procedure Routing 

Vanwege tijdgebrek is de routingprocedure nog niet in een 
representeerbare vorm klaar. 
In het Routing Hoofdstuk (hoofdstuk 5) staan de belangrijkste 
conclusies en oplossingen opgesomd. 
Hierna volgen slechts de uitdraaien van de belangrijkste 
schermen die ten behoeve van de routing noodzakelijk zijn. 
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BIJLAGE D : Analyse Taakverdeling 

INHOUD: 

* 3 tabel1en 

* Work-break-down structure 



Oude situatie 
Groep 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

s:: % % % % % % % % % % 
Totaa1 

Persoon Chef Plan Voor Fin Art Werk COIl'I= Best AdIT1 Div 

I.G.01ys1ager 5 19 50 22 4 100 

2.G.ter Haar 11 30 14 55 

3.J.Radstake 5, 3 E51 231 132 III 

4.H.Bos 5 45 10 40 100 

5.H.MaatIJlan 12i 47i 12i 121 15 100 

6.J.Sie1ias 21 451 44i 14 3 15i 125 

7.A.Bent 20 80 100 

8. B. 
te Hennepe 85 15 100 

9.Z.KreIJler 100 1.00 

10.Nieuw 

% Totaa1 100 23 58 451 115 235 122 121 93 88 891 

% Bedrijfs- 11,2 2,6 62 5,1 12,9 26,4 1,4 13,6 10,4 9,9 100 
buro 

Uren 
jaarbasis 

215 dagx8 uur 
1716 398 996 782 1977 4046 215 2084 1594 1517 15325 

x8,91 persoon 



Nieuwe situatie 
Groep 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

~ 
% % % % % % % % % % 

Totaa1 
Persoon Chef Plan Voor Fin Art Werk COIJlP Best AdlJ' Div 

1.G.01ys1ager 5 9 14 

2.G.ter Haar 5 5 

3.J.Radstake 3 69i 23 13, 109 

4.H.Bos 5 45 10 45 105 

5.H.MaatIJlan 12i 25 60 10 107i 

6.J.Sie1ias 2i 45i 7 15, 70i 

7.A.Bent 60 60 

8. B. 
te Hennepe 5 5 

9.Z.KrelJ'er 50 50 100 

10.Nieuw 30 270 100 400 

% Totaa1 50 67i 601 45i 270 1261 60 123 70 103 976 

% Bedrijfs- 5,1 6,9 6,1 4,7 27,1 13 6,I 12,6 7,2 10,6 100 
buro I I 
Uren 
jaarbasis 856 1158 1025 789 4650 2182 1024 2115 1209 1779 16787 

215 dagx8 uur 
x9.76 persoon 



OUD NIEUW 

Werkzaamheden 
geaee.lte 
van totaa1 w1e werkt 

geaee.lte 
van totaa1 wie werkt 

fercentage er aan fercentage er aan 
= 891%) = 916%) 

100 - 101 100 1 Iran 50 1 Iran 

110 - 111 11 2 Iran 36 3 Iran 
- 112 12 2 Iran 311 2 Iran 

120 - 121 11 2 Iran 121 1 + ? - 122 14 2 Iran 10 1 + ? 
- 123 9 2 Iran 9 1 + ? - 124 1 2 Iran 9 1 + ? 
- 125 12 2 Iran 15 1 + ? 
- 126 5 2 Iran 5 2 Iran 

130 - 131 40 1 Iran 40 1 Iran 
- 132 51 1 Iran 51 1 Iran 

140 - 141 96 3 Iran 100 ? - 142 19 3 Iran 80 ? - 143 -- ----- 90 ? 

150 - 151 1691 4 Iran 51 3 Iran - 152 651 1 Iran 69i 1 Iran 

160 - 161 5 1 Iran 41 1 Iran - 162 21 1 Iran 4 1 Iran 
- 16~ 5 1 Iran 10 1 Iran 
- 16 - ----- 5 1 Iran 

110 - 111 54 5 Iran 60 ? - 112 61 1 Iran 43 1 +? 
- 113 -- ----- 20 ? 

180 - 181 10 1 Iran 10 1 Iran 
- 182 3 1 Iran -- ------ 183 80 1 Iran 60 1 Iran 

190 - 191 5 2 Iran 
3g 

2 Iran - 192 10i 2 Iran 6 Iran 
- 19~ 11 1 Iran 11 1 Iran 
- 19 34 2 Iran 33i 2 Iran 
- 195 2i 1 Iran 21 1 Iran 
- 196 10 1 Iran 10 1 Iran 
- 19~ 11 1 Iran -- ------ 19 2i 1 Iran -- -----
- 199 5 1 Iran 5 1 Iran 
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~--------~ Artikelbeheer 

r---------~ Stuklijstbeheer 

~--------~ Routingbeheer 
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BIJLAGE E : O.H.W. Schema 

INHOUD: 
* schema Onder Handen Werk 
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BIJLAGE F : Financieel (RAS) schema 

INHOUD: 

* schema Financi~le systeem 
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