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:INLE:ID:ING 

in het kader van het promotie-onderzoek "mogelijkheden tot 
verbetering van de MPS-functie" wordt de MPS-module van een 
aantal software-pakketten onderzocht. In dit rapport is de 
functionaliteit van de MPS-module van het MFG-II pakket, Master 
Scheduling genaamd, beschreven. De functionaliteit is onderzocht 
door gesprekken met consultants en bestudering van documentatie. 

De opbouw van het rapport is als voIgt. In deel I wordt ingegaan 
op de interfaces van Master Scheduling met andere modules en 
wordt de functionaliteit grof beschreven. Deel II beschrijft de 
toestandsonafhankelijke gegevens en in deel III wordt ingegaan op 
de werking van Master Scheduling. In deel IV tenslotte worden de 
beperkingen en toepasbaarheid van de module behandeld. 



DEEL :I: GLOBALE FURCTIONALITEIT EN INTERFACES 

MFG-:II wordt door TEAMeo gezien als een standaard pakket met 
aIleen de hoogst noodzakelijke functionaliteit. Met behulp van de 
MITROLL-programmeertaal moet de functionaliteit op basis van de 
specifieke gebruikersbehoeften worden uitgebreid. 

De functionaliteit van Master Scheduling is gericht op het 
opstellen van Master Demand Schedules en Master Production 
Schedules. Het Master Demand Schedule (NOS) geeft de verwachte 
marktvraag weer. Het Master Production Schedule (MPS) bepaalt wat 
er gemaakt gaat worden. 

De globale functionaliteit van de module Master Scheduling wordt 
besproken aan de hand van het model van Berry, Vollman en 
Whybark. Dit model is gekozen omdat de structuur van het model in 
meerdere MPS-modules is terug te vinden. 
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De functie Demand management houdt in dat op detail- en op 
aggregaatni veau een vraagplan (HOS) kan worden ingevoerd. Het 
vraagplan op aggregaatniveau kan met behulp van een Planning BOM 
worden gedisaggregeerd. Het opstellen van het vraagplan wordt 
niet ondersteund. Gegevens over werkelijk verkochte producten 
komen van de module Sales Order Management. Op basis van de 
werkelijke verkopen vindt "NOS-consumptie" plaats. 

Op aggregaatni veau kan geen productieplan worden opgesteld. WeI 
kan aan een aggregaat-item een capaciteitsprofiel worden 
gekoppeld. Hiermee wordt het mogelijk het vraagplan op aggregaat
niveau op capaciteitsbelasting te checken. 

Op basis van het HOS of de afhankelijke behoefte van de parent 
kan voor een critisch item een MPS worden opgesteld. Dit MPS moet 
door de planner worden berekend en worden ingevoerd. Een capaci
teitscheck op itemniveau wordt uitgevoerd door voor de Master 
Schedule items een capaciteitsprofiel op te stellen. 



In een assemble-to-order si tuatie worden de klantorders in het 
Final Assembly traject bestuurd met behulp van MRP. Het aggregaat 
MOS dat is opgesteld voor een optiegevoelig eindproduct (een 
aggregaat-item met Planning BOM) heeft geen invloed op de 
optiesamenstelling van Final Assembly Orders. 



DEEL II: TOESTANDSONAFHANKELIJD GEGEVENS 

In di t deel wordt ingegaan op de toestandsonafhankelijke 
gegevens. Achtereenvolgens worden behandeld: planningshorizon en 
time fences, rescheduling policy, Master Schedule-items, 
stuklijsten en capaciteitsgegevens. 

1. Planningshorizon en time fences 

De planningshorizon moet worden opgegeven in weken vanaf de 
lopende periode. De maximale planningshorizon is twee jaar. Over 
de hele planningshorizon is de tijd opgedeeld in perioden ("buck
ets") van een week. Andere periodelengten zijn niet mogelijk. Het 
MDS en het MPS worden dus op weekbasis vastgelegd. 

V~~r het opstellen van MS-rapporten kunnen time fences worden 
gedefinieerd. De eerste time fence geeft het minimum aantal weken 
aan dat Master Schedule-gegevens op weekbasis in de rapporten 
moeten worden opgenomen. De tweede time fence geeft het minimum 
aantal maanden aan dat Master Schedule-gegevens op maandbasis in 
de rapporten moeten worden weergegeven. Tussen de eerste en de 
tweede time fence worden de gegevens op weekbasis dus geag
gregeerd tot maanden. Na de tweede time fence worden de gegevens 
op weekbasis geaggregeerd tot kwartalen. De time fences hebben 
geen enkele invloed op de werking van de module! 

Iedere nieuwe periode wordt deze "current" gemaakt met behulp van 
de ADJDS transactie. Bij dit voortschrijden van de tijd wordt, 
als indeling op maandbasis binnen de eerste time fence dreigt te 
vallen, de eerste maand van de maandindeling weer weergegeven op 
weekbasis. Op dezelfde wijze wordt als de tweede time fence de 
kwartaalindeling bereikt, de weken van de eerste kwartaalindeling 
geaggregeerd tot maanden in plaats van kwartalen. 

De module Master Scheduling mc-.akt bij het definieren van een 
planningshorizon e'l'· time . _ ices geen onderscheidt tussen 
itemniveau en aggregaatniveau. 

2. Rescheduling policy 

Voor vrijgegeven MRP-Orders (Scheduled Receipts) en voor MPS
Orders genereert MFG-II uitzonderingsboodschappen. De planner 
moet zelf actie op de uitzonderingsboodschappen ondernemen. MFG
II plant geen MRP-Planned Orders om een behoefte te dekken die in 
principe door de rescheduling van vrijgegeven MRP-Orders gedekt 
zou kunnen worden (resceduling assumption!). 

3. Master Schedule-items 

Bij MFG-II worden 3 verschillende itemtypen onderscheiden: 
- ST: Beheerst voorraaditem 
- PH: Phantom 
- PL: Planningsitem 

Items die een productgroep of een optiegevoelig eindproduct 
representeren zijn van het type PL. Deze planningsitems zijn 
altijd de parent van een Planning BOM. Voor een planningsitem 
moet een MOS worden opgesteld. 



Voor aIle beheerste voorraadi tems, item type ST, kan een MDS 
en/of een MPS worden opgesteld. Een MOS wordt gebruikt om de 
onafhankelijke vraag naar items te representeren. Voorbeelden van 
di t soort items zi jn eindproducten, service-onderdelen en 
planningsitems die een groep eindproducten of een optiegevoelig 
eindproduct representeren. Het MPS legt vast wat er geproduceerd 
gaat worden van een bepaald item. Een MPS wordt ondermeer 
opgesteld voor items die gebruik maken van een of meer critische 
capaciteiten. 

Op het moment dat voor een item een MPS wordt ingevoerd, wordt de 
waarde van de P~-NO-PLN-ORDER parameter van het item veranderd 
om het genereren van Planned Orders te voorkomen. De PAR-MRP
EXPLODE parameter van een item bepaalt of de MPS orders of de 
Planned Orders van een item met een MOS naar de componenten wordt 
doorgeexplodeerd. V~~r planningsitems (type PL) wordt deze 
parameter default op "doorexploderen" gezet. 

4. Stukli1sten 

MFG-II kent twee soorten stuklijsten. De eerste soort is de de 
standaard stuklijst die voor ieder maakbaar item beschrijft uit 
welke components het item is opgebouwd. Deze stuklijst wordt 
door MRP gebruikt voor het genereren van Planned Orders in het 
totale fabricage-traject. Voor een assemble-to-order si tuatie, 
waar sprake is van een relatief groot aantal eindproducten, houdt 
dit in dat voor iedere mogelijke configuratie van het eindproduct 
een stuklijst aanwezig moet zijn. 

De tweede soort stuklijst is een Planning BOM. Parent van de 
Planning BOM is een planningsi tem type PL. De Planning BOM kan 
voor twee situaties worden gebruikt: 
- Productgroepen 

Het planningsi tem representeert in di t geval een groep eind
producten. Deze eindproducten zi jn de components van de 
Planning BOM. De Planning BOM beschrijft de percentageverdeling 
van de eindproducten in de ~~vep. 

- Optiegevoelige eindproducten 
Het planningsitem representeert een optiegevoelig eindproduct. 
De components van de Planning BOM zijn de opties en "commons" 
die in het eindproduct (kunnen) voorkomen. De Planning BOM 
beschrijft per optie het percentage van de eindproducten dat 
met deze optie wordt verkocht. 

De stuklijstdiepte van de Planning BOM is een niveau. Bij de 
parent-component relatie kan aIleen een stuklijsthoeveelheid 
worden opgegeven. In het geval van optiegevoelige eindproducten 
zal de technische stuklijsthoeveelheid moeten worden vermenig
vuldigd met de kans op voorkomen van een optie om de juiste 
getallen in de Plannings BOM te krijgen. Het is niet mogelijk om 
in de parent-component relatie van de Planning BOM een offset te 
definieren. 

5. Capaciteitsgegeyens 

Bi j het ui tvoeren van een Rough-cut Capacity Check worden 
capaciteitsbeschikbaarheid en capaciteitsbehoefte met elkaar 
vergeleken. De capaci tei tsbeschikbaarheid wordt bij MFG-II 
vastgelegd door per critische capaciteit vast te leggen: 
- Resource identification: 

Identificatie van de critische capaciteit 



- Load measure: 
Eenheid waarin de capaciteit wordt uitgedrukt 

- Capacity: 
De hoeveelheid beschikbare capaciteit per week, uitgedrukt in 
de capaciteitseenheid voor deze capaciteit. 

De behoefte aan capaciteit wordt bepaald op basis van capaci
teitsprofielen. Een capaciteitsprofiel van een Master Schedule
item beschrijft per te gebruiken critische capaciteit hoeveel 
eenheden op deze capaciteit noodzakelijk zijn voor het maken van 
een MS-item. Voor elk MS-item (dit kan ook een Planningsitem 
zijn) moeten per critische capaciteit de volgende gegevens worden 
ingevoerd: 
- Resource identification: 

De identificatie van de critische capaciteit. 
- Fixed load: 

Het aantal eenheden capaciteit dat nodig is voor het opzetten 
van een order van dit item, onafhankelijk van de ordergrootte. 

- Load per unit: 
Het aantal eenheden capaciteit dat nodig is om een eenheid van 
het item te produceren 

- Load week: 
De offset uitgedrukt in weken, gerekend vanaf de due date van 
de order voor het MS-item, die bepaalt wanneer gebruik wordt 
gemaakt van de cri tische capaci tei t. Deze offset is negatief 
als de capaci tei t v~~r de due date moet worden aangewend en 
positief als de capaciteit na de due date wordt aangewend. 



DEEL XXX: WERlCIHG VAN MASTER SCHEDULING 

Xn di t deel wordt ingegaan op de werking van de module Master 
Scheduling. Hoofdstuk 1 beschrijft op welke wijze de planning op 
aggregaatniveau ondersteund wordt. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan 
op het opstellen en onderhouden van het MOS en het MPS. In 
hoofdstuk 3 tens lotte wordt beschreven hoe het Final Assembly 
traject wordt aangestuurd. 

1. Plannen oD aggregaatniyeau 

In deel II, hoofdstuk 3 is beschreven dat met behulp van een 
planningsi tem en een Planning BOM een productgroep of een 
optiegevoelig eindproduct kan worden gedefinieerd. Op aggregaat
niveau (niveau van het planningsitem) worden de volgende functies 
ondersteund: 
- Invoeren en "consumeren" van het aggregaat MOS 
- Uitvoeren van een capaciteitscheck 
- Oisaggregeren van het MOS 
Schematisch kan dit als voIgt worden weergegeven: 
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Bet Master Demand Schedule voorhet planningsitem specificeert 
per periode (een week) de verwachte marktvraag van de product
groep of het optiegevoelige eindproduct. De enige ondersteuning 
binnen MFG-II v~~r het opstellen van het MOS zijn historische 
verkoopcijfers per item van de module Sales Order Management. 
Voor een item kunnen meerdere HOS'en worden opgesteld. De totale 
verwachte marktvraag is de som van de MOS'en. 

Bij MFG-II kan het MOS worden geconfronteerd met de werkelijke 
vraag. De wijze waarop dit gebeurt wordt toegelicht aan de hand 
van een voorbeeld: V~~r een nieuw (aggregaat-)item wordt over de 
komende 6 perioden het onderstaande MOS opgesteld: 



I Period 
HDS 

1 
10 

2 
10 

3 
10 

4 
10 

5 
10 

6 
10 

Na periode 1 blijkt dat er in deze periode in werkelijkheid 12 
items zijn verkocht. Aan het begin van periode 2 wordt periode 2 
"current" gemaakt met de ADJDS transactie (deel II, hoofdstuk 1). 
Het MDS wordt dan als voIgt geconsumeerd: 

Period 1 2 3 4 5 6 
HDS 10 10 10 10 10 10 
Actual 12 0 0 0 0 0 
Cum.Ditt. +2 
Consumed 2 0 0 0 0 
Net 8 10 10 10 10 

Over de vooratgaande perioden wordt het cummulatieve verschil 
tussen werkeli jke vraag en HDS berekend. Di t cummulatieve 
verschil wordt ten laste gebracht van de current periode: 
- Consumed: het cummulatieve verschil over de voorgaande perioden 

dat ten laste komt van het HDS in de current periode 
- Net: het HDS in de huidige periode verminderd met het cum

mulatieve verschil over de voorgaande perioden. 

Als nu in periode 2 de werkeli jke vraag 5 stuks is dan is de 
toestand aan het begin van periode 3 als voIgt: 

Period 1 2 3 4 5 6 
HDS 10 10 10 10 10 10 
Actual 12 5 0 0 0 0 
Cum.Ditt. +2 -3 
Consumed -3 0 0 0 
Net 13 10 10 10 

Te zien is dat het negatieve cummulatieve verschil wordt opgeteld 
bij het HDS van de current periode. 

Als gedurende periode 3 nog 14 stuks worden verkocht dan ziet het 
overzicht in periode 3 er als voIgt uit: 

Period 1 2 3 4 5 6 
MDS 10 10 10 10 10 10 
Actual 12 5 14 0 0 0 
Cum.Ditt. +2 -3 
Consumed 10 1 0 0 
Net 0 9 10 10 

In het bovenstaande overzicht is te zien dat als het cummulatieve 
verschil groter is dan de netto beschikbaarheid in de current 
periode, het verschil naar de volgende periode wordt door
gerekend. In dit geval kan dat betekenen dat een klant zijn 
product een periode later krijgt. 



Ais nu gedurende periode 3 een order van 25 stuks voor periode 5 
wordt geplaatst dan ziet het schema er ui t zoals di t op de 
volgende bladzijde is weergegeven: 

Period 1 2 3 4 5 6 
HOS 10 10 10 10 10 10 
Actual 12 5 14 0 25 0 
Cum.Diff. +2 -3 
Consumed 10 10 10 6 
Net 0 0 0 4 

Een grote order in een toekomstige periode t consumeert eerst het 
HOS in dezelfde periode, vervolgens het HOS in de perioden 
voorafgaand aan periode t en pas als het HOS in deze voorafgaande 
perioden geheel geconsumeerd is het HOS in de periode volgend op 
periode t. Het cummulatieve verschil wordt alleen berekend voor 
afgesloten perioden. 

De werkelijke vraag op aggregaatniveau wordt geregistreerd door 
bi j het ingeven van een klantorder aan te geven tot welk 
planningsi tern het eindproduct behoort. Als een eindproduct tot 
een bepaald planningsitem behoort wordt de werkelijke vraag naar 
het eindproduct alleen op aggregaatniveau geregistreerd. Als bij 
de het ingeven van de klantorder geen planningsitem wordt 
ingevoerd, moet de naam van het HOS op i temni veau waarop de 
consumptie moet worden toegepast worden ingegeven. Wordt hier de 
naam "ABNORMAL" ingevoerd dan vindt er geen HOS-consumptie 
plaats. 

1.2 Uitvoeren van een capaciteitscheck 

V~~r een Planningsitem kan ~en capaciteitsprofiel worden 
ingevoerd. De capaciteitscheck wordt uitgevoerd op basis van het 
MOS. De Capaciteitscheck gebeurt door de totale capaciteits
behoeftes voor een bepaalde capaciteit te berekenen en deze per 
peri ode te vergelijken met de beschikbare capaciteiten. 

Capaciteitsbehoeftes 
Het berekenen van de capaci tei tsbehoeftes gebeurt in drie 
stappen. In de eerste stap wordt voor Planningsitem 8, waarvoor 
een MDS is opgesteld, de geplande en de vrijgegeven capaciteits
behoefte op capaciteit a in periode t, als volgt berekend: 

PI.Beh(a,8,t) • MDS(8,t) * cap.beh per unit(8,a) + 

cap.beh per order(8,a) 

In de tweede stap wordt deze behoefte geoffset. Ais nu geldt dat 
y het aantal weken offset is ten opzichte van de due date dan: 

PI.Beh(a,8,t) --> PI.Beh(a,8,t-y) 

In de derde stap worden de capaciteitsbehoeftes voor capaciteit a 
in periode t over aIle n Planningsitems gesommeerd: 



n 
Pl.Beh(a,t) - E Pl.Beh(a,8,t) 

S-1 

Capaciteitsbeschikbaarheid 
Per capaciteit is de standaard beschikbaarheid per week vastgel
egd (deel II, hoofdstuk 4). De beschikbaarheid van capaciteit a 
in periode t wordt als voIgt aangeduid: Bes(a,t) 

Capaciteit check 
Op basis van de beschikbaarheid en de behoeftes berekent MFG-II 
voor capaciteit a het overschot aan capaciteit: 

Bes(a,t) - Pl.Beh(a,t) voor elke t 

Indien er sprake is van overbezetting is het de verantwoor
delijkheid van de planner om hierop actie te ondernemen. Dit kan 
inhouden dat het MPS of het MDS gewijzigd moeten worden. 

1.3 Disaggregeren van het HOS 

Het niet geconsumeerde gedeelte van het aggregaat MDS wordt met 
behulp van een speciale transactie (MSCHD) via de Planning BOM 
direct doorgeexplodeerd naar de Bruto Behoefte van de components 
van de Planning BOM. Als het planningsi tem een productgroep 
representeert dan zijn deze components eindproducten en als het 
planningsitem een optiegevoelig eindproduct representeert dan 
zijn deze components opties en "commons". 

Bij het exploderen van de Planning BOM wordt het MDS van de 
components niet geoffset. In het geval dat het planningsitem een 
optiegevoelig eindproduct representeert, valt het tijdstip van de 
verwachte vraag naar het eindproduct dus samen met het tijdstip 
van de verwachte vraag naar de commons en opties. De planner moet 
handmatig de behoefte aan opties en commons offsetten. 



2. Plannen op itemniveau 

Een MDS representeert de verwachte afname van het item. V~~r het 
item kan naast het MOS ook een MPS worden opgesteld. Het MPS 
bepaal t water geproduceerd gaat worden. Oe module Master 
Scheduling ondersteunt in het geval dat een item zowel een MOS 
als een MPS heeft de volgende functies: 
- Invoeren en consumeren van het HOS 
- Invoeren en consumeren van het MPS 
- Rough-cut Capacity Check 
De samenhang tussen deze functies kan als voIgt schematisch 
worden weergegeven: 
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r-------, belast. r---------, belast. r---------, 
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Bepaalde items moe ten op voorraad geproduceerd worden. Voorbeel
den biervan zijn: 

Eindproducten in een make-to-stock situatie: 
Op bet moment dat een klantorder komt moet het item ui t 
voorraad geleverd kunnen worden. Deze items hebben aIleen een 
onafhankelijke vraag. 
Ontkoppelpunt items: 
Als een klantorder wordt geplaatst moeten deze items op 
voorraad liggen zodat aIleen het productietraject na het KOOP 
nog (op klantorder) moet worden doorlopen. De vraag naar 
ontkoppelpunt-items moet onafhankelijk van de vraag naar items 
boger in de productstructuur worden bepaald. 
Service onderdelen: 
Service onderdelen worden als onderdeel verkocht (reparaties) 
maar worden ook gemonteerd in samenstellingen op een hoger 
ni veau in de productstructuur. Daarom bebben deze onderdelen 
zowel een afhankelijke als een onafhankelijke vraag. 

V~~r dat gedeelte van de bruto behoefte dat bepaald wordt door 
een onafhankelijke vraag moeten een of meer MOS' en per item 
worden opgesteld. Een MDS specificeert per periode (een deel van) 
de verwachte marktvraag van het item. De enige ondersteuning die 
MFG-II geeft bij bet invoeren van een MDS op itemniveau zijn de 
historische verkoopcijfers per item van de module Sales Order 
Management. 



Bij het invoeren van een MOS wordt meteen een bruto behoefte 
gecreerd in de MaP-database. De totale bruto behoefte veroorzaakt 
door onafhankelijke vraag is de som van aIle MOS I en voor een 
item. Het MOS bepaalt dus wat beschikbaar moet worden gesteld van 
een bepaald item. De werkelijke onafhankelijke vraag wordt niet 
toegevoegd aan de bruto behoefte van een item, maar wordt 
geconsumeerd van de bruto behoefte van een MOS. Wordt bij het 
invoeren van een klantorder (dit is werkelijke onafhankelijke 
vraag) de MOS-naam "ABNORMAL" ingevoerd dan wordt de bruto 
behoefte van de klantorder ~ toegevoegd aan de bruto behoefte 
van een item. 

Als voor een item geen MPS wordt opgesteld, genereert MRP op 
basis van de bruto behoefte uit het MOS en de beschikbare 
voorraad Planned Orders om aan de bruto behoefte te kunnen 
voldoen. 

De MOS-consumptie op itemniveau wordt op dezelfde wijze uit
gevoerd als is beschreven in paragraaf 1. 1. Bi j het MOS op 
itemniveau wordt echter het belang van de MOS-consumptie 
duidelijk. De MOS-consumptie geeft gefaseerd weer welk gedeelte 
van de bruto behoefte reeds is toegewezen aan werkelijke 
klantorders. De MOS-consumptie kan ondermeer worden gebruikt als 
een soort van Available-to-promise functie aan "verkoopkant van 
het item-voorraadpunt". 

2.2 Opstellen en consumeren van het MPS 

Voor items die gebruik maken van critische capaciteiten of voor 
items die een onregelmatig afnamepatroon hebben kan het verstan
dig zijn om de te produceren aantallen van het item te reguleren 
met een MPS. Een MPS bepaal t per periode hoeveel er van een 
bepaald item moet worden geproduceerd. 

MFG-II biedt bij het opstellen van het MPS ondersteuning door de 
capaciteitsconsequenties van het MPS te berekenen met behulp van 
een Rough-cut Capacity Check. De planner moet er bij het invoeren 
van het MPS zelf voor zorgen dat hij met het MPS de bruto 
behoefte, eventueel afgeleid uit het MOS, dekt. 

MFG-II biedt de mogelijkheid tot MPS-consumptie. Dit houdt in dat 
het MPS wordt afgezet tegen de Released Workorders voor het 
Master Schedule item. Op deze wijze krijgt een planner inzicht in 
het verschil tussen plan en de realisatie er van. De consumptie 
vindt op precies dezelfde wijze plaats als de MOS-consumptie 111 
(paragraaf 1.1). 

Bij het invoeren van het MPS worden direct MPS-orders in de MRP
database aangemaakt. De MPS-orders kunnen worden beschouwd als 
een soort Firm Planned Orders. Deze orders kunnen niet door de 
module MRP worden aangepast. Alleen het niet geconsumeerde 
gedeelte van het MPS wordt door MaP geexplodeerd. Oit is over
eenkomstig de normale explosion logic van MaP waar Scheduled 
Receipts (in MFG-II de released workorders) niet worden geexplo
deerd. Indien er een niet gedekte bruto behoefte bestaat of 
indien een MPS-order niet bijdraagt aan het dekken van een bruto 
behoefte in een bepaalde periode worden uitzonderingsboodschappen 
voor de MPS-orders gegenereerd. Op deze wijze vindt ook de 
afstemming tussen het MOS en het MPS plaats. (11het opbouwen van 



seizoensvooraden veroorzaakt dus exception messages??). De 
planner moet zelf actie op deze boodschappen ondernemen. 

2.3 Rough-cut capacity Check 

De Rough-cut Capacity Check wordt uitgevoerd voor elk Master 
Schedule item. Voor een Master Schedule item waarvoor alleen een 
MOS is opgesteld wordt de RCCC uitgevoerd op basis van het MDS. 
De wijze waarop dit gebeurt is identiek aan de capaciteitscheck 
voor het planningsitem (par. 1.2). 

V~~r Master Schedule items waarvoor een MPS is opgesteld maakt de 
RCCC gebruik van zowel geplande als van vrijgegeven orders: 
- GePlande orders: 

Voo items waarvoor een MPS is opgesteld zijn dit MPS Orders 
die nog niet zijn vrijgegeven. Voor Master Schedule items 
waa oor alleen een MOS is ingevoerd zijn dit de MRP Planned 
Orders voor het Master Schedule item die nog niet zijn 
vrijgegeven. 

- Vrijgegeven orders 
Dit zijn Released Workorders voor het Master Schedule items 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop voor een 
Master Schedule item met MPS een RCCC wordt uitgevoerd. De RCCC 
gebeurt door de totale capaci tei tsbehoeftes voor een bepaalde 
capaciteit te berekenen en deze per periode te vergelijken met de 
beschikbare capaciteiten. 

Capaciteitsbehoeftes 
Het berekenen van de capaci tei tsbehoeftes gebeurt in drie 
stappen. In de eerste stap wordt voor Master Schedule item B, 
waarvoor een MPS is opgesteld, de geplande en de vrijgegeven 
capaciteitsbehoefte op capaciteit a in periode t, als volgt 
berekend: 

en 

P~.~eh(a,BAt) • MPS Order(B,t) * cap.beh per unit(S,a) + 

cap.beh per order(S,a) 

Vr.Beh(a,8,t) • Rel. Workorder{B,t) * cap.beh per unit(B,a) + 

cap.beh per order{S,a) 

In de tweede stap wordt deze behoefte geoffset. Als nu geldt dat 
y het aantal weken offset is ten opzichte van de due date dan: 

Pl.Beh(a,8,t) --) Pl.Beh(a,8,t-y) 

en 

Vr.Beh(a,B,t) --) Vr.Beh(a,B,t-y) 

In de derde stap worden de capaciteitsbehoeftes voor capaciteit a 
in periode t over alle n Master Schedule items gesommeerd: 

n 
Pl.Beh(a,t) • E Pl.Beh{a,B,t) 

B=1 



en 
n 

Vr.Beh(a,t) c E Vr.Beh(a,8,t) 
8=1 

Capaciteitsbeschikbaarheid 
Per capaciteit is de standaard beschikbaarheid per week vastgel
egd (deel II, hoofdstuk 4). De beschikbaarheid van capaciteit a 
in periode t wordt als volgt aangeduid: Bes(a,t) 

Capaciteit check 
Op basis van de beschikbaarheid en de behoeftes berekent MFG-II 
voor capaciteit a het overschot aan capaciteit: 

Bes(a,t) - (Pl.Beh(a,t) + Vr.Beh(a,t» voor elke t 

Indien er sprake is van overbezetting is het de verantwoor
delijkheid van de planner om hierop actie te ondernemen. Dit kan 
inhouden dat het MPS of het MOS gewijzigd moeten worden. 

3. Final Assembly Order Planning 

In een assemble-to-order situatie wordt het fabricagetraject na 
het klantorder ontkoppelpunt in principe aangestuurd door 
klantorders. Om drie redenen is er behoefte aan een bepaalde mate 
beheersing op goederenstroomniveau in dit traject: 
- In het Final Assembly traject zullen vaak capaci tei tsrestric

ties bestaan waardoor niet alle klantorders zondermeer 
geaccepteerd kunnen worden. 

- Voor klantorders moet worden bekeken of de commons en opties 
van het bestelde eindproduct tijdig beschikbaar zijn. 

- Bij een complex Final Assembly traject kan het verstandig zijn 
meerdere. produc"tiefasen te' onderscheiden die onderling 
gecoordinll'~~r moete:l worden. 

Als er sprake is van een situatie waar de opties en "commons tl van 
een optiegevoelig eindproduct de ontkoppelpuntdelen zijn, en het 
optiegevoelig eindproduct wordt gepland met een aggregaat MOS I 

dan kan MFG-II beperkte ondersteuning bieden. In di t geval kan 
namelijk de klantorderacceptatie van de hoeveelheid eindproducten 
worden afgestemd op het NOS op aggregaatniveau door het MOS
consumptie. De opticsamenstelling in de eindproducten kan niet 
worden afgestemd op de geplande optiesamenstelling. 

Oak voor optiegevoelige eindproducten maakt MFG-II voor de Final 
Assembly gebruik van standaard stuklijsten. In deze stuklijsten 
kunnen op meerdere ni veaus beheerste voorraadi tems worden 
ingelegd. Hierdoor kunnen in het Final Assembly traject meerdere 
productiefasen worden onderscheiden. Het beheeersingsprobleem 
kan daardoor gedecomponeerd worden (goederenstroombeheersing en 
productie-eenheidbeheersing). 
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