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In opdracht van de Bedrijfskundewinkel hebben wij een onderzoek verricht betreffende de vraag en 
de concurrentie op het gebied van het layout -ontwerp voor printplaten (PCB's). Deze PCB's zijn 
nodig voor de elektronische besturing van machines en apparaten, zoals koffie-automaten. De twee 
eigenlijke opdrachtgevers hebben de Bedrijfskundewinkel benaderd, omdat zij van plan waren een 
bedrijfje te starten, dat zich richt op het verzorgen van dit layout-ontwerp voor derden. 
Na overleg met deze opdrachtgevers is gekomen tot de volgende probleemstelling: 

In hoeverre is er bij industrieen, waarin gebruik wordt gemaakt van printplaten, specifiek in 
Brabant en Limburg, vraag naar het verzorgen van de layout van printplaten met een lage 
prijs en een korte levertijd. 

N.B. We zullen, om een beter beeld van de markt te kunnen geven, een 
concurrentie-analyse verrichten. 

Om de vraag te onderzoeken is een vragenlijst opgesteld en verstuurd naar 38 bedrijven in 
Noord-Brabant en Limburg. Bij het selecteren van de bedrijven bleek, dat dit ongeveer de hele te 
onderzoeken populatie is. 
De concurrentie is onderzocht met behulp van de enquete en door middel van een offerte-analyse. 
Hiervoor zijn offertes aangevraagd voor het layouten van een vrij eenvoudig schema-ontwerp. Er is 
tevens deskresearch verricht. 

Van de 38 vragenlijsten zijn er uiteindelijk 23 teruggekomen. Bij een "non-responsonderzoek" 
'bleek, dat de relevante aangeschreven populatie eigenlijk uit 36 bedrijven bestaat. De respons is dus 
ongeveer 64 %. Uit deze enquetes bleek, dat de meerderheid (87 %) klantspecifieke printen 
gebruiken. Veel bedrijven (43 %) hebben per jaar meer dan 30 verschillende types printen nodig. 
De helft van de bedrijven, die het layout-ontwerp gedeeltelijk uitbesteden, is zo'n bedrijf met veel 
types printen. De bedrijven, die het layout-ontwerp voUedig uitbesteden, hebben slechts enkele 
verschillende printen per jaar nodig. 
Kwaliteit lijkt relatief het belangrijkste te zijn. Verder worden ook prijs en levertijd niet onbelang
rijk gevonden. De huidige leverancier voldoet gemiddeld tot goed. 
Uit de offerte-analyse kwam naar voren, dat de opdrachtgevers qua prijs inderdaad goed scoren 
vergeleken met de potentiele concurrentie. Verder hanteren ze een gemiddelde levertijd. Het aantal 
aanbieders van het layout-ontwerp voor PCB's is aanzienlijk. 
Uit deskresearch bleek, dat de toepassing van micro-electronica zich de komende jaren onvermin
derd zal voortzetten, waardoor meer klantspecifieke oplossingen gevraagd zullen worden. 

Uit de resultaten volgen de onderstaande conclusies en aanbevelingen: 
het zal moeilijk zijn om klanten van concurrenten over te nemen; 
de opdrachtgevers kunnen zich beter niet beperken tot Noord-Brabant en Limburg; 
een samenwerkingsverband met een produktiebedrijf voor printplaten zou de positie van de 
opdrachtgevers op de markt kunnen versterken; 
bedrijven, die maar een klein aantal printen « 10) per jaar nodig hebben, zijn interessant 
voor de opdrachtgevers; dit zijn voornamelijk bedrijven in de machine-industrie; 
ook is het aan te raden die bedrijven te benaderen, die een groot aantal printen (> 30) per 
jaar gebruiken, vanwege de grotere potentiele vraag bij zo'n bedrijf (in eerste instantie zal 
men maar een paar opdrachten kunnen verkrijgen, omdat het bedrijf een deel in eigen 
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beheer uitvoert); veel van deze bedrijven zijn electrotechnische bedrijven; 
er zijn de komende jaren steeds meer klantspecifieke printen nodig, dus de potentiele markt 
voor het layouten van printplaten is groeiende; 
de opdrachtgevers kunnen van deze groeiende potentiele vraag profiteren door zich bij het 
werven van klanten vooral door hun lage prijs te profileren en tegelijkertijd aan te tonen, 
dat de kwaliteit uitstekend is. 
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Dit is het rappon van een onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Bedrijfskundewinkel van 
de Technische Universiteit Eindhoven. De Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund 
adviesbureau met als doel op niet commercii!le basis onderzoek te verrichten voor diegenen, die niet 
over de capaciteiten beschikken om een commercieel adviesbureau in te schakelen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door ondergetekenden, beide student Technische Bedrijfskunde, met als 
opdrachtbegeleidster Marianne Jansen. Wij zijn in de periode van het onderzoek deel van de 
inventaris van de Bedrijfskundewinkel geworden. Ondanks dat het onderzoek vrij veel tijd in beslag 
nam, vonden we het een nuttige bezigheid, mede door de opgedane praktijkervaring. 

III 

Maron Muysers 
Edward Versteijnen 

Eindhoven, juni 1994 



Layout-ontwerp voor klantspeclfleke prlntplaten 

INHOUDSOPGA VE 

SAMENVATTING 

VOORWOORD 

INHOUDSOPGAVE 

INLEIDING 

HOOFDSTUK 1 METHODE VAN ONDERZOEK 

1.1 Inleiding 
1.2 Probleemomschrijving 
1.3 Aanpak 

HOOFDSTUK 2 RESULTATEN ENQuETE 

2.1 Inleiding 
2.2 Respons 
2.3 Resultaten 

HOOFDSTUK 3 CONCURRENTIE-ANALYSE 

3.1 Inleiding 
3.20fferte-analyse 
3.3 Huidige leverancier 
3.4 Deskresearch 

HOOFDSTUK 4 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

4.1 Inleiding 
4.2 Conclusies & aanbevelingen 

BEGRIPPENLIJST 

LITERA TUURLUST 

BULAGEN: 
BULAGE A: Variabelenschema 
BULAGE B: Standaard telefoonbabbeltje 
BULAGE C: Introductiebrief & vragenlijst 
BIJLAGE D: Codeboek 
BULAGE E: Verbanden tussen de variabelen 
BIJLAGE F: Frequentietabellen 
BULAGE G: Kruistabellen 
BULAGE H: Fax & schematechnisch ontwerp 
BIJLAGE I: Offertes 
BULAGE J: Artikel Cijfers en Trends 

IV 

r'lii(BEDRIJIo'SKUN DR 

PVV ink e I 

iii 

iv 

1 

2 

2 
2 
3 

5 

5 
5 
5 

8 

8 
8 

10 
11 

12 

12 
12 

14 

14 

15 
17 
18 
22 
26 
27 
33 
40 
42 
54 



Layout-ontwerp voor klantspeclfleke printplaten 

INLEIDING 

iWfBEDRIJII'SKUNOR 
)l!!Jivv ink eo I 

Printplaten worden gebruikt in elektronisch bestuurde machines en apparaten. Ze zorgen er 
bijvoorbeeld voor, dat bij het indrukken van een bepaalde knop op een koffie-automaat de 
bijbehorende koffie uit de automaat komt. De opdrachtgevers zijn van plan een bedrijfje te starten, 
dat zich bezighoudt met het verzorgen van de layout van deze printplaten. Hierbij wordt de layout 
voor de "kale" printplaat bedoeld, dus zonder de onderdelen. Zij denken deze dienst tegen een 
lagere prijs aan te kunnen bieden dan hun potentiele concurrenten. Tevens denken zij een snelle en 
betrouwbare levertijd te kunnen garanderen. 

In dit onderzoek wordt de markt betreffende het layout-ontwerp van printplaten onder de loep 
genomen. Er is onderzocht in hoeverre er vraag is naar de dienst van de opdrachtgevers en wat hun 
positie is ten opzichte van potentiele concurrenten. 

In hoofdstuk 1 zal tot een afgebakende probleemstelling worden gekomen en zal de methode van 
onderzoek worden beschreven met een tijdsfasering. In hoofdstuk 2 zullen de resultaten met 
betrekking tot de marktvraag worden vermeld. De concurrentie-analyse is uitgewerkt in hoofdstuk 
3. In hoofdstuk 4 zullen tenslotte conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. 
Op bladzijde 14 wordt een korte lijst gegeven van de belangrijkste begrippen met hun betekenis. 
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In dit hoofdstuk zal eerst een korte probleemomschrijving worden gegeven. Aan de hand van deze 
probleemomschrijving komen we dan tot een probleemstelling (paragraaf 1.2). Het plan van aanpak 
zal in paragraaf 1.3 aan de orde komen. 

1.2 PROBLEEMOMSCHRIJVING 

Printplaten (printed Circuit Boards) zijn nodig om machines op elektronische wijze te besturen, 
zoals bijvoorbeeld een koffie-automaat. Bedrijven, die machines met printplaten produceren, kunnen 
gebruik maken van standaard PCB's of van klantspecifieke PCB's. Standaard PCB's worden kant
en-klaar gekocht als bedrukte printplaat met of zonder onderdelen (dus met standaard-Iayout) of er 
worden complete besturingspanelen gekocht, waarin al PCB's zitten. Klantspecifieke PCB's sluiten 
beter aan bij de specifieke eisen van de verschillende klanten. De layout voor een klantspecifieke 
printplaat moet speciaal voor de specifieke toepassing ontwikkeld worden. 
Voor het ontwerpen van de layout van PCB's is een duur computerprogramma en een uitgebreide 
training nodig. Bij bedrijven, die slechts een klein aantal printplaten per jaar nodig hebben, is het 
niet rendabel om deze zelf te layouten en te produceren. 

De opdrachtgevers willen zich gaan toeleggen op het verzorgen van de layout van printplaten. Ze 
kunnen deze dienst naar hun mening tegen een sterk concurrerende prijs aanbieden. Tevens kunnen 
ze een snelle en betrouwbare levertijd garanderen, omdat ze orders kunnen uitbesteden naar 
Bulgarije. 

Het doel van het onderzoek is om een beter inzicht krijgen in de markt. Hierdoor kunnen de 
opdrachtgevers zich beter richten op de specifieke wensen van de markt en kunnen ze rekening 
houden met hun positie ten opzichte van potentiele concurrenten. Om het probleem af te bakenen is 
ervoor gekozen om het onderzoek op Noord-Brabant en Limburg te richten. 

Probleemstelling 

In hoeverre is er bij industrieen, waarin gebruik wordt gemaakt van printplaten, specifiek in 
Brabant en Limburg, vraag naar het verzorgen van de layout van printplaten met een lage 
prijs en een korte levertijd? 

N.B. We zullen, om een beter beeld van de markt te kunnen geven, een 
concurrentie-analyse verrichten. 

Het antwoord verkrijgen op de bovenstaande onderzoeksvragen is het doel in het onderzoek. 
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Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de twee opdrachtgevers en de opdrachtbegeleidster van de 
Bedrijfskundewinkel, waarin meer duidelijkheid is verkregen over het doel van het onderzoek. Deze 
informatie is uitgewerkt in een meer afgebakende probleemomschrijving en in een plan van aanpak 
met een tijdsfasering. 
De probleemstelling wordt op systematische wijze uitgewerkt tot enquetevragen. Dit wordt gedaan 
gedaan aan de hand van een variabelenschema, zie bijlage A, daarbij gebruikmakend van literatuur. 1 

In het variabelenschema onderscheiden we van de begrippen industrie en vraag naar he( layouten 
van printplaten verscheidene aspecten. Deze aspecten hebben we geoperationaliseerd. Daarna zijn de 
meetschaal en de mogelijke waarden voor elke operationalisatie gegenereerd. 

* Afname van de vragenlijst 
Als de te onderzoeken populatie beschouwen we die bedrijven, die in hun produkten gebruik maken 
van printen. Uit het gesprek met onze opdrachtgevers is gebleken, dat we deze bedrijven 
voomamelijk in de elektrotechnische- en machine-industrie moeten zoeken. Ook is besloten om het 
onderzoek uitsluitend op de provincies Noord-Brabant en Limburg te richten. Met behulp van het 
ABC 2 hebben we bedrijven geselecteerd, die eventueel gebruik zouden kunnen maken van printen. 
Hierbij wordt gekeken naar de beschrijving van de produkten van de bedrijven in het ABC. 
Bedrijven die graafinachines maken, komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. De bedrijven, die in 
aanmerking zouden kunnen komen, worden telefonisch benaderd en er wordt gevraagd of ze PCB's 
in hun produkten gebruiken en zoja of de contactpersoon bereid is de vragenlijst in te vullen. Zo 
wordt de non-respons aanmerkelijk verminderd. Voor het bovengenoemde telefoongesprek hebben 
we een "standaardbabbeltje" gemaakt, dat vermeld staat in bijlage B. 

In eerste instantie wilden we een steekproef trekken. De omvang van de steekproef is bepaald 
m.b.v. de volgende formule4

: 

n~ _z_2_*=-P_*...;.(_1_-P::...;,..) 
a 2 

We hebben gekozen voor een betrouwbaarheid van 95 %, hieruit voIgt dat z = 1,96.Tevens zijn we 
uitgegaan van een maximaal toegestane afwijking (= a) van 10 %. Met p = 0,5 (hierbij is 
p(l-p) maximaal, dus n ook maximaal en zo veilig mogelijk) blijkt hieruit dat de grootte van te 
onderzoeken steekproef n gelijk zou moeten zijn aan: 

n- 1,962 *0,5 *0 15 =96 
0,12 

Bij het selecteren van de bedrijven uit het ABC is gebleken, dat er maar 79 bedrijven in Noord
Brabant en Limburg in aanmerking zouden kunnen komen. Uit de telefoongesprekken met deze 
bedrijven bleek, dat van de bovengenoemde bedrijven er slechts 38 daadwerkeJijk printen in hun 
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produkten gebruiken. In het ABC staan 85 tot 90 % van alle bedrijven in Nederland, die in de 
daarin vermelde bedrijfstakken werkzaam zijn. We nemen op grond hiervan aan, dat de totale te 
onderzoeken populatie dus ook ongeveer 40 zal zijn. Daarom is een steekproef niet meer relevant en 
zal de "totale populatie" worden onderzocht. Aan deze 38 bedrijven hebben we een schriftelijke 
enqu~te gestuurd. Deze defmitieve vragenlijst met de begeJeidende brief is te vinden in bijlage C. 

* Verwerking van de gegevens 
Nadat we de enqu~tes teruggekregen hebben, wordt begonnen met de verwerking ervan in het 
computerprogramma "enqu~te".3 Hiervoor wordt een codeboek gemaakt (zie bijlage D). Met behulp 
van het computerprogramma kunnen frequentietabellen worden gegenereerd. Tevens kunnen 
verbanden worden gelegd tussen de verschillende vragen van de enqu~te, zie bijlage E. 

* Concurrentie-analyse 
In eerste instantie worden de bedrijven onderzocht, die door de opdrachtgevers als concurrenten 
worden gezien. Dit doen we door informatie (brochures, offertes etc.) aan te vragen bij de 
betreffende bedrijven. Tevens wordt in de enqu~te gevraagd naar de huidige leverancier en de mate 
van tevredenheid hiermee. Verder wordt aanvullende informatie gezocht door middel van deskre
search. 
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In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste resultaten uit de enqu~te behandeld worden. We hebben 
hierbij onder andere gebruik gemaakt van kruistabellen. Bij kruistabellen worden twee variabelen 
tegen elkaar uitgezet. Bijvoorbeeld in figuur 2.4 is af te lezen dat 54 % van de respondenten uit de 
elektrotechnische industrie de layout zelf ontwerpt. Bij het analyseren van de kruistabellen wordt 
overigens geen gebruik gemaakt van een statistische toets (bv. Chi-kwadraat toets) om na te gaan of 
er een significant verband is tussen twee variabelen. De reden hiervoor is, dat we in plaats van een 
steekproef te houden ongeveer de hele populatie onderzocht hebben. Een statistische toets is bedoeld 
om te testen of een bepaald verband echt bestaat of dat het voornamelijk veroorzaakt wordt door 
steekproeftluctuaties. Tevens is een voorwaarde voor de Chi-kwadraat toets dat er minimaal 5 
waarnemingen per "hokje" van de kruistabel nodig zijn.45 Aan deze voorwaarde wordt hier niet 
overaI voldaan. Br zaI dus globaaI bekeken worden of er trends zichtbaar zijn. 
In paragraaf 2.2 wordt eerst de respons behandeld. Daarna volgen in paragraaf 2.3 de resultaten uit 
de enqu~te. 

2.2 RESPONS 

ZoaIs vermeld is in paragraaf 1.3, hebben 38 van de 79 telefonisch benaderde bedrijven aangege
yen, dat ze printplaten in hun produkten gebruiken. Deze 38 bedrijven hebben we een vragenlijst 
toegestuurd. Hiervan zijn uiteindelijk 23 vragenlijsten teruggekomen, waarvan 6 na een herhaald 
verzoek. Om te onderzoeken waarom niet iedereen de enqu~tes terug had gestuurd, hebben we een 
"non-respons onderzoek" uitgevoerd. Bij aIle ingezonden vragenlijsten was de naam van het bedrijf 
ingevuld, zodat we aIle non-respondenten persoonlijk konden benaderen. Uit het non-responsonder
zoek bleek, dat 2 van de 38 bedrijven toch geen gebruik maken van PCB's. Van de non-reponden
ten zeiden drie dat ze geen enqu~te hadden ontvangen. Verder zeiden sommigen geen tijd te hebben. 
Br is geen reden om te veronderstellen dat er een relevant verschil is tussen de non-respondenten en 
de respondenten. 
Uitgaande van een populatie van 36 (38 min de 2 bedrijven die bij nader inzien toch geen gebruik 
maken van PCB' s) is de uiteindelijke respons 64 %. De validiteit van de resultaten is dus vrij groot. 

2.3 RESULTATEN 

In bijlage F en G worden de frequentietabellen respectievelijk kruistabellen weergegeven. 
Uit de aIgemene vragen in de enqu~te blijkt het navolgende. 
De respondenten zijn vrij gelijk verdeeld over de beide onderzochte industrieen. Br is namelijk 
43 % afkomstig uit de machine industrie en 57 % uit de elektrotechnische industrie. Ook zijn grote, 
middelgrote en kleine bedrijven even goed vertegenwoordigd. De meeste respondenten zijn 
gevestigd in Noord-Brabant, maar liefst 70 % is hieruit afkomstig. 

Uit het gedeelte Printed Circuit Boards blijkt dat de meeste bedrijven (43 %) gemiddeld per jaar 
veel (> 30) verschillende types printen, dus verschillende layouts, nodig hebben. De waarden in 
deze klasse varieren van 30 tot 300. Daarnaast scoort ook de klasse 6-10 printen vrij hoog, zie 
figuur 2.1. De meeste (69 %) bedrijven uit de elektrotechnische industrie hebben meer dan 30 
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verschillende printen nodig. De helft van de bedrijven uit de machine-industrie heeft minder dan 10 
verschillende types nodig. De grootte van de bedrijven laat op dit aspect een grote spreiding zien. 

Het overgrote deel van de respondenten (87 %) heeft klantspecifieke printen nodig. Slechts 13 % 
maakt dus geen gebruik van klantspecifieke printen. 

aantaltypes 

blanoo 
o 2 
3 5 

6-10 
11-15 
16 20 
21 30 

meer dan 30 

# % histogram 

o 0 
2 9 
2 9 
4 17 
3 13 
1 4 
1 4 

10 43 

...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... .............................................................. ,", ..... . ...................................................................... ................................................................. "' ....... . ....... "'''' ........................................... ''' .................. . ......................................................... "' ... . .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. ............................................................... ........................... " .................................. . ...................................... .. ............. ,",' ~ ~ ~a~~ ~~~~ ~~E~ ~ ~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~a~ ~~~~ ~E .................................... 
totaal 23 100 

figuur 2.1 frequentietabel aantaltypes 

Verder is gebleken dat meer dan de helft (55 %) van de bedrijven, die klantspecifieke printen 
gebruiken, besteedt het ontwerpen van de layout van de kale printplaat minstens gedeeltelijk uit. Dit 
hebben we berekend uit figuur 2.2. Ben korte toelichting: het aantal bedrijven dat minstens voor een 
gedeelte uitbesteedt is 3 (categorie uitbesteden) plus 8 (categorie beide) is 11. 
Het totaal aantal bedrijven dat het ontwerpen van de layout uitbesteed is 20 (totaal aantal responden
ten min aantal blanco). Het gevraagde percentage is dus 11/20 * 100 %. 

layoutuitbesteden # % histogram 

blanco 
zelf 

uitbesteden 
beide 

3 13 
9 39 
3 13 
8 35 

totaal 23 100 

figuur 2.2 frequentietabel layoutuitbesteden 

.............................................................. .............................................................. .............................................................. ............................................... .............................................. .............................................. ....................................... " ...... . .............................................. .............................................. .............. "" ...................................... . .................................................. " ... . ........................... " ...................... " .. 

Verder is gebleken, dat de bedrijven die het ontwerpen van de layout volledig uitbesteden, slechts 
enkele printen per jaar nodig hebben, zie figuur 2.3. Ook valt op dat bij die bedrijven, die af en toe 
het ontwerpen van de layout van printplaten uitbesteden, het aandeel van de bedrijven met meer dan 
30 types per jaar groot is (50 %). Oit zijn 4 bedrijven. 

layoutuitbesteden 

blan zelf uitb beid 
aantaltypes 00 este e tot 

blanco 
0-2 33% 13% 9% 
3-5 11% 33% 9% 

6 10 33% 11% 33% 13% 17% 
11-15 33% 25% 13% 
16-20 33% 4% 
21-30 11% 4% 

meer dan 30 67% 50% 43% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 

figuur 2.3 kruistabel layoutuitbesteden versus aantaltypes 
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Van de bedrijven uit de machine-industrie besteedt 60% het layout-ontwerp minimaal gedeeitelijk 
uit, terwiji iets meer dan de helft van de bedrijven uit de elektrotechnische industrie dit zelf doet. 
Figuur 2.4 geeft het bovenstaande weer. 

industrie 

blan mach elek: 
layoutuitbesteden co ine- indo tot 

blanco 20% 8% 13% 
zelf 20% 54% 39% 

uitbesteden 20% 8% 13% 
beide 40% 31% 35% 

tot 100% 100% 100% 

figuur 2.4 kruistabel industrie versus layoutuitbesteden 

Opvallend is dat van de bedrijven met 1 tot en met 50 medewerkers, de meerderheid zelf het 
layoutontwerp verzorgt. Figuur 2.5 illustreert dit. 

aantalmensen 

blan 1-10 11-2 21-5 51-1 101 meer 
Iayoutuitbesteden co 0 0 00 200 dan tot 

blanco 2 1 3 
zelf 3 2 2 1 1 9 

uitbesteden 2 1 3 
beide 2 1 4 1 8 

tot 5 4 3 5 4 2 23 

figuur 2.5 kruistabel aantalmensen versus layoutuitbesteden 

De vraag, waarin de relatieve belangrijkheid van bepaalde aspecten betreffende het uitbesteden van 
de layout ingevuld moest worden, is alleen van toepassing op bedrijven, die de layout minstens 
gedeeltelijk uitbesteden. Van deze respondenten hebben echter een aantal de vraag niet op de door 
ons aangegeven manier beantwoord. Daarom is het aantal bruikbare enquetes met betrekking tot 
deze vraag maar gering. Uit de bruikbare enquetes is af te lezen, dat globaaI gezien deze res
pondenten de nabije ligging het minst belangrijk vinden en kwaliteit het meest belangrijk. Levertijd 
en prijs is voor deze respondenten ook niet onbelangrijk (zie ook figuur 3.3). 

Het blijkt dat de respondenten vinden, dat hun huidige leverancier met betrekking tot aile aspeeten 
gemiddeld tot goed seoort. Hiermee samenhangend is de constatering dat de meeste bedrijven in de 
toekomst niet van leverancier willen veranderen (zie figuur 2.6). 

Iayoutleververander 

blanco 
ja 

nee 
misschien 

# 

14 
o 
6 
3 

% histogram 

61 ::::::::::::::::::::::::::::::: ............................... a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 6 iiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~~~ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~;;~~;~~~; 
13 -=::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

totaal 23 100 

figuur 2.6 frequentietabel Iayoutleververander 
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Om een beter beeld van de marlet te kunnen geven, is het verrichten van een concurrentie-onderzoek 
gewenst. We hebben besloten om dit op drie verschillende manieren aan te pakken. De eerste 
manier, waarbij we een offerte-aanvraag bij een potentii!le concurrent doen, wordt behandeld in 
paragraaf 3.2. Tevens hebben we in de enquete gevraagd naar huidige leveranciers, dit komt in 
paragraaf 3.3 aan de orde. Tenslotte hebben we deskresearch verricht betreffende de vraag naar en 
het aanbod van het verzorgen van de layout van printplaten. Deze gegevens staan vermeld in 
paragraaf 3.4. 

3.2 OFFERTE-ANALYSE 

We hebben verschillende potentiele concurrenten benaderd om een offerte te maken voor het 
layouten van een printplaat. Onze opdrachtgevers hadden hiervoor een eenvoudig schema-ontwerp 
gemaakt. Het ontwerp betreft een deurbel die 127 verschillende melodietjes kan laten horen. Door 
ook onze opdrachtgevers een offerte te laten maken is het mogelijk, om hun positie ten opzichte van 
concurrenten te bepalen, vooral op het gebied van prijs en levertijd. De fax die wij aan de bedrijven 
hebben gestuurd en het ontwerp van de deurbel zijn terug te vinden in bijlage H. In bijlage I staan 
offertes van de benaderde bedrijven. 
In tabel 3.1 hebben we de prijs en levertijd weergegeven, zoals die door de diverse bedrijven 
werden opgegeven. De opdrachtgevers hebben hun offerte opgegeven zonder voorkennis. De prijzen 
in deze tabel zijn exclusief BTW, verzendkosten etc. De levertijden zijn weergegeven in werkdagen. 

Tabel 3.1 Offerte prijs en levertijd. 

naam bedrijf prijs levertijd 

Opdrachtgevers f 800,- 10 dagen 

ACSBV f 1080,- 2 dagen 

Frame Engineering BV f 985,- 10 dagen 

Unitron syst. Terneuzen BV f 2040,- 20 dagen 

Rovers Electronica f 1800,- in overleg 

Q-Print BV f 800,- 2 dagen 

Alphatrorucs BV f 960,- 10-15 dagen 

Dunk Electronics f 550,- in overleg 

In de grafieken op de volgende pagina hebben we deze verschillen nog eens grafisch weergegeven. 
In figuur 3.1 worden de offerteprijzen afgebeeld. De staven stellen de prijzen van de diverse 
concurrenten voor (in dezelfde volgorde als in tabel 3.1). De lijn representeert de offerteprijs van de 
opdrachtgevers. Uit deze grafiek valt duidelijk af te leiden dat de opdrachtgevers qua prijs goed 
kunnen concurreren. Er is maar een bedrijf dat hetzelfde schema-ontwerp goedkoper kan leveren. 
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Op het gebied van de levertijd scoren de opdrachtgevers gemiddeld. In figuur 3.2 worden de 
levertijden van de diverse bedrijven grafisch weergegeven. De betekenis van de staven en de lijn 
zijn analoog aan die in figuur 3.1, maar ze hebben nu betrekking op de levertijd. 

Prijsverhoudingen offertes Levertijdverhoudingen offertes 
layouten van een deurbel met 127 verschillende deuntjes layout en van een deurbel met 127 verschillende deuntjes 

2.000 .""". 20 , ... '" ... 

1.500 

concurrenten 
I 
i II concurrenten 

~ opdrachtgevers i +- opdrachtgevers 

1.000 

500 5 

)ron:eigen onderzoek] [bron:eigen onderzoek] 

figuur 3.1 prijsverhoudingen offertes figuur 3.2 levertijdverhoudingen offertes 

In de figuur 3.2 zijn twee bedrijven weggelaten omdat deze geen duidelijke levertijd hebben 
afgegeven. Rovers Electronica en Dunk Electronics hebben beide aangegeven dat de levertijd in 
overleg bepaald kan worden. 
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Tevens is ons opgevallen, dat veel potentiele concurrenten op een of andere manier een "totaal
pakket" kunnen aanbieden. Hiermee wordt bedoeld, dat naast het layoutontwerpen (en eventueel het 
schematechnisch ontwerp) ook de prototypebouw en het produceren van de bedrukte printplaten 
aangeboden wordt. Dit doen ze zelf of ze benaderen er een goede relatie voor. 

De offerte-analyse heeft enkele bedrijfsprofielen (van mogelijke concurrenten) opgeleverd. Deze zijn 
na te lezen in bijlage I. Vooral de bedrijfsbeschrijvingen van Q-print en Frame Engineering (een 
zusteronderneming van Q-print) zijn vrij uitgebreid en mede daardoor interessant. 
Q-print heeft in de eerste jaren een onstuimige groei doorgemaakt. De ornzet stijgt op dit moment 
weliswaar minder, maar tech nog steeds met 10 tot 15 %. Dit zou een indicatie kunnen zijn voor de 
hele branche. 

3.3 HUIDIGE LEVERANCIER 

In de enquete hebben we eerst gevraagd welke fase(s) van het maken van printen in eigen beheer 
worden uitgevoerd en welke worden uitbesteed en aan wie (vraag zes en zeven in de enquete; zie 
bijlage C). In de antwoorden worden veel verschillende leveranciers genoemd (aileen ACS wordt 
meerdere keren genoemd). Ook bij het opzoeken van potentiele PCB-gebruikers zijn we 30 a 40 
mogelijke concurrenten in Nederland tegengekomen. Het aantal aanbieders op de markt is dus niet 
gering. Verder blijkt uit de "tevredenheid-analyse" dat de meeste bedrijven hun leverancier 
gemidde/d tot goed waarderen. Deze "tevredenheids-analyse" is terug te vinden in de resultaten van 
de enquete, namelijk de frequentietabellen bij vraag 9, zie bijlage F. 
In figuur 3 .3 worden de frequentietabellen van de variabelen prijstevreden en levertijdtevreden 
afgebeeld. 

prijstevreden # % histogram 

blanco 14 61 
1 zeer slecht 0 0 

2 slecht 0 0 
3 gemiddeld 2 9 

4 goed S 22 ...... 
S zeer goed 2 9 

totaal 23 100 

levertijdtevreden # 

blanco 14 61 
1 zeer slecht 0 0 

2 slecht 0 0 
3 gemiddeld 3 13 

4 goed S 22 
S zeer goed 1 4 

totaal 23 100 

Figuur 3.3 Tevredenheids-analyse prijs en levertijd 

Uit de bovenstaande figuur valt af te lezen dat men over het algemeen redelijk tevreden is over de 
prijzen en de levertijden van de huidige leverancier. 
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Voor dit deskresearch zijn bij verschillende bronnen gegevens gezocht over de markt betreffende 
printplaten. De bedoeling hiervan is geweest om te kijken of er nog meer informatie te vinden is 
omtrent deze markt. 
De bronnen die we benaderd hebben zijn: 

- Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK); 
- Kamer van Koophandel; 
- Vereniging voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie (FME); 
- TNO Delft; 
- Unie voor Elektrotechnische Ondernemingen (Uneto); 
- "Cijfers en Trends, 75 visies op het Nederlandse bedrijfsleven", jaargang '93-'94; 

Bij IMK, Kamer van Koophandel, FME, TNO Delft en Uneto is geen concrete informatie met 
betrekking tot printplaten gevonden. 

*"Cijfers en Trends" 6 

Dit betreft een publicatie, waarin van de verschillende bedrijfstakken in Nederland gegevens over 
ontwikkelingen e.d. binnen de betreffende bedrijfstak kort worden vermeld (zie bijlage J). 
De informatie bij de elektrotechnische industrie is hoofdzakelijk te algemeen van aard om iets 
concreets over de markt betreffende printplaten te kunnen zeggen. Toch is er weI iets in te vinden 
wat interessant is. Er wordt namelijk vermeld, dat de toepassing van micro-elektronica in het 
produktieproces en de produkten zelf zich onverminderd voortzetten. Hiervan kan het midden- en 
kleinbedrijf profiteren door het aanbieden van klantspecifieke oplossingen. Hierdoor zullen er dus 
ook meer verschillende, klantspecifieke printen nodig zijn. De potentiele markt voor het verzorgen 
van de layout van deze klantspecifieke printplaten is dus groeiende. 
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In dit hoofdstuk zullen conclusies worden getrokken uit de resultaten van het onderzoek. Hierbij zal 
gekeken worden naar de resultaten met betrekking tot de vraag en de concurrentie. Aan de hand van 
deze conclusies zullen aanbevelingen worden gedaan. 

4.2 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

Vit het onderzoek is gebleken, dat het aantal potentiele klanten, dat zijn bedrijven met printen in 
hun produkten, in Noord-Brabant en Limburg niet erg groot is (uit het ABC konden er slechts 38 
worden gedestilleerd, terwijl het bereik van het ABC 85 a 90 % is). Tevens wordt een nabije 
ligging van de leverancier door de respondenten niet belangrijk gevonden. De opdrachtgevers 
kunnen zich dus beter niet beperken tot de bovengenoemde provincies, maar zullen hun werkgebied 
moeten uitbreiden naar heel Nederland en eventueel zelfs naar andere Europese landen, dit in het 
kader van het wegvallen van de Europese grenzen. 
Bovenstaande constatering wordt nog versterkt door het feit, dat het aantal potentiele concurrenten 
aanzienlijk is (30 a 40). Hierdoor en doordat de meeste potentiele klanten niet snel van leverancier 
zullen veranderen, zal het te bereiken marktaandeel van de opdrachtgevers niet erg groot zijn. Om 
een behoorlijke vraag te kunnen behalen zal dus weI naar een groter gebied gekeken moeten 
worden. 
Een gedeelte van de concurrenten blijkt naast het verzorgen van de layout, ook de totale produktie 
van de printplaten aan te kunnen bieden. Het is waarschijnlijk nuttig, dat de opdrachtgevers ook een 
soort "totaalpakket" kunnen aanbieden, waardoor een klant zich niet voor de layout en voor de 
produktie tot twee of meer bedrijven hoeft te richten. De opdrachtgevers kunnen dit realiseren door 
een samenwerkingsverband aan te gaan met een produktiebedrijf voor printplaten. 

De resultaten uit de enqu~te bevestigen het vermoeden, dat de meeste bedrijven die het layout
ontwerp volledig uitbesteden, per jaar maar een klein aantal « 10) verschillende printen nodig heb
ben. De reden hiervoor is vermoedelijk, dat het in dat geval niet rendabel is om het layout-ontwerp 
zelf te doen (duur computerprogramma, uitgebreide training nodig). Het is dus interessant om naar 
deze bedrijven te kijken. De helft van de bedrijven uit de machine-industrie heeft Minder dan 10 
types printen nodig. Tevens is het interessant dat vooral bedrijven, die per jaar een groot aantal 
verschillende printen nodig hebben, het verzorgen van de layout voor een deel uitbesteden, 
vermoedelijk vanwege capaciteitstekort. Deze bedrijven maken een groot deel van de onderzochte 
populatie uit en zijn vooral elektrotechnische bedrijven. Indien de opdrachtgevers in staat zijn deze 
bedrijven als klant te winnen, zouden ze door een goede en voordelige dienst te leveren, een steeds 
groter deel van de opdrachten van zo'n bedrijf kunnen binnenkrijgen. 
De grootte van de bedrijven lijkt niet van invloed te zijn op het benodigde aantal types printen. 

Uit de enqu~te valt af te leiden dat voor de onderzochte bedrijven kwaliteit een eerste voorwaarde is 
bij de keuze van een leverancier van het layout-ontwerp. Prijs en levertijd zijn hierbij ook van 
belang. De meeste bedrijven vinden dat hun huidige leverancier aan alle aspecten gemiddeld tot 
goed voldoet en zijn niet van plan van leverancier te veranderen. Het zal dus moeilijk zijn om 
klanten van potentiele concurrenten over te nemen. 
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Er worden echter met betrekking tot de micro-electronica steeds meer klantspecifieke oplossingen 
verlangd. Dus zijn er waarschijn1ijk ook meer klantspecifieke printen nodig waarvoor een layout
ontwerp gemaakt moet worden. De potentiele markt voor het layouten van printplaten is dus groei
ende. Hiervan kunnen de opdrachtgevers profiteren door een groot aandeel van deze nieuwe vraag 
te verwerven. Vergeleken met de meeste potentiele concurrenten hanteren de opdrachtgevers een 
lage prijs en een gemiddelde levertijd. Bij het werven van klanten moeten ze dus vooral hun lage 
prijs proftleren en aantonen dat de kwaliteit uitstekend is. 

13 



IW(BEDRlJ"'SKlIN DR 
P,VV ink e I 

11 Ilder 'u, OIl e'r I ad vie 2 en 

layout-ontwerp voor klantspecifieke printplaten 

BEGRlPPENLIJST 

* klantspecijieke printen: 

* Printed Circuit Boards: 

* print: 

LITERATUURLIJST 

dit zijn printen die speciaal voor een klant ontwikkeld worden. 

ook wei PCB's waarop nog geen onderdelen bevestigd zijn ("kale 
printplaat") 

dit zijn printplaten waarop onderdelen bevestigd zijn 
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BIJLAGE A: VARIABELENSCHEMA 

BEGRIPPEN: 

Aspecten Operationalisatie Meetschaal 

soort bedrijf industrie nominaal 

grootte bedrijf # werknemers ordinaal 

locatie bedrijf provincie nominaal 

15 

Waarden 
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machine industrie 
elelctrotechn. industrie 

1-10 
11-20 
21-50 
51-100 

101-200 
meer dan 200 

Noord-Brabant 
Limburg 
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Vraag naar het layouten van printplaten 

II Aspecten Meetschaal 

attitude relatieve belangrijkheid ordinaal voor elk 
m.b.t. uitbesteden layout aspect 
PCB's van de aspecten: 
flexibiliteit 
Icwaliteit 
levertijd 
nabije ligging 
prijs 
service 

hoe voldoet huidige leve- ordinaal voor elk 
rancier layout PCB's aan: aspect 
flexibiliteit 
IcwaIiteit 
levertijd 
nabije ligging 
prijs 
service 

bereidheid te veranderen nominaal voor elke 
van leverancier van: fase 
schema ontwerp 
layout PCB 
prototype bouw 
produIctie totale print 

vraag gemiddeld aantal verschil- ratio 
lende PCB's per jaar 

ordinaal 

. klantspecifieke PCB's of nominaal 
met 

uitbesteden van: nominaal voor elke 
schema ontwerp fase 
layout PCB 
prototype bouw 
produk:tie totale print 

huidige leverancier van: nominaal voor elke 
schema ontwerp rase 
layout PCB 
prototypehouw 
produktie totale print 
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De cijfers 1 tim 6 verdelen 
over de zes aspeden, waarbij 
aan 1 de meeste waarde 
wordt gehecbt en aan 6 de 
minste waarde. 

zeer slecht ..... zeer goed 
(voor elk aspect) 

ja 
nee 
rnisschlen 
(voor elke fuse) 

.... (open vraag) ............. 

V oor Icru.istabellen en hlsto-
grammen indelen in lcIassen 

ja 
nee 

zelf 
uitbesteden 
beide 

.... (open vraag) ............. 
(voor elke rase) 
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BIJLAGE B: STANDAARD TELEFOONBABBELTJE 

Goedemorgenlmiddag. 

Ik ben student technische bedrijfskunde aan de TU Eindhoven. 
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onder ne m •· •• advie .e" 

Ik ben bezig met een onderzoek met betrekking tot het ontwerpen van de layout van printplaten. Ik 
zou graag willen weten of u in uw produkten printplaten gebruikt. 

(doorverbinden = > herhalen verhaaltje hierboven (rejrein» 

(zo ja) 

(In dit onderzoek willen we kijken of, en in hoeverre er behoefte bestaat aan een goedkopere en 
snellere ontwerp van de layout (klantspecifieke) printplaten) 
Ik zou u willen vragen of u aan ons onderzoek wilt meewerken, door een korte enquete in te vullen. 

(zo ja) 

Kunt u dan u naam spellen (voor de juiste schrijfwijze): CONTACTPERSOON 
Bij voorbaat dank. 
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BIJLAGE C: INTRODUCTIEBRlEF & VRAGENLIJST 

Geachte mijnheer/mevrouw, 
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Eindhoven, 26 april 1994 

Naar aanieiding van ons recente telefoongesprek van 26 april j.l., zenden wij u deze enquete toe. Zoals u 
reeds bekend is, betreft het een onderzoek met betrekking tot de vraag naar het layouten van printplaten. In 
het bovengenoemde telefoongesprek werd ons verteld, dat wij ons hiervoor het beste tot u konden wenden. 
Wij voeren dit onderzoek uit in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. De Bedrijfskundewinkel is een door 
studenten, studerend aan de Faculteit Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven, 
gerund adviesbureau met als doel op niet commerciele basis onderzoek te verrichten. 

Aangezien u in uw produkten gebruik maakt van Printed Circuit Boards, verzoeken wij u vriendelijk om 
bijgevoegde vragenlijst in te vuIlen. Zo hopen wij meer inzicht te krijgen in verschillende aspecten van de 
markt voor het layouten van Printed Circuit Boards en kan er beter op de behoefte worden ingespeeld. 
De door u verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden verwerkt. 

Het invullen van bijgevoegde vragenlijst neemt ongeveer 5 a 10 minuten in beslag. 
U wordt vriendelijk verzocht de ingevulde vragenlijst, in bijgesloten antwoordenveloppe (postzegel niet 
nodig), v66r 4 rnei te retourneren. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Bedrijfskundewinkel (telefoon 040-473415), 

Martin Muysers 
tel.: 040-128103 

Edward Versteijnen 
tel.: 040-128103 
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Layout-antwerp voor klantspecifieke printplaten 

INVULINSTRUCTIE 

Van de verschillende antwoordmogelijkheden geeft u uw voorkeur aan door het cirkeUje voor het antwoord 
in te ldeuren of aan te kruisen. Er is maar een antwoord mogelijk. 

ALGEMEEN 

In dit gedeelte van de enquete zullen enkele algemene vragen worden gesteld, om een beeld te krijgen over 
uw bedrijf. 

1. Welke industrie sluit het beste aan bij uw bedrijf ? 
o Machine-industrie 
o Elektrotechnische industrie 

2. Hoeveel mensen zijn er in uw bedrijf werkzaam ? 
o 1-10 
o 11-20 
o 21-50 
o 51-100 
o 101-200 
o meer dan 200 

3. Waar bevindt uw bedrijf zich ? 
o Noord-Brabant 
o Limburg 

PRINTED CIRCUIT BOARDS 

Rier zal nader worden ingegaan op zaken die te maken hebben met de Printed Circuit Boards, die u in uw 
produkten gebruikt. 
N.B. Onder PCB's verstaan we printplaten waarop nog geen onderdelen zijn bevestigd. Een print is een 
printplaat waarop wei onderdelen zijn bevestigd. 

4. Hoeveel verschillende types printen heeft u gemiddeld per jaar nodig ? 

5. Maakt u gebruik van Idamspecifieke printen ? 
Onder klantspecifieke printen verstaan we printen die speciaal voor uw produkten ontwikkeld 
worden (intern en/oj extern) 
o ja 
o nee, ga verder met vraag 11 
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6. Kunt u aangeven welke fase van het maken van de printen u in eigen beheer uitvoert, welke u 
uitbesteedt en in welke fase beide gebeurt ? 

zelf uitbesteden beide 

schema ontwerp 0 0 0 

layout PCB 0 0 0 

prototype bouw 0 0 0 

produktie totale print 0 0 0 

7. Indien u uitbesteedt, zou u dan willen aangeven wie uw leverancier is ? 

schema ontwerp 

layout PCB . .. .. ...... ,. ...... """ ................................. " .................................. " .......... " ........ " ....... .. 

prototype bouw 

produktie totale print 

Indien u de layout van PCB's NIET uitbesteedt, kunt u verder gaan met vraag 11 ! 

8. Bij deze vraag wordt u gevraagd om de relatieve belangrijkbeid van de onderstaande 
aspecten, met betrekking tot bet uitbesteden van de layout van printplaten, aan te geven. 
Hierbij is het de bedoeling dat u de cijfers 1 tIm 6 verdeelt, in volgorde van belangrijkbeid, 
over de onderstaande aspecten. Hierbij geeft 1 het voor u belangrijkste aspect aan en 6 het 
voor u minst belangrijke aspect. ELK COFER MAG SLECHTS EEN KEER GEBRUIKT 
WORDEN! 

1 2 3 4 5 6 

Flexibiliteit 0 0 0 0 0 0 

Kwaliteit 0 0 0 0 0 0 

Levenijd 0 0 0 0 0 0 

Nabije ligging 0 0 0 0 0 0 

Prijs 0 0 0 0 0 0 

Service 0 0 0 0 0 0 

9. Bij deze vraag wordt u gevraagd om aan te geven in boeverre door uw buidige leverancier, 
van de layout van printplaten, aan deze aspecten wordt voldaan. 

zeer slecht slecht gemiddeld goed zeer goed 

Flexibiliteit 0 0 0 0 0 

Kwaliteit 0 0 0 0 0 

Levertijd 0 0 0 0 0 

Nabije ligging 0 0 0 0 0 

Prijs 0 0 0 0 0 

Service 0 0 0 0 0 

20 
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10. Wilt u in de toekomst van leverancier veranderen ? 

schema ontwerp 

layout printplaat 

prototype bouw 

produktie totale print 

11. Heeft u nog op- of aanmerkingen ? 

naam bedrijf: 

naam contactpersoon: 

ja 

o 

o 

o 

o 

nee 

o 

o 

o 

o 

GELIEVE IN TE STUREN VOOR 4 MEl 1994 

~BEDRIJI"SK UN DR 
pvv ink e I 

o nd er ne m e'l',s ad vie 2: en 

misschien 

o 

o 

o 

o 

HARTELUK DANK VOOR UW MEDEWERKING ! 
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BIJLAGE D: CODEBOEK 

vraagnr. variabele 

1 industrie 

2 aantalmensen 

3 Iokatiebedrijf 

4 aantaltypes 

5 klantspecifiek 

6 schemaontwerpuitbest 

Iayoutuitbesteden 

prototypebouwuitbest 

produktieprintuitbested 

22 

codering 

o = blanco 

l\;;i(BEDRIJFSKIlN OF. 
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onder ne m e·:r.$ ad vie I: e n 

1 = machine-industrie 
2 = elektrotechnische ind. 

o blanco 
1 1-10 
2 = 11-20 
3 = 21-50 
4 = 51-100 
5 = 101-200 
6 = meer dan 200 

o = blanco 
1 = Noord-brabant 
2 = Limburg 

o = blanco 
1 0-2 
2 3-5 
3 = 6-10 
4 = 11-15 
5 = 16-20 
6 = 21-30 
7 meer dan 30 

o = blanco 
1 = ja 
2 = nee 

o = blanco 
1 zelf 
2 = uitbesteden 
3 = beide 

o = blanco 
1 = zelf 
2 = uitbesteden 
3 = beide 

o = blanco 
1 = zelf 
2 = uitbesteden 
3 beide 

o = blanco 
1 = zelf 
2 = uitbesteden 
3 = beide 
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vraagnr. variabele 

8 flexibiIiteitbelangrijk 

kwaliteitbelangri jk 

levertijdbelangrijk 

Jiggingbelangrijk 

pri jsbelangri jk 

servicebelangri jk 

23 

codering 

o = blanco 

~BEDRlJl<'SKllNDR 
p'vv ink e I 

ondrroe m t,t. ad viezen 

1 = 6 meest belangrijk 
2=5 
3=4 
4=3 
5 2 
6 = 1 minst belangrijk 

o = blanco 
1 = 6 meest belangrijk 
2=5 
3 = 4 
4=3 
5 = 2 
6 = 1 minst belangrijk 

o = blanco 
1 = 6 meest belangrijk 
2 5 
3=4 
4=3 
5 = 2 
6 = 1 minst belangrijk 

o = blanco 
1 = 6 meest beJangrijk 
2 = 5 
3 = 4 
4=3 
5=2 
6 = 1 minst belangrijk 

o = blanco 
1 = 6 meest belangrijk 
2 = 5 
3 = 4 
4 = 3 
5 = 2 
6 = 1 minst belangrijk 

o = blanco 
1 = 6 meest belangrijk 
2=5 
3=4 
4=3 
5=2 
6 = 1 miDSt belangrijk 
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vraagnr. variabele 

9 flexibilteittevreden 

kwaliteittevreden 

levertijdtevreden 

liggingtevreden 

prijstevreden 

servicetevreden 

10 schemaontwleververander 

layoutleververander 

24 

codering 

o blanco 
1 = 1 zeer slecht 
2 = 2 slecht 
3 = 3 gemiddeld 
4 = 4 goed 
5 = 5 zeer goed 

0= blanco 
1 = 1 zeer slecht 
2 = 2 slecht 
3 = 3 gemiddeid 
4 = 4 goed 
5 = 5 zeer goed 

o = blanco 
1 = 1 zeer slecht 
2 = 2 slecht 
3 = 3 gemiddeld 
4 = 4 goed 
5 = 5 zeer goed 

o = blanco 
1 = 1 zeer slecht 
2 = 2 slecht 
3 = 3 gemiddeld 
4=4goed 
5 = 5 zeer goed 

o = blanco 
1 = 1 zeer slecht 
2 = 2 slecht 
3 = 3 gemiddeld 
4 = 4 goed 
5 = 5 zeer goed 

o = blanco 
1 = 1 zeer stecht 
2 = 2 slecht 
3 = 3 gemiddeld 
4 = 4 goed 
5 = 5 zeer goed 

o = blanco 
1 = ja 
2 = nee 
3 = misschien 

o = blanco 
1 = ja 
2 = nee 
3 = misschien 

~BEDRIJ"'SKI1NDE 
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vraagnr. variabele 

10 prototypeleververander 

produktieleververander 

25 

codering 

o = blanco 
1 = ja 
2 = nee 
3 = misschien 

o = blanco 
1 = ja 
2 = nee 
3 = misschien 

~BEDRlJl+'SKUN DR 
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BIJLAGE E: VERBANDEN TUSSEN DE VARIABELEN 

r'i;fBEDJUJIi'SKUNDF.. 
p,vv ink e I 

o nd"rnem •.•• ad vieze" 

Er zijn kruistabellen gemaakt tussen de volgende paren van x- en y-variabelen, zie bijlage G. 

naam x variabele naam y variabele 

schemontwerpuitbest (6) aantaltypes (4) 

layoutuitbest (7) aantaltypes (4) 

industrie (1) klantspecifiek (5) 

industrie (l) schemaontwerpuitbest (6) 

industrie (1) layoutuitbestedeu (7) 

aantalmensen (2) schemaontwerpuitbest (6) 

aantalmensen (2) layoutuitbesteden (7) 

lokatiebedrijf (3) schemaontwerpuitbest (6) 

lokatiebedrijf (3) layoutuitbesteden (7) 

flexibiliteitbelangrijk (10) flexibiliteittevreden (16) 

kwaliteitbelangri jk (11) kwaliteittevreden (17) 

levertijdbelangrl jk (12) levertijdtevreden (18) 

liggingbelangrijk (13) liggingtevreden (19) 

prijsbelangrijk (14) pri jstevreden (20) 

servicebelangrijk (15) servicetevreden (21) 

industrie (1) schemaontwlververander (22) 

industrie (1) layoutleververander (23) 

aantalmensen (2) schemaontwlververander (22) 

aantalmensen (2) layoutleververander (23) 

lokatiebedrijf (3) schemaontwlververander (22) 

lokatiebedrijf (3) layoutleververander (23) 

aantaltypes (4) schemaontwlververander (22) 

aantaltypes (4) layoutleververander (23) 
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BIJLAGE F: FREQUENTIETABELLEN 

VRAAG 1 FREQUENTIETABEL INDUSTRIE 

industrie # % histogram 

blanco 
machine-industrie 

elektrotechnische ind_ 

o 
10 
13 

o 
43 
57 

........................................... ,. ................................... . ................................................................................. 
====~ ............................ :: :::::::::: :::: ::E::: E::::::: :::: :::::::: 

iiiiiil~ g ~~ ~EEEE~gg ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~;~~ ~~E~ ~~ 

VRAAG 2 

VRAAG 3 

VRAAG 4 

totaal 23 100 

FREQUENTIETABEL AANTALMENSEN 

aantalmensen 

blanco 
1-10 

11-20 
21-50. 

51-100' 
101-200 

meer dan 200 

totaal 23 100 

.......................... 

I~~~m:mi~~mmm!llimmm·································,. 
.................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. 

illlll~I!~II~II~II~IIIIII~1111111111111111111111I1 
FREQUENTIETABEL LOKATIEBEDRIJF 

lokatiebedrijf # % histogram 

blanco 1 4 
Noord-brabant 16 70 

Limburg 6 26 

totaal 23 100 

FREQUENTIETABEL AANTALTYPES 

aantaltypes 

blanco 
0-2 
3-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-30 

meer dan 30 

totaal 

# 

o 
2 
2 
4 
3 
1 
1 

10 

% histogram 

...................................................................................... 
o ........................ :::: :::::::::::::::: :::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: 
9 :::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::: :::::: 

~ ~ '''' "" I!!! I!!! 11111!~ ll~llflll~ 1IIIIIIIIill~II~11 
23 100 
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VRAAG 5 FREQUENTIETABEL KLANTSPECIFIEK 

klantspecifiek # % histogram 

blanco 0 0 
ja 20 87 

nee 3 13 

totaal 23 100 

VRAAG 6 FREQUENTIETABEL SCHEMAONTWERPUITBEST 

schemaontwerpuitbest # % 

blanco 3 13 
zelf 15 65 

uitbesteden 0 0 
beide 5 22 

totaal 23 100 

FREQUENTIETABEL LAYOUTUITBESTEDEN 

layoutuitbesteden # % histogram 

blanco 3 
zelf 9 

uitbesteden 3 
beide 8 

totaal 23 100 

FREQUENTIETABEL PROTOTYPEBOUWUITBEST 

prototypebouwuitbest # % histogram 

blanco 3 
zelf 10 

uitbesteden 3 
beide 7 

totaal 23 100 

FREQUENTIETABEL PRODUKTIEPRINTUITBESTED 

produktieprintuitbested # % 

blanco 3 13 
zelf 5 22 

uitbesteden 9 39 
beide 6 26 

totaal 23 100 

28 
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VRAAG 8 FREQUENTIETABEL FLEXIBILITEITBELANGRIJK 

flexibiliteitbelangrijk # \ histogram 

blanco 19 83 
6 meest belangrijk 0 0 

5 2 9 
4 0 0 
3 0 0 
2 2 9 

1 minst belangrij k 0 0 

totaal 23 100 

VRAAG 8 FREQUENTIETABEL KWALITEITBELANGRIJK 

kwaliteitbelangrijk # 

blanco 19 
6 meest belangrijk 3 

5 0 
4 1 
3 0 
2 0 

1 minst belangrijk 0 

totaal 23 100 

FREQUENTIETABEL LEVERTIJDBELANGRIJK 

levertijdbelangri 

blanco 
6 meest belangrijk 

5 1 
4 2 
3 1 
2 0 

1 minst belangrijk 0 

totaal 23 100 

FREQUENTIETABEL LIGGINGBELANGRIJK 

liggingbe!angri 

blanco 
6 meest belangrijk 0 

5 0 
4 0 
3 0 
2 0 

1 minst belangrijk 4 

totaal 23 1 00 

29 
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VRAAG 8 FREQUENTIETABEL PRIJSBELANGRIJK 

prijsbelangrijk # % 

blanco 19 83 
6 meest belangrijk 1 4 

5 1 4 
4 1 4 
3 1 4 
2 0 0 

1 minst belangrijk 0 0 

totaal 23 100 

FREQUENTIETABEL SERVICEBELANGRIJK 

servicebelangrijk # % histogram 

blanco 19 83 
6 meest belangrijk 0 0 

5 0 0 
4 0 0 

.~~~~~~~~~~m~ 3 2 9 
2 2 9 

1 minst belangrijk 0 0 ..................... ..................... 
totaal 23 100 

VRAAG 9 FREQUENTIETABEL FLEXIBILTEITTEVREDEN 

flexibilteittevreden # % histogram 

blanco 14 61 
1 zeer slecht 0 0 

2 slecht 0 0 
3 gemiddeld 1 4 

4 geed 7 30 
5 zeer geed 1 4 

totaal 23 100 

FREQUENTIETABEL KWALITEITTEVREDEN 

kwaliteittevreden # % histogram 

blanco 14 61 
1 zeer slecht 0 0 

2 slecht 1 4 
3 gemiddeld 2 

4 geed 4 
5 zeer goed 2 

totaal 23 100 

30 
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VRAAG 8 

VRAAG 9 

FREQUENTIETABEL PRIJSBELANGRIJK 

prijsbelangrijk 

6 meest 

1 minst 

blanco 
belangrijk 

5 
4 
3 
2 

belangrijk 

totaal 

# % histogram 

19 
1 
1 
1 
1 
o 
o 

83 
4 
4 
4 
4 
o 
o 

23 100 

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. 

.......................................... . ........................................ . . ........................................ . .......................................... . ........................................ . .......................................... . ........................................ . . ........................................ . .......................................... . ........................................ . . ........................................ . .......................................... . ........................................ . 

FREQUENTIETABEL SERVICEBELANGRIJK 

servicebelangrijk 

blanco 
6 meest belangrijk 

5 
4 
3 
2 

1 minst belangrijk 

totaal 

# 

19 
o 
o 
o 
2 
2 
o 

% histogram 

83 ............ ............ ............ o :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................ o :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................................................................ o ..••...•.•.....................••••••••.•••..........•....•.••••.•............•. 

~.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 o :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

23 100 

FREQUENTIETABEL FLEXIBILTEITTEVREDEN 

flexibilteittevreden # % histogram 

blanco 
1 zeer slecht 

2 slecht 
3 gemiddeld 

4 goed 
5 zeer goed 

totaal 

14 
0 
0 
1 
7 
1 

23 

61 
0 
0 
4 

30 
4 

100 

.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ .............................................. ............................................ ............................................ .............................................. ............................................ 

FREQUENTIETABEL KWALITEITTEVREDEN 

kwaliteittevreden 

blanco 
1 zeer slecht 

2 slecht 
3 gemiddeld 

4 goed 
5 zeer goed 

totaal 

# % histogram 

14 
o 
1 
2 
4 
2 

61 
o 
4 
9 

17 
9 

23 100 

............................... ............................... ............................... 
:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............................................................................. ............................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ......................................................................... ......................................................................... 

30 



I\;(BEDRlJltSKlJNDR 
P.VV ink e I 

o nd4er De me' ... ad v Ie I: ~t1 

Layout-ontwerp voor klantspeclfieke prlntplaten 

VRAAG 9 FREQUENTIETABEL LEVERTIJDTEVREDEN 

levertijdtevreden 

blanco 
1 zeer slecht 

2 slecht 
3 gemiddeld 

4 goed 
5 zeer goed 

totaal 

# % histogram 

l4 
o 
o 
3 
5 
1 

61 
o 
o 

13 
22 

4 

23 100 

............................... ...................... " ....... . .................................. ................................................................................. ............................................................... ............................................................... .............................................................. .............................................................. .............................................................. ............................................................... 
~iii~~l·'~·~·l·i~·~·: ·ll·'~·l·i 'i~' i'l~ ~~~m ~~~1 ~~~~~~~~~~~~~~~1 ~1 ~~ ~~ l~~~ ~m j11111~~ 

FREQUENTIETABEL LIGGINGTEVREDEN 

liggingtevreden 

blanco 
1 zeer slecht 

2 slecht 
3 gemiddeld 

4 goed 
5 zeer goed 

totaal 

If 

14 
0 
0 
3 
4 
2 

23 

% 

61 
0 
0 

13 
17 

9 

~oo 

histogram 

.............................. .............................. ........... " ...................... . ............ "" ................ .. ................................ ...................... .............. .............. .............. 
:~:: ::: ::::: :::::::':::: :::: ............. . ;;;;; ;;; ;';'; ';;' ; .. ; "1~~~ !m~m~m ~~ ~~~~ ~~~l m 1 m~~jl~ 

FREQUENTIETABEL PRIJSTEVREDEN 

prijstevreden 

blanco 
1 zeer slecht 

2 slecht 
3 gemiddeld 

4 goed 
5 zeer goed 

totaal 

# % histogram 

14 
o 
o 
2 
5 
2 

6~ 

o 
o 
9 

22 
9 

23 100 

................ " ..... ....................... ............................... ................................ ................................ ................................ .................................. .............................. .............. "' .............. . 

~mmm:~mmmmmm:~mlllml111mllm~mmgll :::::::::::::::::: ......... m: :::mm: 
:::::::: :::::::::::: :::: ................................ :::::::: :::::: 

FREQUENTIETABEL SERVICETEVREDEN 

servicetevreden 

blanco 
1 zeer slecht 

2 slecht 
3 gemiddeld 

4 goed 
5 zeer goed 

totaal 

If % histogram 

14 
o 
o 
1 
7 
1 

61 
o 
o 
4 

30 
4 

23 100 

............................ .............................. ............................ ............................ 

l~~~I~~;I!~!~il!!!!!!!!! ............................ . .................... .................... ..................... .................... .................... .................... ..................... ............ ............ 
...... :::::::: ...................... ~~ gggggggg~~ ~~ ~~ ~~~~~E~~~~ g~~ 
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VRAAG 10 FREQUENTIETABEL SCHEMAONTWLEVERVERANDER 

schemaontwleververander 

blanco 
ja 

nee, 
misschien! 

totaal 

# % histogram 

FREQUENTIETABEL LAYOUTLEVERVERANDER 

layoutleververander # % histogram 

blanco 14 61 

IW(BEDRIJI"SKUNDR 
PVV ink Ell I 

onder nemeor.ad vie I' en 

............... ............... 

.................. .................. .................. ...................... 
ja 

nee 
misschien 

o 
6 
3 

o 
26 
13 

;;;;;;,;;;;;;; .. ;; ..... ; .. ; ..................... . 
~1111~1111111~~1mm~m~m~~mmm~111~~~~~~1~~~1~1~~ 

totaal 23 100 

FREQUENTIETABEL PROTOTYPELEVERVERANDER 

prototypeleververander 

blanco 
ja 

nee 
misschien 

totaal 

# % histogram 

13 
o 
8 
2 

57 
o 

35 
9 

23 100 

.............. .............. .............. .............. .............. ......................................... ........................................ ........................................ ........................................ ............................. "' .......... . ........ . ...................................... . ......................................................................... 

FREQUENTIETABEL PRODUKTIELEVERVERANDER 

produktieleververander # 

blanco 12 
ja 0 

nee 4 
misschien 7 

totaal 23 

% 

52 
0 

17 
30 

100 

histogram 

32 
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BIJLAGE G: KRUISTABELLEN 
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*Het verband tussen de variabelen schemaontwerpuitbest en aantaltypes. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 6 & 4 

schemaontwerpuitbest 

blan zelf uitb beid 
aantaltypes co este e 

blanco 
0-2 13% 
3-5 13% 

6-10 33% 13% 20% 
11-15 33% 7% 20% 
16-20 33% 
21-30 7% 

meer dan 30 47% 60% 

tot 100% 100% 100% 

*Het verband tussen de variabelen layoutuitbest en aantaltypes. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 7 & 4 

layoutuitbesteden 

blan zelf uitb beid 
aantaltypes co este e 

blanco 
0 2 33% 13% 
3-5 11% 33% 

6-10 33% 11% 33% 13% 
11-15 33% 25% 

I 

16-20 33% 
21-30 11% 

meer dan 30 67% 50% 

tot 100% 100% 100% 100% 

*Het verband tussen de variabelen industrie en klantspecifiek. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 1 & 5 

industrie 

blan mach elek 
klantspecifiek co ine- indo 

blanco 
ja 80% 92% 

nee 20% 8% 

tot 100% 100% 

33 

tot 

9% 
9% 

17% 
13% 

4% 
4% 

43% 

100% 

tot 

9% 
9% 

17% 
13% 

4% 
4% 

43% 

100% 

tot 

87% 
13% 

100% 
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*Het verband tussen de variabelen industrie en schemaontwerpuitbest. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 1 & 6 

industrie 

blan mach elek 
schemaontwerpuitbest co ine- indo 

blanco 20% 8% 
zelf 70% 62% 

uitbesteden 
beide 10% 31% 

tot 100% 100% 

*Het verband tussen de variabelen industrie en layoutuitbesteden. 

I 

-KRUISTABEL VARIABELEN 1 & 7 

industrie 

blan mach elek 
layoutuitbesteden co ine- indo 

blanco 20% 8% 
zelf 20% 54% 

uitbesteden 20% 8% 
beide 40% 31% 

tot 100% 100% 

*Het verband tussen de variabelen aantalmensen en schemaontwerpuitbest. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 2 & 6 

aantalmensen 

blan 1-10 11-2 21-5 51-1 101 meer 
schemaontwerpuitbest co a 0 00 200 dan 

I 
blanco 40% 20% 

zelf 60% 50% 100% 20% 100% 100% 
uitbesteden 

beide 50% 60% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 1.00% 

*Het verband tussen de variabelen aantalmensen en layoutbesteden. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 2 & 7 

aantalmensen 

blan 1-10 11-2 21-5 51-1 101- meer 
layoutuitbesteden co 0 0 00 200 dan 

blanco 40% 20% 
zelf 60% 50% 67% 25% 50% 

uitbesteden 50% 50% 
beide 50% 33% 80% 25% 

tot 100% 100% 100% 1.00% 100% 100% 

34 

tot 

13% 
65% 

22% 

1.00% 

tot 

13% 
39% 
13% 
35% 

100% 

tot 

13% 
65% 

22% 

100% 

tot 

13% 
39% 
13% 
35% 

100% 
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*Het verband tussen de variabelen lopkatiebedrijf en schemaontwerpuitbest. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 3 & 6 

lokatiebedrijf 

blan Noor Limb 
schemaontwerpuitbest co d-br urg tot 

blanco 6% 33% ~3% 

zelf ~OO% 69% 50% 65% 
uitbesteden 

beide 25% ~7% 22% 

tot ~OO% ~OO% ~OO% ~OO% 

*Het verband tussen de variabelen lokatiebedrijf en layoutuitbesteden. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 3 & 7 

lokatiebedrijf 

blan Noor Limb 
layoutuitbesteden co d-br urg tot 

blanco 6% 33% ~3% 

zelf ~OO% 38% 33% 39% 
uitbesteden ~9% ~3% 

beide 38% 33% 35% 

tot ~OO% ~OO% ~OO% 100% 

*Het verband tussen de variabelen flexibiliteitbelangrijk en flexibilteittevreden. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 10 & ~6 

flexibiliteitbelangrijk 

blan 6 1 
flexibilteittevreden co mees 5 4 3 2 mins tot 

blanco 74% 61% 
~ zeer slecht 

2 slecht 
3 gemiddeld 5% 4% 

4 goed 16% ~OO% 100% 30% 
5 zeer goed 5% 4% 

tot hoo% 100% 100% 100% 

*Het verband tussen de variabelen kwaliteitbelangrijk en kwaliteittevreden. 

-KRUISTABEL VARIABELEN ~~ & ~ 7 

kwaliteitbelangrijk 

blan 6 ~ 
kwaliteittevreden co mees 5 4 3 2 mins tot 

blanco 74% 61% 
1 zeer slecht 

2 slecht 5% 4% 
3 gemiddeld 5% 33% 9% 

4 goed ~l% 33% ~OO% 17% 
5 zeer goed 5% 33% 9% 

tot 100% 100% 100% 100% 
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*Het verband tussen de variabelen levertijdbelangrijk en levertijdtevreden. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 12 & 18 

levertijdbelangrijk 

blan 6 1 
levertijdtevreden co mees 5 4 3 2 mins 

blanco 74% 
1 zeer slecht 

2 slecht 
3 gemiddeld 5% 50% 100% 

4 goed 16% 100% 50% 
5 zeer goed 5% 

tot 100% 100% 100% 100% 

*Het verband tussen de variabelen liggingbelangrijk en liggingtevreden. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 13 & 19 

liggingbelangrijk 

blan 6 
liggingtevreden co mees 5 

blanco 74% 
1 zeer slecht 

2 slecht 
3 gemiddeld 11% 

4 goed 11% 
5 zeer goed 5% 

tot 100% 

4 3 
1 

2 mine 

25% 
50% 
25% 

100% 

*Het verband tussen de variabelen prijsbelangrijk en prijstevreden. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 14 & 20 

prijebelangrijk 

blan 6 1 
prijstevreden co mees 5 4 3 2 mins 

blanco 74% 
1 zeer slecht 

2 elecht 
3 gemiddeld 5% 100% 

4 goed 16% 100% 100% 
5 zeer goed 5% 100% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 
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tot 

61% 

13% 
22% 

4% 

100% 

tot 

61% 

13% 
17% 

9% 

100% 

tot 

61% 

9% 
22% 

9% 

100% 
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*Het verband tussen de variabelen servicebelangrijk en servicetevreden. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 15 & 21 

servicebelangrijk 

blan 6 
servicetevreden co mees 5 

blanco 74% 
1 zeer slecht 

2 slecht 
3 gemiddeld 5% 

4 goed 16% 
5 zeer goed 5% 

tot 100% 

4 3 
1 

2 mins 

100% 100% 

100% 100% 

*Het verband tussen de variabelen industrie en scbemaontleververander. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 1 & 22 

industrie 

blan mach elek 
achemaontwleververan co ine ind. 

blanco 60% 62% 
ja 

nee 40% 31% 
misschien 8% 

tot 100% 100% 

*Het verband tussen de variabelen industrie en layoutleververander. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 1 & 23 

induatrie 

blan mach elek 
layoutleververander co ine ind. 

blanco 60% 62% 
ja 

nee 20% 31% 
miaachien 20% 8% 

tot 100% 100% 

tot 

61% 

4% 
30% 

4% 

100% 

tot 

61% 

35% 
4% 

100% 

tot 

61% 

26% 
13% 

100% 

*Het verband tussen de variabelen aantalmensen en scbemaontwleververander. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 2 & 22 

aantalmensen 

blan 1 10 11-2 21-5 51-1 101- meer 
achemaontwleververan co 0 a 00 200 dan tot 

blanco 100% 25% 100% 40% 25% 100% 61% 
ja 

nee 75% 40% 75% 35% 
miaschien 20% 4% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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*Het verband tussen de variabelen aantalmensen en layoutleververander. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 2 & 23 

aantalmensen 

blan ~-10 11-2 21-5 51-1 101- meer 
layoutleververander co 0 0 00 200 dan tot 

blanco 100% 25% 100% 40% 25% 100% 61% 
ja 

nee 75% 20% 50% 26% 
misschien 40% 25% 13% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Het verband tussen de variabelen lokatiebedrijf en sahemaontwleververander. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 3 & 22 

lokatiebedrijf 

blan Noor Limb 
schemaontwleververan co d-br urg tot 

blanco ~OO% 50% 83% 61% 
ja 

nee 50% 35% 
misschien 17% 4% 

tot 100% ~OO% 100% 100% 

*Het verband tussen de variabelen lokatiebedrijf en layouleververander. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 3 & 23 

lokatiebedrijf 

blan Noor Limb 
layoutleververander co d-br urg tot 

blanco ~OO% 50% 83% 61% 
ja 

nee 38% 26% 
miss chien 13% 17% 13% 

tot ~OO% 100% 100% 100% 

*Het verband tussen de variabelen aantaltypes en schemaontwleververander. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 4 & 22 

aantaltypes 

blan 6-10 11-1 16-2 21-3 meer 
s chemaontwl eve rve ran co 0-2 3-5 5 a 0 dan tot 

blanco 50% 75% 33% 100% 100% 70% 61% 
ja 

nee 50% 100% 25% 67% 20% 35% 
misschien 10% 4% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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*Het verband tussen de variabelen aantaltypes en layoutleververander. 

-KRUISTABEL VARIABELEN 4 & 23 

aantaltypes 

blan 6-1.0 1.1.-1. 1.6-2 21.-3 meer 
layoutleververander co 0-2 3-5 5 0 0 dan tot 

blanco 50% 75% 33% 100% 100% 70% 61% 
ja 

nee 50% 100% 25% 33% 10% 26% 
misschien 33% 20% 13% 

tot 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Geachte mijnheer/mevrouw, 

r'l;;(BEDRIJ"·S.KIlN DR 
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Wij zijn studenten Technische Bedrijfskunde aan de TV in Eindhoven. Wij zijn bezig met een 
project, waarvoor we o.a. gegevens nodig hebben over het maken van de layout voor een printplaat 
( prijs, levertijd e.d. ). 
Wij zouden u willen vragen of u eventueel bereid bent een kleine offerte te maken voor het bij u 
laten layouten van bijgevoegd ontwerp. 
Het gaat hier om een PCB voor een deurbel, die 127 verschillende melodietjes kan laten horen. 

Indien u bereid bent om een kleine, glob ale offerte voor ons te maken volgen hierna nog nadere 
gegevens. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

U knnt de offerte faxen (liefst voor donderdag 26 mei) naar: 

TU Eindhoven, Faculteit Technische Bedrijfsknnde 
faxnr: 040-451275 
La.v. H.P. Versteijnen 

Eisen bij de layout: 

- enkelzijdig, eventueel m.b.v. 0 E weerstanden; 
- zo klein mogelijk formaat, niet groter dan eurokaart. 

Het schema-ontwerp is op het volgende blad bijgevoegd. 

NB. TP = gat in de print voor aansluiting draad 
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BIJLAGE I: OFFERTES 

18-E5-1S94 14:2'7 

'l'av; 
Fax: 

'l'U Eindhoven 
FacUlteit ~chnische 
H.P. versteijnen 
040-451275 

Echt, 18 mei 1994 

Off~r 40549.pr 

Bedrijfskunde 

+314?:>4 95068 

-HieroiJ bl!btlelf wit Imt-qanoeqe,,- gehee1- -
vri1blijvend aen te bleden bet ontwerpen vent 

Typenu.aer: Deurbel. 
Maet:ingen: 1.6 x 1.0 

Post 1. Qntwerpkosten f 1080.00 
uitqaande van tDegeleverde documentatie 
Gelevera wordt qratie tel' controle: 
- penplot co.mpleet true size van de layers 
- penplot cowponentenopstellinq 

Post 2. Artworltpakket 
- film soldeeraijde 
- fila eoaponentenzijde 
- set lichtdrUkken gratis 
&Kel. 50\ onderwijskorting 

Post J. Printfabrikaqe 1 stuks 
dubbelzijdiq, doorq&lMtalliseerd 

f 89,60 
f 89,60 

f 80,64 

Levert.ijd: Post 1 doorlooptijd ca. 2 werkda9en afbaDkelijk 
van moment van opdraehtplaatsinq. 

Post a ca. 2 werkdagen na qoedkaurinq penplots 
tel' controle. 

Post 3 ca. 9 werkdagen ne post 2. 

-
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Layout-ontwerp voor klantspeclfleke prlntplaten 

ACS BV Ea-tT +314754 9Sl369 

Offertenl.llllllltt' 40549.pr bled-a 

ap.erItinq: gezien de bezettinqagraaa van de print: .a1 
hat 1IDeilijk zijn a. <lit alB een eDkelzijd.igontwerp 
uit te voeren, daarOlll is de offerte gebaseel!'4 OP eeb 
dubbelz1jdiq printontwerp. 

- JI.,ini-male berekenlngsoppervlakte-is IdmZ" 
Keer~everinq maximaal 10% vh bestelde aantal 

Leveringt Af ACS/adlII. en verzendkosten f ~O,-per verzeJuUng 
Prijzen : Berekend volqens ACS standaard speoifioaties-_ 

Betaling: Binnen 30 dageo na factuurdatum 
Bij niet tijdige betaling wordt 1,5 , rente_~r 
maand in rekening gebracht. 

Al olt.!e leveranties qeschieden uitsluLtend volgens 00%8 ver
koop'Ioorwaarden, gedeponeerd bij de k.v.k. en fabrie1ten te 
RoeZlllOnd, onder nUlIIlHtr 29091, tenzij uitdr~elij.k SCltt'lfte
lijk door on~e direot1. enders is overeengekomen. 

Met Vriendelijke groeten, 

ACS b v. 
Peter van Rosmalen .sfd. verkoop 
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Savanaahweg 60 
3542 AW 11TRl5CBT 
Tel.: 030 - 411 220 
Fax: 030 ·411 371 
IFN: 42.02.01.696 

Utrecht, 17 mei 1994 

Offerte nr.: TUB 

Geachtc beet Vemeijnen, 

TU EilldJlOvea 

I'i;(BEDRlJFHKUNDlt 
~_ ink e I 

o cd .. " De CD ..... ad vie II ell 

Faculteil Techllische Dedrijfskunde 
t.a.v. de heer H.P. Versteijl'K!ll 

Biennede Olltvangt u onze oft'erte betreffende het vofgende: 

PrioIontwcrp de\Ilbel 
Uitvoering: conform opgaaf dd. 10 me.i joDgStlooen. 

Prljs printontwerp: f 985,-
LeIIertijd: ca. 10 werlrdagea 

Ge1digbcidsduur van deze oiTerte is 1 maand. De prijs is exdusief B. T. W. c:n verzend
kosten. Op aUe offettes en overeenkomsten zijn onze Algemene 'Voorwaarden. di~ up 
verzoek kosteIoos won:Ien toegezonden, van toepasaing. 

Wij denken 1.1 hiennede eell goede offerte voorgelegd Ie hebben en wacbten gaarne uw 
react\e af. 
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SPECIALIST IN ONTwrKKELING EN PkODUKTI~ VAN !LBKTRONICA. 

IT'll' idee vertalan wij in elektronica en wij verzorgen de 
praduktia van A tot z. 
wij kunnen u dit voorleqqen omdat wij praktlsah alle 
disciplines en· produktie-faciliteiten, em een profes.sio
nele toh.aloplossinq te !tunnen realisaren, in hu.ia nab
benl 

-BDgilleeriDg 
-cAD Printontwerp 
-pdntpr04uktie 
-Print assembla«e 
-componenten inkoop 
-~.sten en afregelen 
-Inhou .. 

De klantqerichte we~kwijze van Prame Engineering is 
g'l!Ibaseerd op het principe van project tot project maftt
werl!: te leveren. 
Wat dit. concreet voor u kan betekenen vertellen wij u 
graaq in deze documentatie. 

Engineerinq!Ontyikkellng. 
U heeft bet idee en u wil t di t vertaald zien in olen 
elelttroniscbe oplossiog. Hiervoor hebben wij de nodige 
elektronica kennis in huis en kunnen wij u ean epIcs.lng 
voorleggen. Wij kunnen ook bestaande elektronica voor u 
modific:eren. B!jvoorbeeld het om~ett.on van eGn bastaande 
schakeling naar een schakelinq met een microcontroller om 
flexibeler te Kunnen 2ijn of om ruimte te winnen. of 
bi~voorbeeld het om2etten van een bestaand conventioneel 
pr~ntontwerp naar een printontwerp ~et SND. 
Ook in de kcppeling elektronica met meahanica heeft Frame 
Engineering de nodiqe ervarinq. 

Printontwerp. 
Na de ontwikkeling en de vervaardiqing van he.t stroOlll
kring-schema, volqt het printontwerp. Alvorena I\Iet bet 
antwerp gestart wordt, worden eerst nauwkeurig aIle 
voorwaarden vastqesteld waaraaft het ontwerp, 20wel mecha
nisch als elektronisch dient te voldoen. Op daze wijze 
zorgen we dat de produktie qeetroomlijnd ken verlopen en 
det het resultaat aan nw verwachtinq baantwoordt. 
De lay-out wordt vervaardiqd op Ultiboard of op Pcad. 
ALB de eerste produktie is afgerond l wordt de produktle 
data aan u ter beschikking gesteld. 

/2 
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Printprgduktle. 
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Ale hat printontwerp is afgerond en u het accoord op hat 
ontwerp heeft gagevon (indian geweDst) I volgt de print
produktie. In de meeste gevallen zal er eerst een proef
print gemaakt WOrden voordat met de serie be~nnen worde. 
De proefprint kan met twes dagen gereed z1:1n. De leVer
t;.ljd voor de lIeries variSert van 3 eot 15 werkdagen, 
Afhankelijk van seriegrootte en printuitvoering. 
In On1ll8 printfahriek werken vakmensen die gar ant stean 
voor eea professionele .Itwal1teit. Wi:l produceran enkel
d:>dige pl;inten, dubbelzljdige doorgemetalliseerde prin
ten en multilayers (tim 8 lagen) in Ledera getolenste 
uitvoering. Hot air level is atandaard, elektrisch teslen 
is optioneel. 

Assemblage en componenten. 
Ala de proefprint accoord is en de produktie kan be9in~ 
nen, worden tegelijkertijd ~et de start van de printpro
duktie de componenten Ingekocht. Door onze grote afname 
bi:tdiverse -leverancieX"& - kunllBn- . w11 11: een -goade -flrija
bieden en kunnen wij dlkwijls eenvoudiger aan -llIOei11jks" 
componenten kamen. 
Sa bet accoord op de proefprint worden tevens de voorbe
x-eidingen voor de aBsemlJlage getroffen, zoels het pro
qrsmmeren van de lichtpunttafela of van de 8MD bestuck
ingsmacbine en het voorbewerken van de conventionale 
componenten. Door de:e vroegtijdlge voorbereidingen Itan 
de pro<iuktiaflow zonder oponthoud doorgaan en wordt er 
geen onnodige tijd varloren. 
OQk. het. aesembleren en solderen van de printen gebeurt 
vakkundig, ot h.t nu qaat om SMD of om conventioneel. 
Ala de printen over hel sold_road (of door de UV oven) 
zijn geweest volgt er sen uiterst streng« vieuele contro-
1e. 

Testen en afregelen. 
Het test en en afreqe1en van de printen volgt o~ het 
aSBembleren en wordt als een belangrijk onderdeel van hat 
produktiaproces beschouwd. Immers, u en wij zijn er 
alleen blj gebaat ala at kwal1teit wordt uitqeleverd. 
Afhankelijk van de aituatie verzorgen wij de testprocedu
'X'e en de da4rbij behorcnde testopatelling of wordt deze 
door u aqngeleverd. 

BehuhiUQ... 
In samenspraak met u wordt naar een Ilfdoende bebulzing 
gezocht. Bij voorkeur wordt er gewerkt met een standaard 
oplossing. Mocht dit niet mogel1jk zijn dan kUnnen w1j u 
altijd olternatieven biaden. len voorbeeld hiervan is het 
ingieten van de elelttronica in lmnstlltof. Dit :tan een 
perfekee oplo8einq zijn voor een redelijke prlje. 

/3 
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Als ar eprake is van ean bestaande behuizinq tronnen wij 
de elektronica voar u lnbouweo, compleet met bekabelinq, 
Oak losse kabels en kabelbomen worden door ons geprodu
ceara. 

Frame EnqiAAllring: van A tgt z. 
Met deze documentatie hebben wi:! qetracht u een idee te 
gaven van 0028 manier van aanpak: en hebben wij boven
sl;.aande titel "Frame EngineerIng van A tot Z· inhoud 
gegeven. 
Er is een beschrijving van een t.otale produkt1e gegeven 
maar u kunt natuurlijk oak, als u bijvQorbeeld zelf de 
print layout a1 heeft vervaardigd bij ons terecht voar bet 
verdere traject. U !tunt ODze dienaten tnroepen voor en 
vanaf iedere fass van het produktietr.~ect. 
serieqroottes kunnen varieiren van I tot: ca. 250 stults 
per badge. Net. 'Wat uw wenaen zijn. 
Uiteraard ootvangt U voordat e~ begonnen wardt een offer-
~e:_~v~~ra~singen \lit~e8~o!-ell. 

Frame Engineering BV 
Industriete!;re.in Lage weide 
Savannahwe<J 60 
3542 AW utrecht 
Telefoon: 030-411 220 
Fax: 030- 411 371 
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Datum 
. Bestemd voor 

Fax nummer 
Ter attentie van 
Aan1:al pagina's 
Afkomstig van 
Ooze referentie 

Geachte heer Versteijnen, 

FAXBERICHT 
16 me; 1994 
TU Endhoven • 
Facultett Technische 
Bedr f j fskunde 
040-451275 
dhr. H.P. Versteijnen , 
R. de G,er 
94190 

NaBr aan 1 ei di n9 van uw fax aan de fi rlla Oethon. 
pri jsopgave toekomen vaor hat ontwerpen van de 
deurbel. 

doen Wl j u een 
print vaor een 

10taa1 kosten fl. 2040,--

De print afmeti"gen zullen ongeveer 10 x 10 em. zijn en enkelzij
dig. 

De 1 everi ng omva·t : 
- schema elektronica 
- layout component en 
- print layout incl. baargegevens 
- gerber files vaor print produktie 

Ook kUnnQR wij een prijs makeR voor produktle van het geheal. 

Mocht u meer informatie willen dan varnemen wij dit graag van u. 

Prijzeo 
levering 
levertijd 
Geldigheid aanbieding 
8etaling 

Exclusief B.T.W. 
Franco 
4 weken 
4 weken 
Binnen 30 dagen na factuurdatum 

Wi j hopen u hi ermee een passende aanb; ed; og te hebben uedaan en 
zien uw reaktie met belangstelling tegemoet. 

FaxnUllUller 

48 



~BEDRIJ"'SKIIN DF: 

p"" ink e I 

onder De a:u·r.ad vie" en 

Layout-ontwerp voor klantspecifleke prlntplaten 

I 
I 

. I 
I I 
--t

r , 
f 

I 
I 
I 
i 
I. 

r 

z;;;;;;7- . 

ROVERS ELECTR. 

Rovers Electronica 
Scherpllkk~ 11 A 
5616 HP EindhOven 
Tel.: 04O-S!3127 
Fox.: 04O-S70327 
BlWNr.:165853712BOl 

TO Eindhoven p.T.n. 

PI'6E 01 

T.a.v_ nhr. H. p~ Versteij~e" 
Faxnr: 040-4~11.7~ 

10-05-1994 

.... _--._----- --------" 
Ref. IJr.: A9U32 I 

Mnt-tU.-

1 

- CllSCbrijvi.Jlg· 

Ontwikkeling layout 

.. -StukspE'i1s

t 1800,00 

Wi.j 7!nl1"~n 1] willen ,Foorstellen om de 741.8373 era. de 74LS2O\J, t.~ 
vervangen door reBpp.c~t~velijk d~ 74LS573 cn ce 7~L~541 di~ i~ 
namelijk route-technisch makkelijkAr. 

~ijzen :Excl.BTtl 
.'Levering ~Frenco hui!3 
T~v~rr.ij~ ~tn overleg 
Betaling :30 dagen na factmlr nAt:m!' 
Geldigheid:30 dagen na data 

In het vertrouwen u hiermee een passende aanbieding te hAhbAn ~p.n~An. 
verbl.ijven wij, 
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Q:~~t'~lt'~t 
Postbua 2638 
3500 GP Utrecht 
Tel: 030-410 310 
Pax: 030-411 942 

Utrecht, 2S mei 1994 

Betreft. PrlntWY$sl 

Geachte beer Ve:r.steJjnO.ll, 

IW(BEDRIJFSK UN OF! 

p'V'il i " k e I 

11 ltd er De au'" sad vie. e11 

TO Eindhoven, 
Faeulteft Tec:bn. BedrljfUunde 
T.a.v. dht. H.P. Versteijnen 
Fu; 040-451275 

1'.1 

Met dank VOOJ' uw Il8I1\IJ'8a8 betreffende bet on1.Werpc"n van de lay-out en ~tantuc-
10 produktle van de prlDten, deeD \Vij u bi,j dC?ol! brief onze offerte toelcomeD. 
~inf<lIlD.el'el1~ gaame..m.et dezc brief over de-.neUe tan £OIDplete 
prlatsemee van Q-PrlDt 

Q-Print hecft zich gelpedaliseerd in de snelle Ieverlns van pratotype& en Jdel:nete 
series. Zowel enkeI- afs dubbelz!Jdige printeD kunncn blnncn 2 wcrtdage.n ppm
duceerd worden. de IItalldaa.rd 1evertijd is 2 weken. ODI produktengwnma Itrekt 
%ieb nit tot B-laass mu.lt.i1ayers. 

Praktiscb iedere ultvooring is mogeJijk: soldeel1D8lker, t.ebtopd:cuk, vetg\lIde 
mDtacteo, $MD, fine line. elektrisch testen. De prlntell worden standaar<l p1.aatse
lijk vertiDd (bot air level). De teehniscbc gegeven.s van 011. bedrljf tteft u als bijlage 
bfj deze brief aan. 

Wij sc1uuten voor bet ontwerpeD van de printlay-out 1 dag nodig te bebb!:.n. Het 
ontwerp karl gedaan worden op UltJb081d of p.cad. Her tBrief voor bet ontwerpe,n 
.Hgt tussen i 80.- l f 100.- per uur. 

Naast bet ontwe:tpcn en produceren van de printeR. is het oak mogetijk bij m= 
ZU&terondememmg Fr811lc BnBfnee.rJni een offertc aan te vragen mol' Itet laten 
bCBtiicken van de printen. Ret faxnummer van Frame Is 030-4113'7l en de kontakt
peDOOD is A&rins Lobr08t. 

Wij dcnkcn u met dezc Q-Prlnt prinlService ecn aantreJtkeJijJt.e en 
WIlra! complete service voorgelegd te hebben waarbij baUttl1, lUltlheid en service 
un clkaar Sckoppeld worden. 

BUIage: 
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.=.. 

!~rt.~~~'€~;~ri; 
Q .. PRINT BEDRIJFSPROFlEL· 

Q-Prlnt is opalldcbt in november 1987 door M. WIntelJ en P. Uii~. De$tijds 
begannen als een vennootschap o.nder firma met S pctsonee1l1cden en ir:1I.nkldelB 
uftgegrocid tot een bedtijf van 2.S medewerkers (per 1.1.91 een. bel10ten vennoot
scbap). 

Q-Print ricbt zieh op de markt voor pmtotypes en kle.inllte scrle& 'b~ en mu"Nlay
CIS met kone levortjjden.. De levert.ijden wrieteD 'Van 2 dagen tot % 3 -.ten. Wij zijD 
een modem en geed geoutiUeerd. bedrijf en 'bcschikken over elm up-date machlnepark 
eD ltate of the art data verwerJdngssyltemen. 

De finanel& positie van ODS bedr.ijf IS gezond. De onstWmJge sroei '11811 de eente jaren 
fa afgenomen, maar !aarlijb lltijgt de omzet noz steeds m~t 1() l 15%. De. beCrl)fIwIn
sten zijn acceptabel en steDCII ODS in staat Ie bl.ijven 1nvestereu in nie~ .~i1!.ur . entectm61Oil~ - - - - -- - - - ... - - -

Q-Prlnt le\Iert aan gerenommeerde bedrljven zou; Philips, SiemenII, A.B.B., Honey
wen 81111 eu TNO. 

A:I:tn kwaliteitsbeleid word! veel aandacht bestce4. Momenteel zijn wij baia cen 
kwaJiteitshandboek op te stelle wat In au~ 1994 zou moetea leideu rot em! 
certifkering confonn ISQ.9002. Dc pradnkteisen waaraan wlj zul1e.n tefereIen. lijn 
vastgl!legd In de IBCJ26-9 normen, uitge:geven doDf de lnte.matioDaJ EleettatecImical· 
Oinnnis&ion. 

Om voor onze k1anten cok lnteressant te zljn voor gtotere series 'Zijn w« enigtI 
maandatt geleden een samenwerldngsverband aangcgaan met dell BpaIl'ISe lCMSn'Ulcie.r 
van printplaten. Cit be4rijf, het 7: printbedrijf in Spanje met no medewerbrs is ill 
staat om grote series kwaliteitJprintetl te Jcvcrcn tep coneurrerende prijzen. Dc 
leve.rtijoen ziin dan weI 4 • 5 weken.. 
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MaY 2S '94 9,IS eeee ALPHATRONICS BV 31-3494-53149 

.~~lisma
liI'MIInI1ic -.iIy~1 
~Mecmai ... 

P_ 1 

Alphatronics B.V. 
Huserstraat 13 Tel: 313494 59944 

.. ~-~ 
~~ 
A_'iu .... "~bIe 

3861CJNijkerlc Fax:31349453149 
Nederland 

TEL E F A X MESSAGE 

Am 
Attantle 
FIX IU'. 

Van 
Ref. 
Datum 

: T .U. Eindhoven. Facultelt Tedlnlscbe Bedtijf$kunde 
: DIv. H.P. VfllSteIjnen 
: 040-451215 
: O.L. van Olnkel 
: OL02Ii0594 
: 25 mel 1994 

Geachte heer Versteljnen. 

Naar •• nI$iding van uw offerteaanvresg delan wij v mede dat wij de genoamde print 
yoor U kunnen ontwerpen. 

De ontwikltelingskostan bedragen f 960,-lncl. het maken van de benodigde produktie
films. 

De levenlld bedraagt 2 - 3 woken. 
Bataling: kontant 
Aile leverlngen geschleden conform onm levetingsvoorwaarden, zoals oedeponeerd bij 
de K.v.K. te Harderwijk onder nummer 344. 
Deze offerte is geldlg tot op 30 dageA na haden. 
Ca genoemde prijs is natto. exck.ilief a.T.W. 

Vertrouwend u hiermede van dienst gewaest te zijll. tekenen wi;. 

Hocgachtend. 
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Aan Unaa 
Vestlo1ngsplaats 
(Tv atdelia<;J 
'rer a1'.t_1'.ie van 
Oftene OJ) (Tv taxnr. 
Dw Illlll'f'ra8.0 via. 
11_ op(lraChtgever 
lUmvraagdattu. 
Betreft 
Aantal eenhed&n 
Oflenenumter 
Of'rtlrtedatua 
ans" refer_\.1e 
Oel41gheldsduur 
PrLlssteUh19 
Leveringsterm1jn 

DUNK BLEC'l'ROlilICS 
Heezerweg 5 6029 PP STERXSEL Jederland 
Tel: 04907-65514 Modem. 04907-65514 
Fax: 04907-65514 Telex I 55321 DURBL 
BTW-numaer: NL.157.251.J9g.BOl 
Kamer van Koopbandel Eindhoven nr. 14980 

OFFERTE 

Teobnische UDiversiteit Eindhoven 
Eindhoven 
Faculteit Tecbnische Bedrijfskunde 
H.P. Versteijnen 
040-451.275 
tele£ax 1994 mei 24 
H.P. Versteijnen 
1994 ael :.14 
printontwerp voar deurbel met ll7 .elodietj •• 
een ontwerp pcb 
afferte\0525 
1994 Rlei 25 
Ir. F.ol.A. n .... k 
60 dagen 
<\etto exclusie! BT'II in Rtl 

: nadar overeen te komen 
_ JetalinOIlt!Olulttle_ 

Totaal aantal peg. 
_ ,_3q d~.wn_ne!,t~ n~ r~kt:1!.1H'~t!!. 

: 1 

GOaeftte -evrouwlaeneer Versteijnen. 

WiJ 21Ja V .eer erkentelijk voar OW bovenqen~ aanvraag en 
kUnnea U geheel vrijblijvend aLs vol~t aanbieden. 

8ovengenoeRlde werkzaambeden bladen wlj 0 aan voor: HIl 550.--. 
Dit la uiteraard lncIus!e' 3 cOMputerplota en datadi.tette t.h.v. 
:printproduktie. 
De eDkelzijd19 uitgevoerde epoxyprint heart aaxiRIale .f.et:ingen 
van 100 x 80 .. in conventionala teCbnologle. 
In Mt qeval van 8H'l' zijn deze mateo .axaaal '0 :II. 50 M. 

Zadien U gebruik wenst: te .ake» van deze aanbieding, var.oeken 
wij V ona dit midde1s een schrittelijke order keUba~r te ..ten 
~t vermeldlng van ODS offertenu.-er en offertebedrag. 

Wij vertrouwen erop U hiermade een tevredeostellande aanblediDg 
te bebben gedaan, en verblijven, 

Dunk Electronics 

T 
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BIJLAGE J: ARTlKEL CIJFERS & TRENDS 

Na de peneIrIIie VB CD-I op de profesaicinele mutt 
bopea de producadea binaeatort _ dooItJrut op de 

iDIemldiouIe ..... P ...... JUIIMb Ie bewatsIdIipa. 
StaadurdiIeria& CD bet _I bachikbur komea YID 

voldoeudc MlllRktclijt sortw.e zullea de .... vu 
__ vaa CD-I bepaIea. 

In de iDduIrIeIe iuIaIIIIie- CD .........,.....1IedIIaI 
kIaa1ea stecds_ .... _bet pmIPIrcn.~ 
YCrIIJIIIICD .. bcdrijvcn. Hct anoIi is_ de inIIaIIa
tcun pcIwwp __ Ie kiacn _ daidclijb 

tIuIcnpucpea. Aldus CIIIIIIUI er .. ~ 
die er IDe Ieidl dill bedrijvea zida ~ in 

~_"""""'eaadae""""" 

v.uw.. 
• EIetIro-I>.Ia 
• EIckInIIIica 
• EIddnt MapziDc InIIaIIaIie 
.~ 

.~ 
& McIaIeIdanJ I'Ioficl 

-. --.. - -,--.-----... --1 

.,..".."..,..,.. 
• FME,~.1d.:0'19-5311 00 

• Md.alaie. If--aem. lei.: 03402-5 3344 

.' UaelD.DeaJlu&IeI.:070-3624491, 

Perspeclief 

.... as i .. oe ,illo}- tit.t'i au tomp~te"n,auslrie' de 

oelangr'Iieste 11IOto' lCor ca ~'oe: in de EIE;,t'QleC~n,Sthe·. 
'r,liusl',e, ~ocr ge 'arer, negtn:.".s een 'stvice 9fte, Ie ';el' 
W.C~len ,n oa lienoe!!e aan "'I\-e5te"ngsm-G'd~ien vOllr de 
telecomlllun,utit·,ndusu,e Tot ~. ~er",ac!lte. grate 
wiriS)m •• ers tn de kClIlenae iat,n:llehDfen mobiele,com.: ' 

, IIIIInIC8"., S3letliatcoml1!~lItCau en lonlarl!ll'Cn,all tti"~ 
foonwerkear In ontw'Uailngsl.nden. . ' . 

. . O •• rnaalt ~a.1 (It taapaSlona van IIIIcro~II.i(lro~~.C1I 

. ptOdUktiiiiroces en .de prOMten leit 
. vooruatien 'Hat midoen; eli ill: .. ntleaJ~1 
.titeren' door het .anDi.de~ van i:'l .n~IpI·'tfjl.k8 '~""1!in;:, 

":. !. 

gen. _ 

hi' . da ,sec'tor . :on5~menteneielrtroft\c., 
. 1993,'t994 de ,,'ijzen en marges onder druk DlIJ1,en.Ii1.,aPi;J.;'-"21 
. Van niew.e Produr.qe"erat,es. zoa,s dt d;airai. 
'ecortler an Oreeaoee:dlt;eVtS'e; 111.111111 op kilti •. 
';'10019"" sao':i.:;elv Otia'a;e aa,'ae .• ~itaiei\ , 
wac"!. Oe tocne ... e .. rie 'aa~c.thl ';O!l< er.~GGr$cr.llfti," 

._._-_._--------_ ........ 

54 

\ 

IWf'BEDR IJ FSKUN DR 
p_ ink e I 

onder De m"'rs ad vie2 "11 


	Voorblad
	Samenvatting
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Begrippenlijst
	Literatuurlijst
	Bijlagen

