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INLEIDING

In het kader van een samenwerkingsverband tussen enerzijds BAAN
Info Systems te Barneveld en anderzijds de Technische Universiteit
te Eindhoven worden een aantal onderzoeken uitgevoerd op het
gebied van produktiebeheersing. Dit document is het resultaat van
een eerste verkenning voor het onderzoek naar de informatievoor-
ziening ten behoeve van klantorderacceptatie. Op basis van dit
document wordt een aantal partners uit het bedrijfsleven gezocht
om gezamenlijk te komen tot een architectuur van informatiesyste-
men voor klantorderacceptatie .

Daar waar stuklijstgegevens centraal staan in de toestandsonafhan-
kelijke gegevens [Van Veen, 19901 is het uitgangspunt voor dit
onderzoek dat klantorders centraal staan in de toestandsafhankelij-
ke gegevens. In het algemeen kan worden gesteld dat klantorders
de oorzaak ervan zijn dat de goederenstroom zich beweegt van
producent naar afnemer. Klantorders zijn voor een produktiebedrijf
de bron van activiteiten. Dit document geeft de probleemstelling
voor onderhavig onderzoek en doet verslag van een eerste inventa-
risatie van het onderzoeksgebied .

1 . PROBLF.EM.STELLING

Vooral producenten van complex samengestelde produkten worden
heden ten dage geconfronteerd met een vraag naar steeds meer
variëteit in eindprodukten. Bijvoorbeeld vrachtwagens, computer-
systemen, kantoorinrichtingen en medische apparatuur zijn in een
schier oneindige variëteit verkrijgbaar. Door een toename van het
aantal varianten is het al snel onmogelijk alle eindprodukten op
voorraad te produceren [Orlicky, Plossl en Wight, 19721 . Steeds
meer gaat men samenstellingen op voorraad produceren, om deze
vervolgens klantspecifiek te assembleren tot een eindprodukt . Ook
andere kenmerken van een produktiesituatie kunnen ertoe leiden dat
eindprodukten steeds minder op voorraad worden geproduceerd,
bijvoorbeeld :
* volumineuze eindprodukten, zoals meubelen en glaswol ;
* dure gemeenschappelijke onderdelen, zoals PCB's in computers ;
* klantspecifieke afwerking, zoals kleur of verpakking .

In dergelijke produktiebedri jven wordt de goederenstroom gedeelte-
lijk bestuurd op grond van voorspellingen en gedeeltelijk bestuurd
op grond van klantorders . Het voorraadpunt dat deze twee delen
van elkaar scheidt noemt men wel het KlantOrder OntkoppelPunt
(KOOP).

Ondanks de toename in invloed van klantorders op de goederen-
stroom bestaat in de literatuur geen éénduidig antwoord op vragen
zoals :
* wat is een klantorder;
* waar ontstaat een klantorder ;
* wat is vastgelegd in een klantorder ;
* hoe komt een klantorder tot stand ;
* wie accepteert een klantorder ;
* waarom wordt een klantorder geaccepteerd ;
* welke informatie is daarvoor nodig ;
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* wat doet een klantorder na acceptatie .

Terwijl in literatuur hierover geen consensus bestaat, geeft in de
praktijk ieder produktiebedrijf zijn eigen antwoorden op deze
vragen, want:
* klantorders ontstaan ;
* klantorders worden geaccepteerd ;
* klantorders worden geregistreerd ;
* produktiebedrijven produceren op basis van klantorders .

Naar aanleidina van dit geconstateerde gebrek aan kennis is onder-
getekende een onderzoek gestart met als doelgelling te komen tot
een typologie van klantorderacceptatie, waarin per type wordt
beschreven hoe de informatievoorziening georganiseerd dient te
zijn. Deze typologie dient als uitgangspunt voor het ontwikkelen
van een architectuur voor informatiesystemen ten behoeve van
klantorderacceptatie .

De vraaizstelling die uit het voorgaande wordt afgeleid luidt als
volgt:
* welke aspecten zijn van belang voor de acceptatie van een

klantorder;
* welke informatie is per aspect nodig ;
* hoe wordt hieruit de acceptatiebeslissing afgeleid ;
* hoe moet klantorderacceptatie worden georganiseerd;

Het obiect van onderzoek is beperkt tot produktiebedrijven waar
op grond van voorspellingen samenstelling op voorraad worden
geproduceerd, om vervolgens hieruit een discreet eindprodukt samen
te stellen op basis van een klantorder . Vooralsnog concentreert dit
onderzoek zich op de informatie-uitwisseling tussen verkoopactivi-
teiten en produktie-activiteiten ten behoeve van klantorderaccepta-
tie. Distributie valt buiten het bestek van dit onderzoek.

De methode van onderzoek bestaat uit meerdere stappen . Ten eerste
wordt vanuit de (schaarse) theorie een beschrijving opgesteld van
de informatievoorziening rond het proces van klantorderacceptatie .
Dit document is daartoe een eerste aanzet . Deze beschrijving wordt
gebruikt als referentiekader om bij een aantal produktiebedrijven de
informatievoorziening rond klantorderacceptatie te analyseren . Op
basis van deze gegevens wordt een typologie van klantorderaccepta-
tie ontwikkeld vanuit de optiek van informatievoorziening . Vanuit
deze typologie wordt in samenwerking met één of enkele partners
een architectuur voor informatiesystemen ten behoeve van klant-
orderacceptatie ontwikkeld .

2 . BEGRIPPENKADER

Vanuit de optiek van een producent wordt een klantorder voorals-
nog gedefinieerd als :

een overeenkomst tussen een afnemer en een leverancier
waarin is vastgelegd aan WIE een leverancier WAT,
WANNEER en WAAR levert tegen welke PRIJS .

In het kader van deze verkennende studie worden in de levenscy-
clus van een klantorder de volgende fasen onderscheiden :
* onderhandelen ;
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* klantorderverwerken ;
* produceren/distribueren ;
* factureren.

-----tijd-----•

onderhandelen klantorderverwerken

- X
klantordergebonden
f-produktietijd--*-

tijdstip van
klantordervrijgifte

produceren/
distribueren

factureren

d ' ~-levertij

leveringstijdstip

klantorderdoorlooptijd

tijdstip van acceptatie tijdstip van betaling

X = KOOP
- = informatiestroom
=- = goederenstroom

schema 1 : fasering levenscyclus van klantorder

2.1 . onderhandelen

De levenscyclus van een klantorder neemt een aanvang op het
moment dat producent en afnemer starten met onderhandelingen
over de inhoud van een eventuele klantorder . Dit kan via brochures
of catalogi, of via persoonlijk contact met verkopers, maar ook via
aanbestedingen en offertes. Dit houdt in dat de afnemer informatie
verschaft over zijn wensen en dat de producent informatie ver-
schaft over zijn (on)mogelijkheden. Doel is te komen tot een over-
eenstemming van wensen en mogelijkheden . Alvorens een klantorder
te accepteren moet worden gecontroleerd (juridisch, technisch en
financieel) of dat wat de afnemer wil in overeenstemming is met
dat wat de producent kan en wil . Indien op grond van deze contro-
le de klantorder niet wordt geaccepteerd, dan kan opnieuw worden
onderhandeld of de klantorder wordt definitief afgewezen. De
bedoeling van zowel afnemer als producent is de onderhandelings-
fase af te sluiten met de acceptatie van een klantorder .

2.2 . klantorderverwerken

In de klantorder zijn afspraken vastgelegd tussen afnemer en
producent over WIE WAT WANNEER WAAR tegen welke PRIJS
krijgt geleverd . Produktie en distributie moeten vervolgens zodanig
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worden bestuurd, dat deze afspraken worden nagekomen. Na accep-
tatie worden zonodig gegevens geregistreerd en gecreërd, zoals
stukli jst- en bewerkingsstructuren en produktie-orders, zodat het
juiste produkt op de juiste tijd met de juiste capaciteiten kan
worden geproduceerd .

2.3 . mwd ~Mbueren

Een gedeelte van de goederenstroom is reeds op grond van voor-
spellingen voortgestuwd tot het KOOP, maar het laatste gedeelte
van de goederenstroom wordt vanuit het KOOP voortgetrokken door
de klantorder . In het algemeen moet het produkt op een afgespro-
ken plaats worden afgeleverd . Produktie en distributie moeten
dienovereenkomstig op elkaar zijn afgestemd . Voorlopig blijft de
informatievoorziening ten behoeve van distributie buiten beschou-
wing, omdat dit onderwerp op zichzelf reeds een omvangrijk onder-
zoek waard is [Van Goor e.a., 19891 . Dit heeft tot gevolg dat het
WAAR-aspect in dit document niet aan bod komt en dat het WAN-
NEER-aspect is beperkt tot levering af-fabriek.

2.4 . facnn eren

Afhankelijk van de voortgang van produktie en distributie moeten
op het juiste moment de juiste facturen met de juiste gegevens
worden verzonden naar het juiste adres. Dit wordt op enigerlei
wijze geïnitieerd door produktie of distributie, bijvoorbeeld door
aflevering van de produkten of door bereiken van een bepaald
tijdstip zoals het overeengekomen moment van levering of het einde
van de maand. In het algemeen is het niet aan te raden een factuur
te verzenden voordat de produkten daadwerkelijk zijn afgeleverd .
Deze fase eindigt op het moment dat de betaling volledig is ont-
vangen.

2.5 . tiidstinnen

In het voorgaande is een gestileerde voorstelling gegeven van de
levenscyclus van een klantorder . De fasen worden strikt gescheiden
door momenten waarop een beslissing wordt genomen . Daardoor
krijgen de fasen een éénduidig begin- en eindtijdstip .

De levertijd van een klantorder is de tijd die verstrijkt tussen het
tijdstip van acceptatie en het tijdstip van levering. Omdat distribu-
tie (WAAR-aspect) voorlopig buiten beschouwing blijft, betekent dit
in het kader van dit document een levering af-fabriek . De klant-
orderdoorlooptijd is de periode dat de producent vermogen heeft
geïnvesteerd in de klantorder, dus vanaf het moment dat een
klantorder is geaccepteerd tot en met het moment dat de factuur is
betaald. Klantordergebonden produktietijd is de doorlooptijd in
produktie vanaf het moment dat de klantorder is verwerkt en kan
worden vrijgegeven voor produktie totaan het leveringstijdstip .

Het tijdstip van klantorderacceptatie wordt bepaald door het mo-
ment waarop de onderhandelingsfase wordt afgesloten. Als de klant-
order is verwerkt, dan kan ze worden vrijgegeven voor produktie .
Echter, dit hoeft niet te betekenen dat gelijktijdig daarmee werk-
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orders worden vrijgegeven . Bij j de acceptatie van de klantorder
wordt een leveringstijdstip overeengekomen. Door deze twee mo-
menten wordt het begin- en eindtijdstip voor de klantordergebonden
produktietijd bepaald . Indien het leveringstijdstip bij voorbaat
vaststaat (bijvoorbeeld afgestemd op de opening van een nieuw
gebouw) dan gaat een langere onderhandelingsfase ten koste van de
klantordergebonden produktietijd. Als men de onderhandelingsfase
kan verkorten door sneller te komen tot acceptatie van een klant-
order, dan heeft een producent meer speling in de klantordergebon-
den produktietijd bij gelijkblijvende klantorderdoorlooptijd, waar-
door de besturing eenvoudiger en daarmee meer betrouwbaar wordt .
Anderzijds kan een producent de tijdswinst in de onderhandelings-
fase gebruiken ter verkorting van levertijden bij gelijkblijvende
klantordergebonden produktieti jden .

Uit de eerder gegeven definitie van een klantorder kan worden
afgeleid dat een produktiebedrijf ter acceptatie van een klantorder
een beslissing neemt over WIE WAT WAAR WANNEER tegen welke
PRIJS krijgt geleverd. Op grond van informatie beslist de producent
of de wensen van een individuele afnemer op deze aspecten in
overeenstemming zijn (te brengen) met de mogelijkheden van het
produktiebedri jf op dat moment. In het navolgende wordt vanuit de
optiek van een producent per aspect een inventarisatie gemaakt van
de informatievoorziening ten behoeve van klantorderacceptatie .
Daarbij j wordt een onderscheid gemaakt naar gegevens die zijn
vastgelegd vóór de beslissing tot acceptatie van een kiantorder en
gegevens die worden gecreëerd tijdens het proces dat leidt tot de
acceptatie van een klantorder. Dit betekent enerzijds dat gegevens
al bestaan en dat bij de acceptatie van een klantorder alleen
daarnaar hoeft te worden verwezen (toestandsonafhankelijk), terwijl
anderzijds gegevens nog niet bestaan en pas ontstaan uit onderhan-
delingen met de afnemer (toestandsafhankelijk) .

3 . WIE IS DE AFNEMER

Voor de acceptatie van een klantorder van een nieuwe afnemer
moet bekend zijn of die afnemer kredietwaarig is. Daarover zal
informatie moeten worden ingewonnen bij een door de afnemer
opgegeven bankinstelling, bij een Kamer van Koophandel en/of bij
een op het geven van handelsinlichtingen gespecialiseerd bureau
[Bakker, 1987]. Voor afnemers zal een kredietlimiet zijn opgenomen
als attribuut bij de entiteit klant. Om te bepalen of een klant aan
zijn limiet komt moeten de betalingen van facturen voor actuele
klantorders worden geregistreerd . Afhankelijk van de overeeng-
gekomen betalingscondities kunnen betalingen op een factuur ge-
schieden in meerdere termijnen . Als een factuur volledig is betaald,
dan eindigt de levenscyclus van de betreffende klantorder . Door
deze gegevens te registreren ontstaat een beeld van het betaal-
gedrag van een afnemer.

Per klant is één afleveradres gegeven (toestandsonafhankelijke
gegevens), maar aangezien per klantorder een ander afleveradres
kan gelden, dient tevens per klantorder een afleveradres mogelijk
te zijn (toestandsafhankelijke gegevens) . Per klant is eveneens één
factuuradres bekend (toestandsonafhankelijke gegevens), maar per
factuur kan een afwijkend factuuradres gelden (toestandsafhankelij-
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ke gegevens) .

KL

FACTUURADRES ~ 10~

AFLEVERADRES

ORDER

FACTUUR

BETALING

BETALING/
FACTUUR

In dit document wordt niet ingegaan op distributie, dus afleveradres
is hier niet relevant. Bij j deze entiteiten zullen tenminste de vol-
gende attributen zijn opgenomen.

ORDER {order id, klant_id, afleveradres id, fac-
tuur id, orderstatus}

KLANT {kiant id, NAW, afleveradres id, factuur-
adres_id, kredietlimiet}

AFLEVERADRES {afleveradres_id , NAW, levertijden}
FACTUURADRES {factuuradres id , NAW}
FACTUUR {factuur_id , factuuradres_id, verzenddatum,

betalingscondities}
BETALING/FACTUUR {factuur id, betaling id, bedrag)
BETALING (betaling id, bedrag)

Naast deze gegevens spelen bij het WIE-aspect nog andere - meer
kwalitatieve gegevens - een rol . Het is waarschijnlijk dat een
producent belangrijke en minder belangrijke afnemers heeft, bij-
voorbeeld in verband met eerder geplaatste klantorders en raam-
of afroepcontracten. Tevens kan een klantorder van een bepaalde
afnemer aantrekkelijk zijn voor een producent, omdat daarmee een
nieuwe markt wordt gepenetreerd, omdat daarmee een groter markt-
aandeel wordt verworven, omdat daarmee goodwill wordt gekweekt
of vanwege de kans op vervolgorders . Dit kunnen redenen zijn om
een klantorder te accepteren, zonder dat hiervoor kwantitatieve
gegevens zijn vastgelegd . Dergelijke informatie vindt men doorgaans
in informatiesystemen onder de naam Marketing Information System
(MIS). Volgens Kotler [1984] bestaat een MIS uit vier subsystemen:
* internal accounting system ;
* marketing intelligence system ;
* marketing research system en
* analytical marketing system .

Het internal accouting system registreert feiten, zoals klantorders,
verkopen, voorraadniveaus, ontvangsten en betalingen. Het marke-
ting intelligence system voorziet in informatie over gebeurtenissen
in de omgeving. Het marketing research system voorziet in Informa-
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tie door het uitvoeren van gerichte studies . Het analytical marke-
ting system bestaat uit een bank met statische procedures en een
bank met modellen. Hiermee kunnen marketinggegevens en -proble-
men worden geanalyseerd. Kotler geeft echter niet aan welke
gegevens exact nodig zijn, waar die gegevens staan geregistreerd,
hoe informatie wordt afgeleid uit deze gegevens en hoe men ver-
volgens beslissingen kan nemen op basis van deze informatie . Ook
andere auteurs doen hierover geen éénduidige uitspraken .

4. WAT IS BET PRODUKT

In een klantorder wordt vastgelegd WAT het te leveren eindprodukt
is. In het navolgende worden drie soorten produktbeschri jvingen
onderscheiden :

* standaard-eindprodukten;
* klantordergebonden varianten

- op grond van een stuklijst- en bewerkingsstructuur ;
- op grond van een parameterbeschri jving ;

Daarnaast kunnen nog andere vormen van produktbeschrijvingen
worden onderscheiden, zoals een combinatie van stuklijsten en
parameterbeschri jvingen [Hegge en Faszbender, 19891, een combina-
tie van aggregatie- en specialisatierelaties [Erens, 1990], generieke
stukli jsten [Van Veen, 19901 of een beschrijving in functionele
termen, waarbij de produkbeschrijving kianspecifiek moet worden
ontwikkeld (engineer-to-order produktiesituatie) . In dit document
wordt niet ingegaan op deze vormen van produktbeschrijving .

4.1 . standaard-eindukten

Eindprodukten worden éénduidig geïdentificeerd door een itemnum-
mer en per eindprodukt is vooraf een stukli jst- en bewerkingsstruc-
tuur gedefinieerd, zodat per klantorder slechts het itemnummer van
het eindprodukt wordt geregistreerd. Een afnemer plaatst een
klantorder voor één of meer standaard-eindprodukten, waarvoor een
keuze is gemaakt uit bijvoorbeeld een catalogus . De gegevens met
betrekking tot het assortiment zijn toestandsonafhankelijk vastge-
legd. De datastructuur kan men zich voorstellen als volgt .

KLANT i -----0 ~ ORDER ~-H ORDERREGEL ï-F---I ITEM

Bij deze entiteiten zullen tenminste de volgende attributen zijn
opgenomen .

KLANT {klant id, NAW)
ORDER (order i, klant id, orderdatum, geplande lever-

datum, werkelijke leverdatum)
ORDERREGEL {order id, reQelnummer, item-id, aantal)
ITEM (item id, omschrijving)

Stork Pompen te Assen (SPA) produceert centrifugaalpompen en is

7



een voorbeeld van een produktiebedrijf waar standaardvarianten
van eindprodukten op klantorder worden geproduceerd [Geraerds en
Igel, 19891 . Vanaf eind 1982 tot begin 1985 is SPA bezig geweest
met een standaardisatieproject. Resultaat was het standaardleve-
ringsprogramma, waarin het complete assortiment dat SPA aan de
markt wenst aan te bieden is vastgelegd. Het standaardassortiment
is opgedeeld in pompfamilies, -typen en -varianten . Een pompfamilie
is een verzameling pompen die over dezelfde functionele eigen-
schappen beschikt, bijvoorbeeld zelfaanzuigende pompen of vacuiun-
pompen. De pompen zijn verdeeld over 24 families. Per pompfamilie
wordt een aantal pomptypen onderscheiden . Een pomptype komt
overeen met een bepaald type pomphuis. In totaal bestaan 634
pomptypen binnen het standaardleveringsprogramma . De opsplitsing
naar verschillende pompvarianten binnen een pomptype geschiedt
aan de hand van verschillen in gebruikte materiaalsoorten en con-
structieve kenmerken . Het standaardleveringsprogramma is vastge-
legd in het standaardleveringsboek, waarin alle pompvarianten staan
vermeld die tot het standaardassortiment behoren, met bijbehorende
itemnummers. Voor een standaardpompvariant geldt dat de stuklijst-
en de bewerkingsstructuur vooraf bekend zijn en toestandsonaf-

hankeli jk zijn vastgelegd .

KLANT ~H ORDER f--0 I ORDERREGEL

FAMILIE

h-f---~ ITEM

TYPE

Bijj de entiteiten TYPE en FAMILIE kunnen de volgende attributen
worden onderscheiden .

KLANT {klant id, NAW)
ORDER {order id, klant id, orderdatum, geplande-lever-

datum, werkelijke leverdatum}
ORDERREGEL {order id, reaelnummer , item id, aantal)
ITEM {item id, type_id, omschrijving}
TYPE {tvpe id, familie_id, omschrijving)
FAMILIE {familie id, omschrijving)

Additioneel kunnen bij j de entiteiten TYPE en FAMILIE gegevens
worden opgenomen waarmee de gebruiker (verkoper of afnemer)
wordt ondersteund bij het maken van een keuze uit het assortiment .

4.2 . klantorderffebonden varianten

Eindprodukten worden op basis van een klantorder samengesteld uit
KOOP-delen. Door combinatorische explosie kan het aantal denkbare
(varianten van) eindprodukten astronomische waarden aannemen.
Hierdoor is het veelal niet mogelijk alle varianten afzonderlijk te
definiëren, maar per klantorder wordt toestandsafhankelijk een
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produktbeschrijving voor een variant gecreëerd .

4.2.1. kiantandergebonden stuklijst- en bewv~trtic~r

Bij j een producent van medische apparatuur is een veelheid van
varianten verkrijgbaar. Welke varianten zijn toegestaan is vastge-
legd in de grijze cq de blauwe catalogus [Erens, 19901 . In feite kan
een verkoper met deze catalogi in de hand een toegestane variant
uit het assortiment kiezen . Per klantorder kunnen meerdere varian-
ten van een eindprodukt worden vastgelegd . Een klantorder voor
een variant bestaat dus uit een stukli jststructuur van itemnummers
en kan toestandsafhankelijk worden vastgelegd volgens onderstaande
datastructuur. Daarbij zal het laagste niveau uit de klantorderge-
bonden stukli jststructuur bestaan uit KOOP-delen .

ITEM

ORDER

KLANT

KLANT
ORDER

VARIANT ~i~ ITEM/VARIANT

STRUCTUUR

(klant id, NAW}
{order id, klant_id, orderdatum, leverdatum,
datum levering)

VARIANT {variant id, order id, item-id, aantal}
ITEM/VARIANT {variant id, item id}
STRUCTUUR (varian ~id, item id P , item id C , posno, qper}
ITEM (item id, omschrijving}

4.2.2 . keuzenetwerk

In de datastructuur moeten voorzieningen zijn opgenomen waaruit
de klantspecifieke stuklijststructuur kan worden gecreëerd en
waarmee wordt voorkomen dat niet-toegestane klantordergebonden
stukli jststructuren worden samengesteld . Bij de producent van
medische apparatuur wordt in deze informatiebehoefte voorzien
middels een keuzenetwerk. Een klantordergebonden stukli jststructuur
wordt samengesteld door het volgen van een pad door een keuze-
netwerk, waarvan de knopen worden gevormd door items . Niet-
toegestane varianten worden impliciet uitgesloten, omdat in het
keuzenetwerk geen pad bestaat dat daaroe leidt. De datastructuur
voor een keuzenetwerk kan men zich voorstellen als volgt .
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KNOOP [ '~ MARKTSEGMENT 1 1 KLANT

ITEM _:

MARKTSEGMENT
KNOOP

ITEM
VARIANT/ITEM
VARIANT
ORDER
KLANT

VARIANT/ITEM -4 VARIANT ORDER

(segment id, knoop id, omschrijving}
{knoon id, predeccessor, successor, omschrijving,
item id}
{item id, omschrijving)
(variant id, item id, aantal)
{ variant id, order_id)
(orderid , klant _id}
(klant id , NAW)

Varianten zijn ingedeeld in marktsegmenten en per marktsegment is
een keuzenetwerk gedefinieerd . Per klantorder kunnen toestandsaf-
hankelijk één of meer varianten worden vastgelegd, waarbij iedere
variant bestaat uit een verzameling itemnummers .

Het gebruik van een keuzenetwerk heeft als nadeel dat de stuk-
lijststructuur hierin niet tot uitdrukking komt. Doorlopen van het
keuzenetwerk resulteert in een lijst itemnummers, waarbinnen geen
structuur is te onderkennen . Een bijkomend nadeel is dat een
keuzenetwerk slechts met veel moeite is te onderhouden . Bij wij-
zigingen is het vaak eenvoudiger het huidige keuzenetwerk te
voorzien van commentaar, dan het keuzenetwerk te herzien . Als
slechts weinig combinaties van items zijn verboden, of als het
startpunt van het keuzenetwerk niet verstandig wordt gekozen, dan
kan het keuzenetwerk zeer omvangrijk worden.

4.2.3. parameterbeschrijving

In de PCF-module van TRITON wordt het WAT dat is toegestaan
gedefinieerd middels een parameterbeschrijving [Faszbender, 1989] .
Een generiek item is een item dat in meerdere varianten verkrijg-
baar is. Bij een generiek item zijn een aantal parameters (features)
gedefinieerd, met per parameter een aantal keuzemogelijkheden in
de vorm van parameterwaarden (options) . Een klantspecifieke vari-
ant wordt gedefinieerd door per parameter te kiezen voor één
parameterwaarde . Hierbij j is niet iedere denkbare combinatie van
parameterwaarden toegestaan, maar bepaalde combinaties zijn verbo-
den of zijn juist verplicht. Dit wordt aangegeven met constraints .
Een gekozen variant is correct als geen constraints zijn overtreden .
Ervan uitgaande dat parameters uniek zijn per (generieke) item, kan
men zich de bijbehorende datastructuur voorstellen als volgt .
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KLANT I I CONSTRAINT/WAARDE 14 --i CONSTRAINT

ORDER WAARDE PARAMETER

VARIANT VARIANT/
WAARDE

ITEM

KLANT {klant id, NAW)
ORDER {order id, kiant_id, orderdatum, geplande_

leverdatum, werkelijke leverdatum}
VARIANT (variant id, order _id, item id, aantal)
ITEM {item id, omschrijving)
PARAMETER (parameter id, omschrijving}
WAARDE {waarde id, parameter_id, omschrijving}
VARIANT/WAARDE {variant id, waarde id}
CONSTRAINT {constraint id , omschrijving, verboden-

of--verplicht)
CONSTRAINT/WAARDE (waarde id, constraint

Deze datastructuur volstaat voor het éénduidig vastleggen van een
klantorder voor de gewenste en toegestane variant in termen van
parameterwaarden bij j parameters . Met oog op de besturing van het
produktieproces is het noodzakelijk in de datastructuur voorzienin-
gen te treffen om op basis van een parameterbeschrijving te komen
tot een produktbeschrijving in de vorm van een een stuklijststruc-
tuur, eventueel met bijbehorende bewerkingsstructuur .

In de PCF-module is dit geïmplementeerd, door ' in een generieke
stuklijststructuur per stuklijstregel een aantal varianten te definië-
ren. Per variant van een stuklijstregel is een conditie opgenomen in
termen van parameterwaarden . Op basis van gekozen parameter-
waarden wordt uit de generieke stuklijststructuur toestandsafhanke-
lijk een kiantordergebonden stuklijststructuur gecreëerd, door per
stuklijstregel de eerste variant te kiezen waarvoor de conditie
wordt vervuld . Een klantordergebonden bewerkingsstructuur wordt
analoog afgeleid van een generieke bewerkingsstructuur.
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GENERIEKE
CAPACITEITITEM >! BEWERKING 1-4 A

GENERIEKE
STRUCTUUR

CONDITIE CONDITIE/WAARDE

PARAMETER WAARDE

ITEM {item id, omschrijving)
GENERIEKE STRUCTUUR (item~id_P , item id C , Pos M, oos variant -

no, qper, conditie id}
GENERIEKE BEWERKING (item i, bewerkinasnummer , setuptijd, draai-

tijd)
CAPACITEIT (capaciteit id, omschrijving, max belasting}
PARAMETER {parameter_id , omschrijving)
WAARDE {waarde id, parameter id, omschrijving}
CONDITIE {conditie id, omschrijving)
CONDITIE/WAARDE {waarde id , conditie id)

Z,~~VERINGSTIIDISTIP5. WANNIVFF.R IS HET

Als items op klantorder worden geproduceerd, dan is daarmee een
klantordergebonden produktietijd gemoeid . De klantordergebonden
produktietijd kan per item verschillen en daarmee is de doorlooptijd
van een klantorder mogelijk variabel . Tevens is de doorlooptijd in
sterke mate afhankelijk van het momentele en toekomstige capaci-
teitsbeslag en materiaalbeschikbaarheid . Voordat een afnemer een
overeenkomst in de vorm van een klantorder aangaat waarin hij
zich verplicht een bepaald leveringstijdstip te realiseren, heeft hij
behoefte aan informatie over wat de (on)mogelijkheden zijn te
dezen .

5.1 . standaard-eindnrodukten

Medio 1985 heeft men bij Stork Pompen te Assen (SPA) het stan-
daardleverti jdenprogramma opgesteld, met als doel het geven van
richtlijnen voor de af te geven levertijd voor pompen die tot het
standaardleveringsprogramma behoren [Geraerds en Igel, 1989] . Drie
levertijdklassen worden onderscheiden, elk met bijbehorende leve-
ringstermijn.

12



levertijdklasse

1
2
3

levertijd

3 à 4 weken
6 i1 8 weken
t 14 weken

Elke pompvariant is ingedeeld in één van deze drie levertijdklassen
aan de hand van de gemiddelde jaarafnamecijfers met dien verstan-
de dat pompen met een grote gemiddelde afname een korte levertijd
kregen. Deze indeling is gebaseerd op drie verschillende KOOP's in
het produktietraject . Tevens is bij de indeling op basis van de
gemiddelde afname, rekening gehouden met structuurgelijkenis
tussen de verschillende varianten . Een pompvariant met een lage
afname, maar qua structuur, op enkele goedkope onderdelen na,
identiek aan een pompvariant met een grote afname, zal in de
tweede levertijdklasse zijn ingedeeld in plaats van in de derde . De
pompen behorende tot levertijdklasse 1 vertegenwoordigen 90% van
het totaal aantal pompvarianten in het standaardleveringsprogramma .

Het standaardlevertijdenboek is een document waarin het levertij-
denprogramma is vastgelegd. Voor alle pompvarianten die zijn
opgenomen in het standaardleveringsprogramrna, is in het boek
aangegeven tot welke levertijdklasse zij behoren . In het standaard-
leverti jdenboek staat tevens vermeld wat de maximum kiantorder-
grootte is per pompvariant. De maximumordergrootte is de grootste
hoeveelheid waarvoor de verkoopafdeling, zonder nader overleg te
plegen met de produktieafdeling, een klantorder mag accepteren met
de levertijd zoals aangegeven in het standaardleverti jdenboek .
Indien een afnemer een klantorder wil plaatsen voor een aantal
groter dan de maximumordergrootte of voor een eerder leverings-
tijdstip dan volgens het standaardlevertijdenboek is toegestaan, dan
zal ter acceptatie van een individuele klantorder meer gedetailleerde
informatie nodig zijn .

De datastructuur voor het standaardlevertijdenboek zal eruitzien
als volgt .

ITEM

LEVERTIJDKLASSE

ITEM {itemid, omschrijving, levertijdklasse id,
max ordergroottel

LEVERTIJDKLASSE { levertiidklasse: d , levertijd)

Als het een klantorder betreft voor een groot aantal van een
eindprodukt, dan kan men voor acceptatie van een klantorder niet
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uitgaan van het standaardievertijdenboek, Als de afnemer vraagt
om een leveringstijdstip dat valt binnen de klantordergebonden
produktietijd, dan zal de klantorder niet zondermeer kunnen worden
geaccepteerd. Daarentegen kan het ook voorkomen dat een afnemer
vraagt om een leveringstijdstip dat verder in de toekomst ligt, dan
de levertijd. Het moet dan mogelijk alvast de klantorderregels te
reserveren. Per item bestaat dan behoefte aan in de tijd gefaseerde
voorraadgegevens van KOOP-items en van materiaal- en capaciteits-
beschikbaarheidsgegevens van items boven het KOOP . Het leverings-
tijdstip is enerzijds afhankelijk van de materiaal- en capaciteits-
beschikbaarheid voor items uit de stuklijst- en bewerkingsstructuur
boven het KOOP en van anderzijds de beschikbaarheid van KOOP-
items middels de available-to-promise (ATP) .

BELASTING

ORDERREGEL

r ORDER

TE

ATP

CAPACITEIT

BEWERKING

ITEM' {item id, omschrijving}
ATP {item id, tijdstip, hoeveelheid}
ORDER {order id , klant id}
ORDERREGEL (order id, recrelnummer , item id, aantal}
STRUCTUUR {item id P, item id C, posno, qper}
CAPACITEIT (capaciteit id, omschrijving, max belasting}
BEWERKING {item id, bewerkinasnummer , capaciteit_id,

setuptijd, draaitijd}
BELASTING {order id, regelnummer, capaciteit id, tijd-

stip, verbruik}

5.2 . kiantonderAebonden varianten

Ook voor klantordergebonden varianten is het leveringstijdstip
enerzijds afhankelijk van de materiaal- en capaciteitsbeschikbaar-
heid voor items uit de klantordergebonden stuklijst- en bewerkings-
structuur boven het KOOP en van anderzijds de beschikbaarheid
van KOOP-items middels de available-to-promise (ATP) .

1 In deze situatie kan de entiteit ITEM worden gesplitst
in een entiteit voor KOOP-items en een entiteit voor
items boven het KOOP .

STRUCTUUR
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BELASTING 1 1 STRUCTUUR 1 1 CAPACITEIT

VARIANT r-0 ITEM/VARIANT ~----0. I BEWERKING

ORDER

ITEM
ATP
ORDER
VARIANT
ITEM/VARIANT
STRUCTUUR

CAPACITEIT
BEWERKING

BELASTING

t~
ITEM ATP

{item _id, omschrijving}
(item id, tijdstip, hoeveelheid)
{order id, klant_id)
{variant id, order id, item-id, aantal)
{variant id, item id }
{variant id, item ~id P, item id C, posno ,
qper}
(capaciteit id, omschrijving, max belasting}
{variant id, ite_^^id, bewerkingsnummer,
capaciteit_id, setuptijd, draaitijd}
(variant id, capaciteit id, tijdstip, ver-
bruik}

Het is vrijwel onmogelijk ti jdsgefaseerde beschikbaarheidsgegevens
voor parameterwaarden te geven . Mijns inziens moet een parameter-
beschrijving eerst worden vertaald naar klantspecifieke stuklijst- en
bewerkingsstructuren en vervolgens gebruikt men een datastructuur,
zoals die in het voorgaande is gepresenteerd .

6. HOEVEEL BF.DRAAGT DE PRIlS

De kostprijs is een belangrijk gegeven ter bepaling van de PRIJS .
De kostprijs kan verschillen per variant (WAT), maar ook het
leveringstijdstip (WANNEER) kan consequenties hebben voor de
kostprijs. Hoe die kostprijs moet worden bepaald, wordt onder
meer onderzocht door Theeuwes [19871 . Hij j wijst op de tekortko-
mingen van de 'klassieke bedrijfseconomie' en stelt dat voor de
ondersteuning van de logistieke besluitvorming aangepaste economi-
sche waarderingsprincipes en calculatiemethoden moeten worden
ontwikkeld: "different costs for different ptttposes" . Met betrekking
tot het PRIJS-aspect moeten vele imponderabilia in de acceptatie-
beslissing worden meegenomen, zoals vervolgorders, marktaandeel,
marktpenetratie, goodwill, etc .

Op grond van het voorgaande kan worden gesteld dat de kostprijs
volgens de klassieke benadering veelal een middel is tot communica-
tie tussen de produktie-afdeling en de verkoopafdeling . Deze twee
afdelingen kunnen worden ontkoppeld doordat de produktie-afdeling
produkten intern verkoopt aan de verkoopafdeling tegen een vaste
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fabrieksverrekenprijs. Welke PRIJS vervolgens met WIE wordt
overeengekomen valt onder verantwoordelijkheid van de verkoop-
organisatie en daarmee is deze beslissing volledig ontkoppeld van de
produktie-afdeling .

Volgens de klassieke benadering kan een kostprijs worden bepaald
op basis van WAT WANNEER moet worden geleverd. Deze kostprijs
is afhankelijk van de gebruikte materialen, maar tevens van de
gebruikte capaciteiten .

6.1 . stsndaard-eindnrodukten

Voor standaard-eindprodukten betekent dit dat per individuele
kiantorder gegevens moeten worden verzameld over de stuklijst- en
bewerkingsstructuur ter bepaling van de actuele kostprijs gebaseerd
op te verbruiken materialen en capaciteiten .

ORDERREGEL

ORDER

H1--1 ITEM

STRUCTUUR

BEWERKING

CAPACITEIT

ITEM {item id, omschrijving, kostprijs)
ORDER {order id, klant id)
ORDERREGEL { order id , regelnummer , item-id, aantal)
STRUCTUUR {item id P, item id C, op sno , qper)
CAPACITEIT {capaciteit_id, omschrijving, tarief)
BEWERKING { item id, bewerkingsnummer, capaciteit _id, setup-

tijd, draaitijd}

6.2 . klantorderxrebonden varianten

Het verschil met voorgaande datastructuur schuilt in het feit dat
de stukli jst- en bewerkinsstructuur toestandsafhankelijk wordt
samengesteld en niet bij voorbaat zijn gedefinieerd .

STRUCTUUR

P

VARIANT

C

ITEM/VARIANT

I

ORDER ITEM

r--H

CAPACITEIT

BEWERKING
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ITEM
ORDER
VARIANT
ITEM/VARIANT
STRUCTUUR
CAPACITEIT
BEWERKING

(item id, omschrijving, kostprijs)
{order id, klant-id)
(variant id, order id, item-id, aantal)
(variant_id , item id )
(variant id , item id P, item id_C , sno, qper)
( capaciteit id, omschrijving, tarief)
(variant id, item _d, bewerkingsnummer, capaci-
teit-id, setuptijd, draaitijd )

In de PCF-module van TRITON bestaat de mogelijkheid om op
grond van gekozen parameterwaarden een kostprijs en een verkoop-
prijs te bepalen, zonder dat allereerst een stukli jst- en bewerkings-
structuur moet worden gecreëerd. Het creëren van kostprijs- en
verkoopprijsgegevens uit een generieke kostprijs en verkoopprijs
verloopt analoog aan de creatie van een klantordergebonden stuk-
lijst- en bewerkingsstructuur uit een generieke stukli jst- en bewer-
kingsstructuur.

7 . TEN SLOTTE

In dit document is verslag gedaan van een eerste verkenning voor
het onderzoek met als werktitel : "~RMATIEVOORZlF.N1NG TEN
BEHOEVE VAN KI.ANTORDERACCF.PTATIE". Uit een literatuur-
onderzoek is gebleken dat nauwelijks publikaties bestaan waarin
vanuit de optiek van informatiesystemen wordt ingegaan op de
acceptatie van klantorders. Desalniettemin bestaat bij produktie-
bedrijven grote belangstelling voor dit onderwerp . Deze twee facto-
ren tezamen vormen de motivatie om een onderzoek op dit terrein
te starten .
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