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SAMENVATTING
-===========

In dit verslag wordt een ontwerp geschetst van een netwerk van
Point of Sale terminals ten behoeve van een keten van 150
winkels voor elektrische en elektronische apparaten en
aanverwante artikelen, aangesloten bij Expert Nederland B.V. te
Nijkerk. Naast de technische aspecten, worden ook de
organisatorische en financiele consequenties, verbonden aan
invoering van zo'n netwerk in de winkelketen, behandeld.
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INLEIDING
=========

Binnen de Expert-organisatie wordt a1 jaren met het idee
gespee1d om winkels, opgenomen in de Expert winke1keten, uit te
rusten met Point Of Sale-terminals oftwewe1 inte11igente
kassa's. Be1angrijkste eigenschap van zo'n inte11igente kassa
is de moge1ijkh~id om a11e op de kassa aanges1agen gegevens op
te slaan in een zogenaamd "transaktiebestand" op, een
achtergrondgeheugen, meesta1 cassette of diskette. A1s aan het
eind van een verkoopdag de transaktiebestanden van a11e winkels
naar het hoofdkantoor in Nijkerk getransporteerd worden, kan
uit deze bestanden de exakte verkoopcijfers per artike1
gedesti11eerd worden. Bovendien kan op deze manier nauwkeurig
bijgehouden worden hoe de voorraadpositie van e1ke. winkel_is •.
De voorde1en van deze werkwijze voor het hoofdkantoor zijn
evident. A1s er e1ke dag exakte verkoopcijfers ter beschikking
komen kan er vee1 gerichter ingekocht worden en kan vo1staarr
worden met k1einere voorraden in het centrale magazijn in
Nijkerk. Verder kan er nog een schat van waardevo11e informatie
voor het management uit deze gegevens gehaald worden over de
gang van zaken in zowe1 de winke1keten a1s in iedere winkel
afzonder1ijk. Deze informatie kan ook van groot nut zijn voor
de afzonder1ijke winke1iers.
Hoe een inte11igente kassa ingepast zou kunnen worden in de
Expert winke1keten, hoe de opbouw van het hiervoor benodigde
netwerk is, welke consequenties dit met zich mee brengt en
welke eisen er geste1d worden aan zo'n kassa, za1 in het voor U
1iggende vers1ag uit de doeken worden gedaan.

Vanaf deze p1aats wi1 ik eenieder die mij tijdens dit
afstudeerprojekt behu1pzaam is geweest harte1ijk danken voor
hun inbreng, met name medewerkers van Expert Nederland B.V. en
mijn beide bege1eiders de heer H.J. Bodt en ir. M.P.J. Stevens.
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De Expert winkelketen

HOOFSTUK 1 : DE EXPERT WINKELKETEN
==================================

1.1 Organisatie

De meeste artikelen die in de winkels uit de Expert winkelketen
verkocht worden, worden betrokken uit de magazijnen van Expert
Nederland B.V. of van Eurogram B.V., twee dochtermaatschappijen
van Expert Beheer B.V. Eurogram verzorgt de centrale inkoop en
distributie van de volgende artikelgroepen:

- langspeelplaten/muziekcassettes
- naalden
- top-40 singles
- accessoires

Tot de kategorie accessoires behoren artikelen
cassettes, koptelefoons, microfoons, snoeren,
pluggen enzovoort.

zoals Jege
batterijen,

Expert voorziet de winkels uit de keten van het zogena.amde
bruin- en witgoed. Onder witgoed verstaan we voornamelijk
huishoudelijke apparaten zoals bijvoorbeeld koelkasten,
gasfornuizen, diepvriezers, elektrische blikopeners, friteuses.
Bruingoed is een verzamelnaam voor beeld- en geluidsapparatuur,
varierend van HiFi-bouwstenen tot eenvoudige portable
radiootjes en van eenvoudige zwart/wit T.V.'s tot complete
video-sets.

Uit het bijzonder uitgebreide artikelenpakket van Eurogram en
Expert maakt iedere winkelier een keuze welke artikelen hij in
zijn winkel gaat verkopen. In principe heeft dus iedere winkel
zijn specifieke artikelenpakket, maar uiteraard bestaat er weI
overlap tussen de pakketten van de verschillende winkels.
Verder heeft een winkelier de vrijheid om artikelen te
betrekken van andere leveranciers, een verschijnsel dat "vreemd
gaan" wordt genoemd. Ook zijn er enkele winkeliers, die naast
Expert- en Eurogram-artikelen, nog heel andere artikelen
verkopen, bijvoorbeeld fietsen of keukens.
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1.2 Soorten winkels

Binnen de Expert winkelketen kunnen we 3 soorten winkels
onderscheiden:

1. Expert platenzaken: Deze
Eurogram-artikelen,
naalden, accessoires
artikelen worden via
Nijkerk geleverd.

zaken verkopen uitsluitend
dus platen/muziekcassettes,

en top-40 singles. Al deze
het magazijn van Eurogram in

2. Expert winkels: Deze winkels verkopen voornamelijk Expert
artikelen, dus bruin- en witgoed, maar ook een aantal
Eurogram-artikelen, t.w. naalden en accessoires.

3. Gecombineerde winkels: Deze verkopen zowel Expert-artikelen
als platen/cassettes, naalden, singles en accessoires.

Onder Expert-dealers verstaan we eigenaren van Expert
en gecombineerde winkels. Expert-dealers zijn
aandeelhouder van Expert Nederland B.V. Eigenaren van
platenzaken zijn geen Expert-dealer.

winkels
tevens
Ex.pert

Momenteel is de samenstelling van de winkelketen als voIgt:

SOORT WINKEL
============
I.Expert platenzaken
2.Expert winkels
3.Gecombineerde winkels

AANTAL
=======

26
25

102

Ret aantal Expert-dealers b~draagt momenteel 85.
bedoeling dat het aantal dealers in de toekomst toe
tot zo'n 170.

1.3 Expert artikelenpakket

Ret
zal

is de
nemen

Nagenoeg ~lk artikel op het gebied van bruin- en witgoed dat op
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De Expert winkelketen

de Nederlandse markt verkrijgbaar is, kan door de dealer via
Expert besteld worden. Er zijn slechts enkele leveranciers waar
Expert (nog) geen zaken mee doet, bijvoorbeeld B & 0, J.V.C.
Deze grote verzameling Expert-artikelen, momenteel bestaande
uit zo'n 7500 verschillende artikelen, is onder te verdelen in
ongeveer 120 artikelgroepen, bijvoorbeeld:

ARTIKELGROEP
=========-==

415
101
135

OMSCHRIJVING
====-=======
broodrooster
kleurentelevisie 66 cm
cassette deck

Binnen elke artikelgroep worden een aantal apparaten
geselekteerd die het predikaat "basisassortiment A" meekritgen.
Dit zijn apparaten, die ~igenlijk in geen enke~e Expert-winkel
zouden mogen ontbreken. Verder worden een aantal artikelen per
artikelgroep gebombardeerd tot "basisassortiment B". Deze
artikelen kunnen- gezien worden als alternatief voor of. also
aanvulling op het basisassortiment A. De rest van. de artikelen
valt in het randassortiment. Momenteel is de verdeling over de
verschillende groepen als voIgt:

KATEGORIE
=========
Basisassort.A
Basisassort.B
Randassortiment

AANTAL ARTIKELEN
~m~==========~==

650
650

6200

Artikelen uit het .,basisassortiment (A en B) zijn in de regel
altijd op voorraad in het magazijn van Expert in Nijkerk.
Artikelen uit het randassortiment zijn normaliter niet op
voorraad bij Expert.

Hetbasisassortiment wordt samengesteld door de afdeiing Inkoop
van Expert en de IRAC (Inkoop en Reclame Advies Commissie), en

9



De Expert winkelketen

wordt ter goedkeuring voorgelegd
bijeenkomende dealer-vergadering.

aan de maandelijks

Elk Expert-artikel heeft een uniek artikelnummer bestaande uit
9 cijfers dat als volgt is opgebouwd:

ARTlKELNUMMER = PPP.QQQ.RRR

PPP = artikelgroep bijv.: 134 cassette recorder
156 luidsprekers

QQQ = merk

RRR = volgnummer

bijv.: 007 Grundig
014 Bauknecht

Bestellingen aan de hand van dit 9-cijferige artikelnummer
worden telefonisch of schriftelijk doorgegeven naar. het
hoofdkan~oor in Nijkerk, waar deze via terminals ingevoerd
worden in een IBM-computersysteem. Voor gegevens over deze
computer zij verwezen naar paragraaf 1.6.

Verder kunnen we binnen de groep Expert-artikelen nog
onderscheid maken tusseR gekodeerde en ongekodeerde artikelen.
Gekodeerde artikelen zijn Expert-artikelen duurder dan
Hfl.150,-. Voor deze artikelen wordt op het IBM-systeem een
sticker aangemaakt waarop vermeld staat:

- het 9-cijferige Expert nummer
- Expert verkoopprijs
- eventueel de adviesprijs
- verkorte artikelomschrijving
- afleveringsdatum (versluierd)
- dealernaam
- een 5-cijferig zogenaamd plakkernummer
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Dit plakkernummer verdient enige toelichting: Gekodeerde
artikelen die naar een bepaalde dealer gaan krijgen
opeenvolgende nummers ten behoeve van de voorraadadministratie.
Als het laatste gekodeerde artikel dat een bepaalde dealer
heeft gekregen plakkernummer 32.684 heeft, en hij besteld 3
nieuwe koelkasten, dan zullen deze koelkasten in het
voorraadbestand van de dealer bekend staan onder de
plakkernummers 32.685, 32.686 en 32.687. Aan ongekodeerde
artikelen wordt geen plakkernummer toegekend. Van deze
artikelen wordt dus momenteel geen voorraad per dealer
bijgehouden.

1.4 Eurogram artikelenpakket

Zoals gezegd is het artikelenbestand van Eurogram te verdelen
in 4 hoofdgroepen. De grootste groep is de groep
langspeelplaten/muziekcassette~.In principe kan Eurogram elke
langspeelplaat/cassette, die in Nederland is uitgebracht,
leveren aan de winkeliers, van Abba tot Urker mannenkoor. Een
schatting van het aantal l.p.'s/ m.c.'s in deze groep is vrij
moeilijk te maken. Zeker is in elk geval dat dit aantal boven
de 10.000 ligt. Uit deze groep zijn ongeveer 4.000 titels op
voorraad in het magazijn van Eurogram B.V. in Nijkerk.
Interessant om te weten is verder nog dat er per week zo'n 250
l.p.'s/m.c.'s en 175 singles worden uitgebracht. Elke l.p./m.c.
of single die in Nederland wordt uitgebracht, krijgt van de
platenmaatschappijen een artikelkode van maximaal 10
alfanumerieke velden mee. Bij Eurogram wordt aan deze
artikelkode nog 2 cijfers toegevoegd, die de platenmaatschappij
representeren. Elke plaat die het magazijn van Eurogram verlaat
is daar voorzien van een prijssticker en een 96-koloms
ponskaartje, vervaardigd op het IBM-systeem. Als een winkelier
een plaat/cassette verkoopt, haalt hij het ponskaartje uit de
hoes of het cassettedoosje. Ponskaartjes van verkochte
platen/cassettes die de winkelier opnieuw wil bestellen
verzamelt hij, en aan het eind van de dag stuurt hij deze
ponskaartjes in een antwoordenvelop naar Eurogram in Nijkerk,
waar deze verder worden verwerkt op het IBM-systeem. Verder kan
een winkelier ook schriftelijk of telefonisch bestellingen
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doorgeven. Deze bestellingen worden in beide gevallen op een
terminal ingetikt en op het IBM-systeem verder verwerkt.

De groep pick-up naalden bevat momenteel zo'n slordige 1800
verschillende types. Ook hier is, net zoals bij Expert
artikelen, een basisassortiment samengesteld, waarin de meest
gangbare types zitten en die dus in elke winkel op voorraad
zouden moeten zijn. Naalden uit het basisassortiment zijn in
principe steeds bij Eurogram op voorraad. Ret basisassortiment
naalden bevat ongeveer 160 naalden. Elke naald heeft van de
grootste naaldenleverancier, Archer International B.V., een
artikelkode gekregen varierend van 1 tot 4 cijfers, in sommige
gevallen nog gevolgd door een van de letters Q, S of E (Quadro,
Elliptisch of Sferisch). Bij Eurogram wordt aan deze
artikelkode nog het getal 04 toegevoegd, wat impliceert dat het
desbetreffende artikel tot de groep naalden behoort. Ook bij
iedere naald wordt door Eurogram een ponskaartje gestopt
waarmee de desbetreffende naald bijbesteld kan worde-n.
Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid om naalden schriftelijk
of telefonisch te bestellen.

De groep accessoires bevat ongeveer 1300 artikelen, verdeeld
over 30 groepen. Binnen elke groep accessoires is een
basisassortiment gedefinieerd. 20 is er bijvoorbeeld een
basisassortiment lege video-tapes, een basisassortiment lege
audio-tapes, maar ook een basisassortiment 27 Me onderdelen. In
taal zijn er 600 accessoires die in een basisassortiment
zitten. Lang niet elke winkelier zal elke accessoires-groep in
zjn winkel hebben. Ieder artikel uit de groep accessoires heeft
een artikelnummer bestaande uit 2 cijfers die de artikelgroep
of het merk identificeren, gevolgd door een volgnummer van 3 of
4 cijfers. Bestelling van accessoires gebeurt telefonisch of
schriftelijk aan de hand Nan deze artikelnummers.

Bestellingen van l.p.'s/m.c.'s, accessoires en naalden lopen,
net als bij Expert-artikelen, via het IBM-systeem. Op dit
systeem wordt een voorraadbestand van het Eurogram magazijn
bijgehouden. Als een bestelling van een winkelier binnenkomt,
dan wordt door het IBM-systeem gecontroleerd of de bestelde
artikelen op voorraad zijn. Als dit het geval is, worden de
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desbetreffende artikel door
Aflevering kan nu gebeuren:

Expert besteld bij derden.

- via het magazijn in Nijkerk
- rechtstreeks van derden aan de dealer.

Verder kan de dealer ook rechtstreeks bij derden bestellen. Dit
gaat dan helemaal buiten Expert om. Zie fig.2.

Expert-artikelen worden met eigen vervoer naar de dealers
gebracht. Elke dealer wordt in principe 2 maal per week
bevoorraad, of op dinsdag en donderdag, of op woensdag en
vrijdag. Eurogram-artikelen worden waar nodig dagelijks aan de
winkeliers toegeleverd. Op dagen dat dit mogelijk is, gaan de
Eurogram-artikelen samen met de Expert-artikelen met het eigen
vervoersbedrijf naar de winkeliers. Op andere dagen worden de
Eurogram-artikelen door van Gend & Loos getransporteerd. _ Ook
winkels die geen Expert-artikelen voeren, platenzaken dus,
krijgen hun Eurogram-spullen Vta van Gend & Loos.

1.6 Ret IBM-systeem

Zoals al uit het voorafgaande gedeelte is gebleken neemt het
IBM-computersysteem en vrij centrale plaats in binnen de Expert
winkelketen. Reden om iets meer gegevens te vermelden over dit
systeem. Ret is een IBM serie 3 model 15/D met als
belangrijkste componenten:

- een IBM 5415 centrale verwerkingseenheid
- 256 kilobytes werkgeheugen
- een IBM 1403 lineprinter, goed voor 600 regels/minuut
- een IBM 3411 magneetband eenheid voor 800 of 1600 bpi
- een IBM 5424 kaartlees/pons eenheid
- een IBM 3741 diskette werkstation
- twee Memorex 3643 schijven eenheden, elk met een

capaciteit van 50 Mbyte
- twee Memorex 3644 schijven eenheden, elk met een

capaciteit van 200 Mbyte

Via een "Integrated Display Adapter" zij n in totaal 27 Memorex
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1377 beeldschermstations aangesloten op het IBM-sys teem ,
verdeeld over Eurogram, Expert, administratie en magazijn. Tot
slot is het systeem nog voorzien van een "Binary Synchronous
Communication Adapter" (BSCA), met behulp waarvan via modems
een verbinding gerealiseerd kan worden met :

- een computer van de T.U. (Technische Unie) , die
alle door de dealers bestelde Philips-apparatuur
levert aan de dealers

- een terminal bij E.V.C., een andere maatschappij die
deel uitmaakt van Expert Beheer B.V.

1.7 De boekhouding van de dealers

Voor verreweg de
platenwinkels, wordt
Retail B.V., wederom
B.V.

meeste dealers, echter niet voor de
de complete boekhbuding gedaan door E~pert .
een dochtermaatschappij ~n Expert Beheer

Een deel van de gegevens voor de boekhouding bestaat. uit
fakturen van door Expert. aan de dealers geleverde goederen.
Deze fakturen zijn aangemaakt op het IBM-systeem, en worden
automatisch verwerkt in de boekhouding van de dealers. De rest
van de benodigde boekhoudkundige mutaties worden eenmaal per
maand met behulp van Datapoint-1100 apparatuur door een
buitendienstmedewerker van Expert Retail vastgelegd op
cassette, en na conversie verder verwerkt op het IBM-systeem.

De volgende gegevens worden maandelijks vastgelegd:

1. Van elke financiele transaktie die de dealer heeft gepleegd
via giro, bank of kas wordt vastgelegd: datum,
dagafschriftnr., grootboekrekeningnr., omschrijving,
bedrag, debet of credit.

2. Van elke inkoopfaktuur, behalve van Expert fakturen
uiteraard, wordt vastgelegd: datum, grootboekrekeningnr.,
credi~eurennummer, omschrijving, bedrag.
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3. De kontante verkopen van gekodeerde artikelen worden
geregistreerd aan de hand van de plakkernummers ten behoeve
van financiele en voorraadadministratie.

4. Niet gekodeerde artikelen zijn gesplitst in 9 kassagroepen:

KASSAGROEP

2
3
4
5
6
7
8
9

10

OMSCHRIJVING
============
L.P.'s/M.C.'s/singles
Opbrengst reparaties
Verlichting
Klein bruingoed
Klein witgoed
Overigen
E.V.C. (verhuur/verkoop videofilms)
Onbespeelde cassettes
Naalden

De verkopen per kassagroep worden door de buitendienst
medewerker overgenomen van de kassastaat, die de dealer·
invult bij het opmaken van de kas aan het eind van de dag.

5. Van verkopen op rekening wordt vastgelegd: datum,
faktuurnummer, plakkernummer of verkoopgroep van het
verkochte artikel, bedrag, achternaam van de koper.

6. Memoriaalboekingen. Dit zijn boekingen die nodig zijn om een
korrekte grootboekhouding te verkrijgen. Als een dealer
bijvoorbeeld een bedrijfsauto koopt, zal deze transaktie via
de inkoopfakturen geboekt worden. De maandelijkse
afschrijving op deze auto is.een typisch voorbeeld van een
memoriaalboeking. Bij dit soort boekingen is e~ dus geen
daadwerkelijke_ financiele transaktie per bank, giro of kas
gepleegd.

7. Correcties op eerder vastgelegde gegevens.

Ret vastleggen van al deze gegevens kost een buitendienst .

17
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medewerker ruwweg 1 werkdag (8 uur) per maand. Uit een kleine
enquete onder de buitendienstmedewerkers is bepaald hoeveel
tijd er gemiddeld- besteed wordt aan het intikken van de
verschillende soorten mutaties die nodig zijn voor de
boekhouding van een dealer. De resultaten 'hiervan vindt u in
tabel 1, 2 en 3.

De door Expert Retail gemaakte kosten aan mankracht en
computertijd worden uiteraard doorberekend aan de dealer'. Door
invoering van een kassasysteem dat alle verkopen op
artikelniveau vastlegt en doorseint naar het hoofdkantoor, zal
de vastlegging van de verkopen geheel komen te vervallen, wat
een besparing aan manuren van naar schatting 20% betekent. In
hoeverre het mogelijk is om ook andere administratieve gegevens
door de dealer vast te laten leggen met behulp van zijn POS
terminal zal nog nader bestudeerd,moeten worden.
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Enguete-resultaten

Grootte van de steekproef 10.

TABEL 1: UREN

WINKELNR: 174 184 197 187 139 127 128 234 131 250
===========~===.======.====a============================ ======

1. REISTIJD 1,5 1,3 2,8 1,8 1,5 2,5 0,5 1,5 1,5 1,0
2. INKOPEN 1,5 1,5 0,8 2,0 1,3 2,0 1,5 1,5 1,3 1,8
3. VERKOPEN 1,3 2,0 1,7 2,0 1,5 2,0 2,0 1,0 1,3 1,2
4. FIN.DAGB. 1,5 1,3 0,7 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0
5. MEMORIAAL 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,0 1,5 1,2 0,8
6. CONTROLE 1,0 2,2 0,5 0,7 2,2 1,0 1,0 1,0 0,5 2,2
==============================================================

TOTAAL 7,8 9,3 7,0 9,0 8,5 11,0 7,5 8,0 6,8 8,0

TABEL 2: PERCENTAGES

FILIAALNR: 174 184 197 187 139 127 128 234 131 250
==============================================================
1. REISTIJD 19% 14% 39% 19% 18% 23% 7% 19% 22% 12%
2. INKOPEN 19% 16% 11% 22% 15% 18% 20% 19% 18% 22%
3. VERKOPEN 16% 22% 25% 22% 18% 18% 27% 12% 18% 16%
4. FIN.DAGB. 19% 14% 11% 22% 18% 18% 20% 19% 16% 12%
5. MEMORIAAL 13% 11% 7% 6% 6% 14% 13% 19% 18% 9%
6. CONTROLE 13% 24% 7% 9% 26% 9% 13% 12% 8% 29%
=================~============~==============-======== ========

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TABEL 3 : GEMIDDELD UREN PERC.
=======================

1. REISTIJD
2. INKOPEN
3. VERKOPEN
4. FIN.DAGB.
5. MEMORIAAL
6. CONTROLE

1,6 19%
1,6 19%
1,6 19%
1,4 17%
0,8 11%
1,3 15%

=======================
TOTAAL
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ROOFDSTUK 2 : DE INTELLIGENTE KASSA
=======~===========================

2.1 Opbouw en mogelijkheden van een intelligente kassa.

In het eerste gedeelte van dit verslag is de term Point of Sale
terminal al verscheidene malen gebruikt. In deze paragraaf zal
uit de doeken worden gedaan hoe zo'n kassa is opgebouwd, en wat
de mogelijkheden zijn die een dergelijke kassa ons biedt. De
intelligente kassa of FOS-terminal is opgebouwd uit een aantal
functionele eenheden:

1.Keyboard of toetsenbord: Met behulp van het toetsenbord
kunnen handmatig gegevens ingevoerd worden zoals artikelnummer,
aantal, prijs. Ret bestaat tenminste uit 10 numerieke toetsen
en een aantal functietoetsen. Sommige toetsenborden b~vatten

een compleet alfanumeriek toetsenbord, bijvoorbeeld voor het
invoeren van artikelomschrijvingen of N.A.W.-gegevens.

2.ROM: Read Only Memory ,waarin programmatuur of vaste gegevens
kunnen worden opgeslagen.

3.RAM: Random Acces Memory voor de opslag van parameters,
totalen, tijdelijke totalen. ,Soms wordt een gedeelte van RAM
gebruikt als transactiebuffer. Dit houdt in dat gegevens van
een transaktie niet meteen op het achtergrondgeheugen van de
intelligente kassa worden weggeschreven, maar eerst gebufferd
worden. Pas na beeindiging van een transactie, bijvoorbeeld na
het aanslaan van de totaal-toets, worden de gegevens
weggeschreven. Ret gedeelte van RAM waarin parameters en
totalen zijn opgeslagen is meestal voorzien van een noodvoeding
om deze essentiele gegevens te beveiligen tegen netstoringen.

4.Kassaprinter: Met behulp van de kassaprinter wordt de
kassabon aangemaakt. Vaak wordt er ook een aparte
journaalstrook geprint waarop aIle transacties komen te staan
als back-up voorziening. Ook is het met sommige kassaprinters
mogelijk om formulieren, garantiebewijzen of cheques te
bedrukken. De meeste kassaprinters zijn dot-matrix printers.
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5.Externe printer: Sommige POS-terminals bieden de mogelijkheid
voor het aansluiten van een externe printer voor het produceren
van rekeningen, voorraadlijsten, garantiebewijzen of stickers.

6.Display: Op het display van de intelligente kassa verschijnen
de ingetoetste of ingelezen kodes en bedragen alsmede de
berekende totalen. In sommige systemen kan een apart draaibaar
display voor de klant aangesloten worden. Ook geschiedt Soms de
begeleiding van de kassa-operator met behulp van het display.
Hierop verschijnen dan de nodige aanwijzingen om een transactie
succesvol te doorlopen.

7.Achtergrondgeheugen. De intelligente kassa's zijn voorzien
van een of ander achtergrondgeheugen voor opslag van
transactiegegevens, zoals artikelnummer, transaktiesoort,
bedrag, faktuurnummer, in een zogenaamd transaktiebestand. Dit
achtergrondgeheugen bestaat meestal uit een digitale cassette-_
recorder of een floppy disk-drive. Soms wordt er gebruik
gemaakt van RAM voor opslag van het transaktiebestand. In
sommige systemen wordt dit achtergrondgeheugen ook nog gebruikt
voor het bijhouden van een artikelenbestand van de dealer ten
behoeve van Price-Look-Up faciliteiten en voorraad
administratie. Ten slotte staat in sommige systemen aIle
kassaprogrammatuur in het achtergrondgeheugen.

8.Automatische invoer: De meeste
om apparatuur aan te sluiten
gegevens zoals artikelnummer,
invoermethodes zijn:

kassa's bieden de mogelijkheid
voor automatische invoer van

prijs. De 2 meest gangbare

- invoer m.b.v. BAR-code leespen
- invoer met OCR leespen

9.Interface voor modem: Om communicatie met een elders
opgestelde computer mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor het
overseinen van het transaktiebestand, zijn de meeste
intelligente kassa's voorzien van een modem- of RS 232-C
interface. Transmissie gebeurt meestal asynchroon over het
geschakelde telefoonnet met een snelheid van 300 of 1200 bit
per sec.
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2.2 Automatische invoer

Ret invoeren van gegevens, zoals artikelnummer en prijs, kan,
behalve handmatig via een toetsenbord, ook automatisch
gebeuren. Op bijna aIle POS-terminals kan de hiervoor benodigde
randapparatuur aangesloten worden. De 2 meest gebruikte
methodes voor automatische gegevensinvoer zijn:

Invoer m.b.v. OCR-leespen:
Character Recognition) is
machinaal machine leesbaar.

Ret OCR-schrift
zowel voor de

(Optical
mens als

Invoer m.b.v. barkode-leespen: Bij een bar- of
streepjeskode is de informatie gekodeerd in de breedte
van de streepjes en spaties in een gedrukt patroon. Dit
patroon is voor de mens onleesbaar.

Redenen om een kassa uit te rusten met automatische invoer
apparatuur zouden kunnen zijn:

- invoersnelheid. Door toepassing van automatische invoer van
gegevens in de kassa, kan de tijd die het kost om een
transaktie op de kassa vast te leggen, beperkt worden. Bij
gebruik van een OCR-leespen geldt dit slechts indien de
gebruiker enige routine heeft in het hanteren van de pen.

- betrouwbaarheid. Bij handmatige invoer van gegevens bestaat
de kans, dat door een foutieve aanslag, de verkeerde gegevens
worden geregistreerd. Deze kans is vrijwel nihil bij
automatische invoer.

- lengte van de in te voeren gegevens. Naarmate de lengte van
de in te voeren gegevens toeneemt, zal bij handmatige invoer
zowel de foutenkans als de voor het invoeren benodigde
tijdsduur toenemen.

- trendgevoeligheid. Uiteraard kan het gebruik van bijvoorbeeld
een barkode-leespen op de klant efficient, modern, kortom
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positief overkomen. Ret spreekt voor zich dat de eerder
genoemde redenen veel doorslaggevender zijn.

Gebruik van automatische invoerapparatuur verminderd het aantal
aanslagen dat gepleegd moet worden om een transaktie vaste te
leggen, maar maakt handmatige gegevensinvoer zeker niet
compleet overbodig.

Of binnen het Expert kassaterminalsysteem het gebruik van
automatische invoerapparatuur overbodig, wenselijk of
noodzakelijk is, hangt af van bijvoorbeeld de lengte van de te
kiezen artikelkode. Zeker is in elk geval weI dat de
verkoopsnelheid, dit is het aantal verkooptransakties per
tijdseenheid, in Expert winkels niet zo hoog is dat dit op zich
een reden is om de kassa's uit te rusten met automatische
invoerapparatuur.

Ook mogen we niet vergeten dat een kassa, uitgerust met
barkode- of OCR-lezer, ongeveer Rfl. 5000,- duurder is dan een
kassa zonder lezer. Wordt toch een kassa gekozen met barkode
of OCR-lezer, dan is er ook apparatuur en bijbehorende software
nodig voor.het aanmaken van barkode- of OCR-labels.

2.3 Artikelstickering

Essentieel binnen een voorraadbeheersingssysteem is dat aIle
artikelen, waarvan we de verkoop op artikelniveau willen
registreren, voorzien zijn van een kaartje of sticker met
daarop tenminste het artikelnummer, en mogelijk andere
informatie zoals Expert prijs, adviesprijs. We kunnen 3 soorten
artikelen" onderscheiden:

1. Niet los verpakte artikelen die weI los verkocht worden,
zoals bijvoorbeeld cassettes of batterijen. Bij deze artikelen
zullen we moeten volstaan met het aanbrengen van een sticker
per verpakkingseenheid. Dit impliceert dat de verkoper niet.het
artikelnummer van het artikel kan aflezen bij het bedienen van
de kassa.

2. Kleine artikelen die makkelijk meegenomen kunnen worden naar
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de kassa. Men denke bijvoorbeeld aan een scheerapparaat,
elektrische tandenborstel. Deze artikelen kunnen voorzien
worden van een sticker die op de verpakking of rechtstreeks op
het artikel wordt geplakt. Bij een verkooptransactie kan het
artikelnummer bij de kassa vanaf de verpakking gelezen en
ingetikt worden.

3. Grote artikelen zoals diepvriezers, koelkasten.
artikelen zal het informatiedragend kaartje/sticker
apparaat verwijderd moeten worden en meegenomen worden
kassa, waar het artikelnummer ingetikt kan worden.

De artikelen die bij de dealers terechtkomen zijn afkomstig:

- uit het Expert magazijn
- uit het Eurogram magazijn
- van derden na bestelling via Expert
- van derden na directe bestelling door dealer.

Voor artikelen die besteld zijn via Eurogram/Expert kunnen de
prijskaartjes aangemaakt worden met behulp van de computer in
Nijkerk. Aanmaak van prijsstickers/kaartjes voor artikelen die
buiten Expert/Eurogram besteld worden:

- kan door de dealer met de hand gedaan worden
- kan op verzoek van de dealer eventueel door de

computer in Nijkerk gebeuren.
- kan misschien op de kassa van de dealer gebeuren.

Artikelen die via de magazijnen van Expert/Eurogram naar de.
dealer gaan kunnen in deze magazijnen voorzien worden van
stickers. Op andere artikelen zal' de dealer zelf stickers
moeten aanbrengen.

2.4 Artikelkodering
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Een van de moeilijkste problemen waarmee we geconfronteerd
worden is de keuze van een voor het kassaterminalsysteem.
geschikte artikelkode. Ret. is de bedoeling dat bij een
verkooptransaktie deze artikelkode wordt aangeslagen op de
kassa ten behoeve van een sluitende voorraadadministratie.
Allereerst hebben we de keuze tussen een numerieke of
alfanumerieke artikelkode.Er zijn een aantal redenen te
bedenken waarom een artikelkode bestaande uit uitsluitend
cijfers de voorkeur geniet boven een die oak letters bevat:

1. Voor het intikken van een numerieke artikelkode is aIleen
een numeriek toetsenbord vereist, vaor een alfanumerieke
kode hebben we een duurder en gecompliceerder alfanumeriek
toetsenbord nodig. Bovendien zal het gemiddeld langer duren
am een bepaalde toets te vinden op een alfanumeriek
toetsenbord.

2. Een numerieke artikelkode kan "packed decimal" opgeslagen
worden, een alfanumerieke kode niet.Dit betekent een
geheugenbesparing van ongeveer 50 %. Bijvoorbeeld het
decimale getal 6834 kunnen we binair representeren met
0110.1000 0011.0100 en neemt dus maar 2 bytes van 8 bits in.

Onder het bereik van een artikelkode verstaan we het aantal
artikelen dat gekodeerd kan worden met de betreffende
artikelkode. Stellen we de lengte van een artikelkode op N
velden, dan kunnen we met een numerieke kode 10 ** N artikelen
koderen. Bijvoorbeeld als N = 4, dan liggen de artikelnummers
in het bereik van 0000 tot 9999. In totaal kunnen we dus 10.000
artikelen onderscheiden.

Als we een alfanumerieke kode kiezen (26 letters en 10 cijfers)
dan kunnen we 36 ** N artikelen koderen. Voor N = 4 is het
bereik dan van 0000 tot ZZZZ, in totaal 1.679.616 verschillende
artikelkodes. Een alfanumerieke artikelkode zou dus korter
kunnen zijn.

De ergste fout die we kunnen maken is het te klein kiezen van
het bereik van de kode. Er zullen altijd artikelen verdwijnen
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en nieuwe bijkomen. Om een eenduidige relatie tussen
artikelkode en artikel te handhaven is het niet, of pas na een
lange wachttijd, toegestaan om een vrijgekomen artikelkode van
een vervallen artikel opnieuw te gebruiken. Belangrijk bij de
keuze van een artikelkode is dan ook:

1. Hoeveel artikelen zijn er op het moment van invoeren van de
artikelkode ?

2. Hoeveel artikelen komen er gemiddeld per j aar bij .?
3. Liggen er grote assortiment-uitbreidingen in het verschiet ?

Uiteraard dient er altijd een ruime veiligheidsmarge in acht
genomen te worden.

We kunnen het bereik van de artikelkode ook te groot kiezen.
Dit heeft de volgende nadelen:

1. Het kost meer geheugenruimte dan strikt noodzakelijk is.
2. Een lange kode is lastiger om in te tikken, bovendien stijgt

de kans op het maken van fouten met de lengte van de
artikelkode.

3. Als de artikelkode als key wordt gebruikt voor toegang tot
een bestand neemt de zoektijd toe met de lengte van de key,
en dus met de lengte van de artikelkode. Ook zal, als we een
bestand gaan sorteren op oplopende artikelkode, de benodigde
sorteertijd toenemen met de lengte van de kode.

Willen we het aantal toetsen dat een verkoper per dag moet
aanslaan minimaliseren, dan moeten we aan artikelen die veel
verkocht worden korte artikelkodes toekennen, en aan minder
snel verkopende artikelen langere artikelkodes.

De moeilijkheid van onze keuze zit hem in het feit dat binnen
Expert en Eurogram al een verscheidenheid aan artikelkodes in
gebruik is, elk met eigen lengte en indeling, zoals beschreven
staat in hoofdstuk 1. De hamvraag die beantwoord moet worden is
qan ook: Handhaven we deze verschillende kodes of voeren we een
nieuwe artikelkodering in die afgestemd is op het gebruik in
het kassaterminalsysteem? In beide gevallen moet uitvoerig en
nauwkeurig nagegaan worden wat voor consequenties dit met zich
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meebrengt.

2.5 Gegevensuitwisseling

Welke opzet er uiteindelijk ook gekozen wordt, binnen het
kassaterminalsysteem zullen er gegevens uitgewisseld moeten
worden tussen de kassa's en het hoofdkantoor, bijvoorbeeld de
transaktiebestanden en eventueel bestellingen voor Eurogram en
Expert. Kiezen we voor een opzet waarbij op de kassa een
voorraadbestand of Price-Look-Up tabel wordt aangelegd, dan zal
er een mogelijkheid moeten zijn om mutaties op deze bestanden
vanuit het hoofdkantoor naar de kassa te sturen. In dit geval
moet ons systeem geschikt zijn voor tweerichtingsverkeer. Zie
fig.3. De gegevensuitwisseling kunnen we realiseren:

- door de gegevensdrager (diskette of cassette) op te
sturen
met behulp van modems via het geschakelde
telefoonnet.

Deze laatste methode is sneller, veiliger en minder omslachtig,
maar technisch moeilijker te realiseren en vereist
investeringen in communicatie-hardware en -software.

Als we kiezen voorgegevensoverdracht via het telefoonnet, dan
moeten we ons afvragen wanneer de gegevens uitgewisseld worden,
en wie het initiatief neemt om de hiervoor noodzakelijk
verbinding tussen winkel en hoofdkantoor tot stand te brengen.

De overdracht van g~gevens zal 'plaats moeten vinden buiten de
normale winkeluren, dus ruwweg tussen 18.00 uur 's avonds en 9
uur 's morgens. In totaal hebben we dus 15 uur ter beschikking
waarin de data-uitwisseling plaats kan vinden.

In een opzet waarbij de dealer de verbinding tot stand moet
brengen ligt dit heel anders. Een dealer zal nauwelijks bereid
zijn om bijvoorbeeld om 22.00 uur nog eens naar zijn winkel te
stappen om het hoofdkantoor te bellen. In dit geval moeten aIle
telefoontjes van dealers tussen 18.00 uur en uiterlijk 20.00
uur afgehandeld worden. Deze piek kan aIleen opgevangen worden
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door het beschikbaar stellen van meerdere telefoonlijnen naar
het hoofdkantoor en bijbehorende, zeker niet goedkope,
communicatie-apparatuur, en dan nog is er kans op stagnatie en
wachttijden, wat tot irritaties kan leiden.

Een veel betere en economischere oplossing zou zijn om vanuit
het hoofdkantoor, indien mogelijk automatisch, successievelijk
aIle kassa's op te bellen, en na het tot stand komen van de
verbinding, over te gaan tot gegevensuitwisseling. Nadeel van
deze werkwijze is dat modem en kassa van de dealer aan moeten
blijven staan, en dat de telefoonlijn, waaraan het modem
gekoppeld is, niet normaal gebruikt kan worden.

fig.3 Gegevensuitwisseling
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ROOFDSTUK 3: HET ONTWERP
========================

3.1 Inleiding

In het nu volgende gedeelte van dit verslag wordt een
denkbeeldig kassaterminal systeem geschetst, zoals dat binnen
de Expert winkelketen zou kunnen functioneren. Er is voor dit
ontwerp gebruik g~maakt van gedetaileerde kennis over
organisatie en artikelenpakket van de winkelketen, zoals
beschreven in hoofdstuk 1 van dit verslag, en van globale
kennis van de mogelijkheden en beperkingen van bestaande POS
terminals. Ret ontwerp is echter niet gebaseerd op een speciale
bestaande kassa.

Geschetst zal worden welke consequenties hieruit voortvloeien
voor -de gang van zaken in de winkels, in de magazijnen en op
het hoofdkantoor. Verder zulLen er een aantal eisen worden
geformuleerd waaraan de kassa zal moeten voldoen.

3.2 Uitgangspunten

1. AIle winkels uit de keten worden uitgerust met een
intelligente kassa, voorzien van een achtergrondgeheugen en
modem-interface.

2. Yoor de communicatie tussen kassa's en hoofdkantoor komt op
het hoofdkantoor een communicatie computer te staan, die in
staat is ~elfs~andig een verbinding tot stand te brengen met de
kassa's in den lande (auto-call). Theoretisch zou het weI
mogelijk zijn om deze communicatie met de kassa's in den lande
door het IBM-systeem te laten verzorgen, maar gezien de hoge
bezettingsgraad van dit systeem is het verst~ndiger om een
aparte communicatie computer te gebruiken. De binnengekomen
gegevens uit de transaktiebestanden kunnen eventueel al
enigszins "ingedikt" worden op .deze communicatie computer.

3. De intelligente kassa heeft een aansluitmogelijkheid voor
OCR- en barkode-leespen, maar wordt hier niet mee uitgerust.
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4. De verkoop van platen/muziekcassettes/singles, naalden en
artikelen die een dealer rechtstreeks bij derden heeft
ingekocht ("vreemd gaan") wore! t niet op artikelniveau
geregistreerd in het transaktiebestand van de kassa.
Bestelprocedures, uitlevering en artikelnummering blijven.voor
deze artikelen zoals die nu zijn.

5. Verkopen en leveranties van Expert-artikelen en Eurogram
accessoires worden wel op artikelniveau geregistreerd in het
transaktiebestand op de diskette van de kassa. Met behulp van
de gegevens uit dit transaktiebestand wordt op het IBM-systeem
op het hoofdkantoor een voorraadbestand bijgehouden, waarin
precies terug te vinden is welke en hoeveel artikelen uit deze
categorie de dealer op voorraad heeft

6. Uit verkoopcijfers, voorraadcijfers, assortimentsadviezen en
andere relevante gegevens word t 2 maal per week een
besteladvies gegenereerd op het IBM-systeem. Dit besteladvies
wordt wederom via het openbare telefoonnet overgeseind naar de
kassa van een dealer, en op de kassaprinter afgedrukt (zie
fig.4). Als een dealer wijzigingen of aanvu1lingen aan wil
brengen in dit besteladvies, kan hij dit telefonisch doorgeven
aan het hoofdkantoor. Reageert de dealer niet op een
besteladvies, dan word t dit advies omgezet in een definitieve
bestelling.

3.3 Artikelnummering

de verkoop op artikelniveau wordt
uniek artikelnummer. Bij een

de verkoper dit artikelnummer in op de

Voor Expert-artikelen handhaven we het
artikelnummer. Roewel dit artikelnummer langer is
noodzakelijk zou zijn, heeft het een aantal
pluspunten:

9-cij ferige
dan strikt
belangrij ke

- het 9-cijferige Expert artikelnummer is meer dan zomaar een
nummer. Door de opbouw van dit nummer zijn de eerste 6
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cijfers (artikelgroep en merk) rechtstreeks af te leiden van
het te verkopen artikel. Deze opbouw voorkomt fouten.

- zowel binnen het hoofdkantoor als bij de dealers is dit
artikelnummer ingeburgerd.

Verder zal het bij de verkoop van een Expert artikel zoals
bijvoorbeeld een koelkast of scheerapparaat nauwelijks een
bezwaar zijn om bij de afronding van de transaktie dit 9
cijferige artikelnummer aan te slaan op de kassa, als tenminste
dit artikelnummer zichtbaar is voor de dealer op het moment van
aanslaan.

Reel anders ligt dit voor accesoires. De verkoopsnelheid van
deze artikelen ligt veel hoger, en het aanslaan van de
verkooptransaktie op de kassa zal het grootste gedeelte van de
tansaktietijd in beslag nemen. Daarom is het van groot belang
om aan artikelen met grote verkoopsnelheid een -kort
artikelnummer toe te kennen.

Bij verkoop van artikelen waarvan de verkoop niet op
artikelniveau wordt gevolgd, zoals bijv. platen, naalden,
branche-vreemde artik~len en artikelen die de dealer van derden
betrekt, wordt in plaats van het artikelnummer een
kassagroepsnummer ingetoetst. De indeling zou bijvoorbeeld als
volgt kunnen zijn:

Artikelnummer 1 tIm 9: Gereserveerd voor kassagroepen.

KASSAGROEP
==--======

1
2
3
4
5
6
7
8
9

OMSCHRIJVING
============

langspeelplaten
singles
bespeelde muziekcassettes
opbrengst reparaties
diversen
opbrengst verhuur E.V.C.
opbrengst verkoop E.V.C.
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Artikelnummer 10 tIm 99: Gereserveerd voor basisassortiment
audio-cassettes (40) en basisassortiment batterijen
(20). Bezetting = aantal toegekende nummers gedeeld
door totaal aantal beschikbarenummers = 60/90 = 66%.

Artikelnummer 100 tIm 999: Gereserveerd voor een aantal andere
basisassortimenten accesoires (totaal 600). Bezetting =
600/900 = 66%.

Artikelnummers 1000 tIm 9999: Gereserveerd voor overige
accesoires (1210). Bezetting = 1210/9000 = 13%.

Artikelnummers met 9 cijfers: Gereserveerd voor Expertart.

3.4 Leverantienummering

Naast de vastlegging van de verkopen op de kassa, is het ook
belangrijk om de binnenkomende goederenstroom te registreren op
de kassa, tenminste als we prijs stellen op een sluitende
voorraadadministratie. De meest voor de hand liggende maar .niet
de slimste methode zou zijn om artikelnummers en aantallen van
door de dealer ontvangen artikelen op de kassa aan te slaan.
Uiteraard is dit een tijdrovende oplossing. Veel slimmer is het
om gebruik te maken van het feit dat op het IBM-systeem bijna
alle gegevens over leveranties van artikelen die bij Expert en
Eurogram besteld zijn, bekend zijn. Bestellingen voor Expert en
Eurogram komen op verschillende manieren tot stand. Deze
bestellingen worden samen met uitvoerbare backorders bijeen
geveegd, en daarna gesorteerd op leverancier. Dit resulteert in
een aantal paklijsten en bestellijsten. Elke paklijst
representeert een leverantie aan de dealer. Een kopie van elke
paklijst wordt bij de te leveren goederen gevoegd.

In de nieuwe opzet kennen we aan elke paklijst een
leverantie-nummer toe. Als een dealer een leverantie
binnenkrijgt, controleert hij of alle artikelen die op de
paklijst staan ook werkelijk geleverd zijn. Daarna slaat hij
het leverantienummer, en eventuele correcties (te veel of te
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weinig geleverde artikelen) , aan op de kassa. Problemen doen
zich voor bij artikelen die bij Expert worden besteld, maar die
door derden rechtstreeks aan de dealer worden geleverd.
Riervoor wordt door Expert uiteraard geen paklijst aangemaakt.
Dit probleem kunnen we ondervangen door ook voor deze artikelen
stickers aan te maken op het IBM-systeem. Deze stickers gaan
via het normale Expert vervoer naar de dealer. Deze stickers
kunnen dienst doen als een order-bevestiging voor de dealer,
maar wat veel belangrijker is, op deze stickers staat het
leverantienummer vermeld. Als een dealer zijn bestelde goederen
binnenkrijgt kan hij na het aanbrengen van de stickers op de
artikelen controleren of alle bestelde goederen zijn ontvangen
(stickers te veel of te weinig). Ten slotte kan hij
leverantienummer en eventuele correcties aanslaan op zijn kassa
gebruik makend van zijn vel stickers.

Bestellingen bij Eurogram leveren een aantal verschillende
paklijsten op:

- paklijst platen
paklijst accesoires Eurogram

- paklijst accesoires Eurogram International
- paklijst naalden.

Eurogram artikelen worden al in het centrale magazijn voorzien
van stickers. Platen en naalden worden niet op artikelnummer
verkocht, dus alleen aan de paklijsten van accessoires hoeven
we een leverantienummer mee te geven. Op deze manier bereiken
we dat alle leveranties van artikelen aan een dealer waarin wij
geinterresseerd zijn op de kassa worden geregistreerd op het
moment dat de goederen aan de dealer zijn geleverd. Aan het
eind van elke dag is dus op het hoofdkantoor nauwkeurig bekend
hoe de voorraadpositie van de dealer is voor wat betreft deze
artikelen.

3.5 Ret besteladvies

Een van de grootste problemen waarmee we in dit ontwerp
geconfronteerd worden is het aanmaken van het besteladvies voor
de dealers. Kart samenvattend: dagelijks krijgt het
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hoofdkantoor het transaktiebestand binnen waaruit de exakte
verkoop- en voorraadcijfers voor de desbetreffende dealer zijn
te destilleren. Uit deze cijfers, eventueel aangevuld met
historische verkoopgegevens en assortimentsadviezen van Expert
zijde, moet op het IBM~systeem 2 maal per week een besteladvies
berekend worden. Dit besteladvies wordt met behulp van de
communicatie-computer doorgeseind naar de kassa van de dealer,
waar het door de kassaprinter wordt geprint. Als de dealer's
morgens in aIle vroegte in zijn winkel komt controleert hij dit
besteladvies. Is de dealer het eens met dit advies, dan doet
hij niets, wil hij aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in
het besteladvies, dan geeft hij dit telefonisch door aan het
hoofdkantoor.

Ret spreekt voor zich dat het erg belangrijk is dat het aantal
wijzigingen dat een dealer aangebracht wil hebben in het
besteladvies klein moet zijn. Als dit aantal wijzigingen en
aanvullingen zo groot is 4at het doorgeven hiervan net zo lang
gaat duren als nu het docirgeven van de bestellingen, dan hebben
we nog niks bereikt. Sterker nog, dit zal dan bij de dealer
aIleen maar lijden tot irritaties. Er zal- dus, bij voorkeur in
overleg met de dealers, een uitgekiend syste~ bedacht moeten
worden voor de berekening van dit besteladvies.

Rieronder zullen een aantal zaken opgesomd worden, waar we o.a.
rekening mee moeten houden bi~ het bedenken van een procedure
voor het aanmaken van een besteladvies:

1. Bestellingen die met het vervoer op dinsdag mee moeten,
moeten uiterlijk op maandagmorgen 7.30 uur binnen zijn. Op dat
moment worden namelijk de paklijsten gedraaid. Een bijkomende
complicatie is nog dat ongeveer 60% van de winkels uit de keten
op maandag gesloten is •. In tabel 4 zien we het tijdschema zoals
dat nu wordt gehanteerd voor bestellingen, aanmaak van
paklijsten, laden en vervoer:
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DEADLINE VOOR AANMAKEN
BESTELLINGEN PAKLIJSTEN LADEN VERVOER
===========~== =======-==-= ===== ========
zondag 12.00 ma.morgen ma di
maandag 16.00 ma.avond di wo
dinsdag 16.00 di.avond wo do
woe.dag 16.00 wo.avond do vr
don.dag 16.00 geen paklijsten, alleen reserveren
vrijdag 16.00 geen paklijsten, alleen reserveren

Tabel 4 : tijdschema bestellingen

Een belangrijke vraag die zich opdringt is dan ook wanneer het
besteladvies overgeseind moet worden. Zouden we dit
bijvoorbeeld in het weekend doen, dan zou de dealer gedwongen
zijn om voor maandagmorgen 7.30 uur te reageren op dit advies,
wat nogal lastig is. Dit is des te vervelender omdat juist op
vrijdag en zaterdag extra veel verkocht wordt. Ret bestel~vies

tengevolge van de transaktiebestanden van vrijdag en zaterdag
zal dus ook extra uitgebreid zijn.

2. Seizoeninvloeden. Bij het aanmaken van besteladviezen zullen
we rekening moeten houden met seizoeninvloeden en andere
faktoren die een min of meer voorspelbare invloed hebben op het
verkooppatroon. Zo zullen er bijvoorbeeld in de week voor
moederdag veel mixers verkocht worden en net voor vaderdag veel
meer scheerapparaten dan normaal.

3. Financiele positie van de dealer. De dealer zal bij het
samenstellen van bestellingen voor Expert of Eurogram ook
rekening houden met zijn financiele positie. Zo zal hij in
tijden dat hij er financieel slecht voor staat, doelbewust
interen op zijn voorraad. Met dit soort overwegingen kan
onmogelijk rekening worden gehouden bij het samenstellen van
het,besteladvies.\

3.6 De boekhouding van de dealers

In dit eerste ontwerp is er vanuitgegaan dat de dealer alleen
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een
De nu
zijn

nogal

de verkopen en leveranties registreert op zijn kassa.
overige voor de boekhouding noodzakelijke gegevens worden,
zoals dat nu gebeurt, eenmaal per maand door
buitendienstmedewerker van Expert Retail B.V.·vastgelegd.
in gebruik zijnde Datapoint 1100 registratiesystemen
echter dr~ngend aan vervanging toe. Bovendien kleven er
wat nadelen aan het gebruik van de Datapoint 1100:

De
net

- de apparatuur is loodzwaar (23,5 KG).
- het systeem werkt met trage en kwetsbare cassettes.
- de apparatuur is vaak stuk, momenteel is het zelfs zo

dat een buitendienstmedewerker 2 apparaten meeneemt
voor aIle zekerheid.

- de cassettes moeten naar het hoofdkantoor opgestuurd
worden met kans op zoekraken en vertraging.

- de cassettes moeten op het hoofdkantoor in Nijkerk
eerst geconverteerd worden naar tape, waarna verdere
verwerking plaats vindt op het IBM-systeem.

Ret lijkt daarom zinvol om de Datapoint-apparatuur te
vervangen, en de te volgen procedure ietw~t te wijzigen.

Ret nieuwe registratiesysteem dat de buitendienstmedewerkers
meenemen naar de dealers moet bij voorkeur voldoen aan de
volgende eisen:

- het systeem moet diskettes of mini-diskettes gebruiken voor
vastlegging van programmatuur en boekhoudkundige data

- het systeem moet draagbaar en kompakt zijn (max. 15 kg)
- het systeem moet voorzien zijn van een beeldbuis
- het systeem moet voorzien zijn of aan te sluiten zijn op een

akoustisch modem van bij voorkeur 1200 Baud

De te volgen procedure wordt dan als voIgt: als de
buitendienstmedewerker al de voor de deal er-boekhoud ing
benodigde gegevens heeft ingetikt op zijn registratiesysteem,
belt hij op naar het hoofdkantoor, waar een communicatie
computer met bijbehorend auto-answer modem staan opgesteld.
Alle ingetikte gegevens worden dus via een telefonische
verbinding overgeseind naar het hoofkantoor. De diskette wordt
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bewaard als back-up.

Verder dient opgemerkt worden dat de buitendienstmedewerker
geen verkopen meer hoeft te boeken. Deze zijn al bekend op het
hoofdkantoor uit de overgeseinde dagelijkse transaktie
bestanden. Uit een enquete onder de buitendienstmedewerkers is
gebleken dat "dit een gemiddelde tijdsbesparing oplevert van
zo'n 20%. Verder vervalt de tijdrovende conversie van cassette
naar tape en behoren alle problemen t.g.v. zoekgeraakte
cassettes definitief tot het verleden.

Ret gemiddelde aantal mutaties dat per dealer per maand wordt
geregistreerd ligt rond de 1400. Rond de 25% van deze mutaties
zijn verkopen, die in onze nieuwe opzet niet meer geboekt
hoeven te worden. Daarmee komt het gemiddelde aantal boekingen
op 1050 per dealer per maand te liggen. Gebruiken we een modem
met transmissiesnelheid van 1200 Baud, dan duurt het gemiddeld

(1050 records * 80 bytes/record * 10 bit/byte) / 1200 bit/sec =

840.000 bit / 1200 bit/sec = 700 sec. = 11,6 minuten
============

om de geregisteerde gegevens over te seinen naar Nijkerk.

De vastlegging van boekhoudkundige gegevens van de dealers
gebeurt momenteel off-line m.b.v. Datapoint 1100 registratie
systemen. Deze vastlegging zou natuurlijk ook on-line kunnen
gebeuren. Er zijn momenteel een grote hoeveelheid portable
terminals op de markt met ingebouwde akoustische modems van 300
of 1200 Baud. Deze terminals zijn vrij goedkoop, erg licht,
robuust en weinig storingsgevoelig (nauwelijks bewegende
onderdelen). Echter, aan on-line vastlegging kleven ook een
aantal ernstige nadelen:

- sterke afhankelijkheid van host-computer waarop gegevens
vastgelegd moeten worden. Als deze computer uitvalt, staan
alle buitendienstmedewerkers stil.

- telefoonlijn van dealer is de hele dag in gebruik voor
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communicatie met host-computer. Bovendien zijn de kosten
die hieraan verbonden zijn erg hoog. Als we er vanuit gaan
dat de telefoonlijn 7 uur per werkdag in gebruik is en dat
er 200 werkdagen in een jaar gaan dan bedragen deze kosten:

7 uur * 14 ct per 3/4 minuut * 200 werkdagen per jaar =

7 uur * Hfl 11,20 per uur * 200 werkdagen per jaar =

Hfl 15.680,-·per jaar.

- vastlegging van mutaties zal niet met dezelfde snelheid gaan
als bij een off-line systeem. De mutatie moet overgeseind
worden, de host-computer moet hierop controles uitvoeren en
daarna een reaktie terugsturen.

- een on-line systeem levert geen back-up in de vorm van
diskette of cassette Ope

Kortom, een off-line vastlegging van boekhoudkundige mutaties
is veel aantrekkelijker !

3.7 Conseguenties voor het hoofdkantoor

Willen we een kassaterminalsysteem gaan gebruiken zoals dat in
dit hoofdstuk beschreven is, dan brengt dat de nodige
consequenties met zich mee voor de gang van zaken op het
hoofdkantoor in Nijkerk. Hieronder volgt een opsomming van een
aantal van deze. conse~uenties, niet noodzakelijkerwijs in
volgorde van belangrijkheid:

1. Toekenning korte artikelnummers aan accesoires. Zoals gezegd
krijgen de Eurogram-accesoires 'nieuwe, zeer ·korte
artikelnummers, zoals beschreven in paragraaf 3.3. Voor deze
nieuwe artikelnummers geldt niet meer dat de eerste 2 cijfers
de maatschappij/leverancier representeren, wat de nodige
vervelende consequenties met zich mee kan brengen voor
bestaande programmatuur etc. Hier moet terdege rekening mee
wo~den gehouden.
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3.8 Resultaten voor het hoofdkantoor

Als, na een berg werk verzet te hebben en na een forse
investering, het kassaterminalsysteem eenmaal operationeel is
geworden binnen de Expert-winkelketen, dan zullen de volgende
resultaten bereikt zijn:

1. Exakte verkoopcijfers. Uit de dagelijks over' te seinen
transaktiebestanden van de verschillende winkels zijn exakte
verkoopcijfers per artikel, per groep of per winkel te
destilleren. Verder komen er per dag exakte financiele gegevens
vrij. Uiteraard zal er de nodige software beschikbaar moeten
komen om de binnengekomen transaktie-bestanden om te toveren in
bruikbare, dus kompakte, verkoop- en financiele rapporten.

2. Exakte voorraadcijfers. Als een winkel aangesloten wordt op
het kassaterminalsysteem van Expert, zal allereerst. de voorraad
geinventariseerd moeten worden. Daarna kunnen we met gegevens
over v~rkopen, leveranties en andere voorraadmutaties uit het
transaktiebestand, de exakte nieuwe voorraadcijfers berekenen.
Deze nieuwe voorraadcijfers kunnen o.a. worden gebruikt bij. het
aanmaken van een besteladvies.

3. Lagere voorraad in centrale magazijnen. Als per dag exakte
verkoop- en voorraadcijfers per dealer vrijkomen, dan kan met
behulp hiervan vrij nauwkeurig bepaald worden hoe lang de in de
centrale magazijnen aanwezige voorraad nog toereikend is. Ret
is aannemelijk dat we dus op deze manier kunnen volstaan met
een lager voorraadnivo in de centrale magazijnen, zonder dat de
service-graad achteruit hoeft te gaan.

4. Besparing op afdeling inkoop. Als het ons lukt om voor elke
dealer een acceptabel besteladvies te genereren, d.w.z. een
besteladvies waar de dealer het op enkele wijzigingen en
aanvullingen na mee eens is, dan zal dit op de afdeling inkoop
van Expert en Eurogram tot een aanzienlijke tijdwinst leiden.
Daar tegenover staat dat mensen van de afdeling inkoop zich
bezig zullen moeten gaan houden met het produceren en intikken
van assortimentsadviezen en andere informatie voor. het
succesvol aanmaken van besteladviezen.
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5 • Tijdwinst buitendienstmedewerkers. De buitendienstmede
werkers zullen in het vervolg geen verkopen meer hoeven te
boeken, wat zal resulteeren in een tijdwinst van ongeveer 20%.

3.9 Consequenties en resultaten voor de dealers

Ook voor de dealers zal invoering van een kassaterminalsysteem
de nodige consequenties met zich meebrengen:

1. Bij elke verkooptransaktie zal de dealer een artikelnummer
of kassagroepnummer moeten intikken

2. Na elke leverantie zal hij een leverantienummer en eventuele
afwijkingen moeten intikken

3. AIle andere voorraadmutaties zal hij in moeten tikken op
zijn kassa

4. De aanschaf ~an een point-of-sale terminal met bijbehor~nd

modem zal een fikse tnvestering vereisen van de dealer

Gelukkig liggen er ook voor de dearer een aantal pluspunten in
het verschiet, die door invoering van het kassaterminalsy~teem

te ~ealiseren zijn:

1. Tijdwinst. Zeker voor wat betreft de kleine artikelen en
accesoires zal de dealer blind kunnen vertrouwen op het in
Nijkerk berekende besteladvies, wat een aanzienlijke
tijdsbespartng op zal leveren. Bovendien zal het in principe
niet meer voorkomen dat deze artikelen "opraken". Voor de
grotere en dus duurdere artikelen zal de dealer uiteraard
terdege het besteladvies controleren.en zonodig·aanpassen.

2. Rapporten. Uit de gegevens van de transaktiebestanden kunnen
op het IBM-systeem dagelijks, wekelijks, maandelijks en/of
jaarlijks een aantal voor de dealer essentiele financiele en
andere gegevens gehaald worden, die hem in de vorm van
overzichtelijke en kompakte rapporten ter beschikking worden
gesteld.

3. Besparing op de telefoonkosten: Voortaan zal
ellenlange telefoongesprekken hoeven te
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bestellingen door te geven. Rij hoeft aIleen nog maar
wijzigingen en aanvullingen op het besteladvies door te bellen.
De telefoonkosten voor het doorseinen van het transaktiebestand
en besteladvies komen voor rekening van Expert.

4. Besparing op de administratiekosten. Zoals al eerder
opgemerkt hoeven de verkoopmutaties niet meer geboekt te worden
door de buitendienstmedewerker, wat voor de dealer een
besparing van ongeveer 20% op de uren van de buitendienst
medewerker oplevert.

5. AIle accesoires die de dealer ontvangt zijn keurig voorzien
van een prijs/artikelnummer-sticker. Ook voor de doorleveringen
krijgt de dealer stickers.

6. Ret plakkernummer kan verdwijnen.

7. Met behulp
overzichtelijke
worden.

van de POS-terminal kan een keurige
kassabon/rekening/garantiebewijs aangemaakt

8. Doordat in feite de voorraad van elke dealer dagelijks
gecontroleerd wordt, zal ook de dealer kunnen volstaan met een
lager voorraadniveau dan nu het geval is.
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HOOFDSTUK 4 : VOORSTEL TOT REALISATIE
=================~===================

4.1 Keuze van de apparatuur

Als we besluiten om in zee te gaan met een van de leveranciers
van bestaande kassaterminals, dan moeten we rekenen op een
investering van Hfl 15.000 tot Hfl 20.000 per vestiging.
Uiteraard is het zinvol om je dan af te vragen of het niet
goedkoper is om zelf een point of sale terminal samen te
stellen uit losse componenten opgebouwd rond een micro
computersysteem. Zo'n systeem zou moeten bestaan uit de
volgende componenten:

- beeldscherm
- alfanumeriek toetsenbord
- minimaal 1 floppy disk drive
- interface voor besturing van kassalade
- interface voor aansluiting van een modem
- extra voorzieningen om de gevolgen van een tijdelijk

wegvallen van de nerspanning te voorkomen
- bon/journaalprinter en bijbehorend interface

(n.b. een journaalstrook is een erg belangrijk hulpmiddel
als de op diskette of cassette opgeslagen transakties
onverhoopt verminkt of vernietigd zouden worden t.g.v. een
hardware-storing)

Verder hebben we dan nog een bijzonder uitgebreid software
pakket nodig dat deze configuratie bestuurd.

Nog afgezien van de vraag of de hardware van deze configuratie
goedkoper is dan bestaande Point of Sale terminals, zijn er een
aantal doorslaggevende redenen om definitief af te zien van een

'dergelijke opzet:

1. Bedriifszekerheid. Ik waag het te betwijfelen of de
bedrijfszekerheid van een configuratie zoals hierboven
geschetst, met allemaal losse componenten en bijbehorende
snoerenbrei, voldoet aan de eisen die wij er aan moeten stellen
voor wat bedrijfszekerheid betreft. We mogen vooral niet
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vergeten dat de Point of Sale terminal minimaal 8 uur per dag
continue aan moet staan. Elke storing die zich voordoet heeft
verstrekkende gevolgen voor voorraad- en financiele
administratie. Tijdens periodes dat de kassa niet te gebruiken
is zullen de verkooptransakties handmatig vastgelegd moeten
worden, en achteraf alsnog op de kassa worden ingegeven.

2. Onderhoud. Natuurlijk eisen we van een Point of Sale
terminal een erg grote bedrijfszekerheid, dus weinig storingen
per tijdseenheid, maar als er dan toch eens een storing
optreedt, dan eisen we bovendien dat die storing bijzonder snel
verholpen moet zijn. Als we een Point. of Sale terminal
samenstellen uit losse componenten, dan hebben we te maken met
een aantal verschillende hardware-leveranciers, elk met een
eigen service-dienst. Dit op zich is al een bedenkelijke zaak,
denk bijvoorbeeld aan het afschuiven van problemen zoals we dat
bij Expert hebben meegemaakt met Memorex en IBM. Daarenbov~nis

de service-dienst van een leverancier van micro-computer
systemen of andere componenten niet berekend op reparaties
binnen enkele uren na aanmelding van de storing. Ook verlenen
dit soort leveranciers geen service op koopavonden en/of
zaterdagen.

3. Software. Zoals gezegd zal alle software voor deze
configuratie nog geschreven moeten worden. Dit is een
gigantische hoeveelheid werk, die uitbesteed zal moeten worden,
met ale mogelijke communicatie-stoornissen tussen Expert en
softwareproducent van dien. Om over de kosten nog maar te
zwijgen. Verder is het nog maar de vraag of bij een gemiddeld
softwarehouse genoeg kennis aanwezig is over de gang van zaken
in een winkel, om met succes een kassaprogramma te schrijven.

4. Continuiteit. Zoals bekend is de markt van microcomputer
systemen en aanverwante artikelen steeds volop in beweging.
Nieuwe apparaten verschijnen aan de lopende band, verouderde
apparatuur verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ret is maar de
vraag of componenten die nu op de markt verkrijgbaar zijn, dit
over 2 of 3 jaar nog steeds zijn. Ook dit is iets waar we
terdege rekening mee moeten houden bij onze keuze.
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Samenvattend kunnen we concluderen dat het met klem af te raden
~ om op eigen houtje een Point of Sale terminal samen te
stellen.

Expert moet dus, als er uberhaupt overgegaan wordt tot aanschaf
van point of sale terminals, een bestaande intelligente kassa
kiezen. De hamvraag die dan voor ons opduikt is: Welke kassa
moeten we dan kiezen ? Maar het gaat niet aIleen om het kiezen
van een apparaat, ook om het kiezen van een leverancier met
bijbehorende service-dienst en support-afdeling. Vooral deze
support-afdeling is in het begin van het projekt erg
belangrijk. Aan een leverancier die aIleen apparatuur levert
heeft Expert niets. In samenwerking met mensen van de hardware
leverancier zullen de Expert medewerkers het kassaterminal
systeem operationeel moeten maken. Bij de hardware-leverancier
is een schat van kennis en ervaring aanwezig, waarvan Expert
dankbaar gebruik moet maken.

Er zijn 5 verschillende
geschiktheid als point of
kassaterminalsysteem:

apparaten beoordeeld op hun
sale terminal binnen het Expert

- IBM
- NCR
-EUS
- DTS

ICL

5265
2152
2000

520
9510/9526

Dit zijn beslist niet de enigste kassaterminals die
verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt. Ret zijn weI de 4
grootsten op dit gebied in Nederland, aangevuld met een
kassaterminal waar Expert in het nog niet zo grijze verleden al
wat ervaringen mee heeft opgedaan.

Deze 5 kandidaten zijn beoordeeld op de volgende facetten:

1. het apparaat en zijn mogelijkheden
2. de leverancier van het apparaat
3. welke invulling kan de leverancier geven aan het proef

projekt
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4. welke invulling kan de leverancier geven aan het eindplaatje

Profiel van de kassaterminal

Uitgaande van de systeemopzet zoals geschetst in hoofdstuk 3
kunnen we de volgende eisen formuleren waaraan de te kiezen
intelligente kassa moet voldoen:

- de kassa moet een nette, representatieve kassabon/rekening
aanmaken

- de kassa moet een journaalstrook produceren
- de kassa moet vanuit de centrale leeggelezen kunnen worden,

dus er moet een auto-answer modem op aangesloten kunnen
worden

- voor de communicatie dient bij voorkeur gebruikt te worden
gemaakt van standaard protocollen

- er moet een mogelijkheid zijn om gegevens terug te sturen
naar de kassa, bijvoorbeeld besteladvies, PLU-wijzigingen

- het teruggestuurde besteladvies moet of op de kassaprinter
of op een externe printer uitgeprint kunnen worden

- het moet mogelijk zijn om op de kassa een beperkte Price
Look-Up tabel bij te houden

- het moet mogelijk zijn om op de kassa een aantal beknopte
dagelijkse rapportjes aan te maken, zoals bijvoorbeeld een
kasrapport, omzet per verkoper, omzet per hoofdgroep, omzet
per tijdsinterval enzovoort

- de kassa moet een aansluitmogelijkheid hebben voor OCR- en
barkodeleespen, maar moet hier in eerste instantie niet mee
uitgerust worden

- de kassa moet aIle ingetikte transakties wegschrijven naar
diskette of cassette. Deze informatiedragers kunnen voor aIle
zekerheid gedurende een bepaalde tijd bewaard blijven als
back-up. Bovendien kunnen deze informatiedragers opgestuurd
worden, wat vooral in de proeffase handig is

Profiel van de leverancier

Naast de eisen die we aan de apparatuur
leverancier van de apparatuur aan
voldoen:
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- de leverancier moet bereid en in staat zijn am in samen
werking met Expert medewerkers het kassaterminalsysteem op
te zetten en de programmering van de kassa voor zijn rekening
nemen. De leverancier moet dus bij voorkeur ruime ervaring
hebben met soortgelijke systemen qua werkwijze als oak qua
grootte

- de continuiteit van de kassaleverancier moet verzekerd zijn.
Expert komt goed in de problemen te zitten als nu kassa's
gekocht zouden worden bij een leverancier die over een aantal
jaren plotseling~ am welke reden dan ook~ niet meer in staat
zou zijn am nieuwe kassa's te leveren en service te verlenen
op al geleverde apparatuur

- de leverancier moet een service-dienst hebben die in staat is
am storingen snel te verhelpen

Invu1ling van proefprojekt

Uiteraard zal in eerste instantie begonnen moeten worden met
een proefprojekt. Tijdens dit proefprojekt zullen de
informatiedragers waarop de transakties worden opgesl~gen~

worden opgestuurd en geconverteerd naar een voor het IBM-system
3/0 leesbaar medium. De uit deze gegevens aangemaakte rapporten
en besteladviezen worden per post of eigen vervoer naar de
proefwinkels teruggestuurd. Voor Expert is van belang dat het
proefprojekt zander hoge investeringen in hard- en software van
start kan gaan.

Invu1ling van het eindplaatje.

De eindsituatie van het kassaterminalprojekt ziet er ietwat
anders uit dan tijdens het proefprojekt : zo'n 100 tot 150
Point Of Sale terminals verspreid over heel Nederland~ en in de
centrale een communicatie-computer die verantwoordelijk is voor
het automatisch opbellen~ en daarna leeglezen van de kassa's.
In een later stadium zal het oak mogelijk moeten zijn am
informatie terug te sturen vanuit de centrale naar de kassa's
in den lande.

4.2 De afvalrace
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Ret eerste slachtoffer onder de 5 kandidaten voor het Expert
kassatermina1systeem is de EKAS 2000. Bij deze kassaterminal is
de invu11ing van zowe1 proefprojekt als eindfase vee1 te vaag.
De kassatermina1 is we1iswaar uitgerust met een RS 232C
interface voor asynchrone communicatie, maar de EKAS 2000 is
voorzien van een eigen, niet-standaard, communicatie-protoco1.
De bedoe1ing is dat dit protocol ook geimp1ementeerd moet
worden op de communicatie-computer. Op deze wijze is
bijvoorbee1d de EKAS 2000 a1 gekoppe1d aan een WANG computer.
Als Expert dus bijvoorbee1d een IBM series 1 mini-computer zou
aanschaffen voor communicatie met een batterij EKAS 2000
kassa's, dan zou dit EKAS protocol op de IBM mini
geimp1ementeerd moeten worden, wat bes1ist een moeizaam, en dus
duur, karwei is.

Ook verve1end is dat bij de EKAS 2000 niet erg duide1ijk is hoe
de werkwijze tijdens het proefprojekt zou zijn. De gegevens van
de EKAS 2000 worden opges1agen op 5,25 inch diskettes. Deze
diskettes zu11en op een of andere manier moeten worden
geconverteerd naar een formaat dat 1eesbaar is voor het· IBM
system 3/D, dus naar IBM 3741-diskette formaat of naar IBM
3411-tape formaat. Ik twijfe1 er niet aan of A.A.C., de
1everancier van EKAS kasregisters, kan een van deze op1ossingen
rea1iseren. Echter, een heel be1angrijk uitgangspunt voor het
proefprojekt is, dat Expert de vrijheid moet hebben om na
af100p van het proefprojekt te stoppen met het he1e projekt, of
over te schake1en naar een andere 1everancier. A1s A.A.C. vee1
tijd, en dus geld, zou besteden in het op1ossen van dit
conversieprob1eem voor het proefprojekt, dan 1eidt dit zonder
meer tot verp1ichtingen van Expert zijde, en dit is bijzonder
ongewenst.

Als we ons dan bovendien realiseren dat zowe1 IBM, NCR a1s ICL
min of meer kant en klare op1ossingen van de plank kunnen
trekken voor zowe1 het proefprojekt a1s de eindfase, dan zien
we dat het met vrij grote waarschijn1ijkheid beter voor Expert
is om niet voor de EKAS 2000 te kiezen.

Daa~ komt dan nog eens bij dat het vrij moei1ijk in te schatten
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is, hoe het gesteld is met de continuiteit van de EKAS
kasregisters.

Tweede slachtoffer in de afvalrace is de DTS 520. Bij
520 point of sale terminal kunnen we' kiezen uit 2
methodes voor op de kassa aangeslagen transakties:

de DTS
opslag-

- opslag op cassette m.b.v. de DTS 915 cassette-recorder. Als
we voor deze configuratie zouden kiezen, dan is het niet
mogelijk om de op deze cassette opgeslagen gegevens via
t~lecommunicatie op te halen. Deze cassettes moeten dus
opgestuurd en naar IBM formaat geconverteerd worden. Dit is
een werkwijze die tijdens het proefprojekt uitstekend
voldoet, maar tijdens de eindfase juist ongewenst is.

- opslag in RAM. Bij gebruik van deze configuratie worden aIle
transakties geregistreerd in RAM. Nadeel hiervanis dat, ~ls
de netspanning 3 a 4 uur wegvalt. we alle geregistreerde
transakties kwijt zijn. Bovendien hebben we geen back-up
in de vorm van cassette of diskette als er onverhoopt i~ de
centrale gegevens kwijt mochten raken.

Aan beide opslagmethodes kleven dus duidelijke bezwaren.
Bovendien is ook bij DTS niet erg duidelijk hoe invulling van
proefprojekt en eindfase er uit zou gaan zien vpor wat betreft
conversie-apparatuur en communicatie-computer. Zodoende mogen
we DTS als tweede afvaller beschouwen.

We houden na deze eerste schifting nog 3 kandidaten over,te
weten IBM 5265, ICL 9510/9526 en NCR 2152. Laten we eens gaan
kijken hoe invulling van proefprojekt en eindfase er bij deze 3
leveranciers uitziet:

IBM. Als ~e zouden kiezen voor de IBM 5265 point of sale
terminal dan zie~ de invulling van het proefprojekt er
bijzonder eenvoudig uit. De diskettes die door deze kassa's
worden geproduceerd kunnen rechtstreeks ingelezen worden op het
IBM 3741-diskette station van Expert. Ook distributie van PLU
tabellen zou op via 3741-diskettes kunnen gebeuren. De Zweedse
Expert groep heeft op deze manier proefgedraaid met de IBM 5265
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kassaterminal.

In de eindfase zouden we naar aIle waarschijnlijkheid een IBM
series 1 mini-computer kunnen gebruiken voor het pollen van de
IBM kassa's. Hiervoor bestaan reeds programmapakketten en
soortgelijke configuraties zijn al operationeel. Uitwisseling
van gegevens tussen IBM system 3/D en IBM series 1 zou kunnen
gebeuren via een rechtstreekse koppeling. of via tapes.

NCR. De NCR 2152 point of sale terminal schrijft aIle
transakties weg op cassette. Deze cassettes zouden gedurende
het proefprojekt opgestuurd kunnen worden naar het NCR
rekencentrum in Amsterdam. Aldaar kunnen de gegevens.
opgeslagen op deze cassettes. geconverteerd worden naar IBM
compatible tape. Deze tape kan in Nijkerk dan weer ingelezen
worden op de IBM 3411 tape unit. Ook op deze manier is door de
Zweedse Expert groep proefgedraaid met de NCR 2152kassa. _

In de eindfase zouden we een NCR mini-computer kunnen
installeren voor pollen van de kassaterminals. Ook hier geldt
weer. dat soortgelijke systemen al operationeel zijn, en dat
u1twisseling van gegevens met het system 3/D weer mogelijk is
via IBM compatible tape.

ICL. Deze kassaleverancier heeft de volgende oplossing voor het
proefprojekt in huis: de kassa's waarmee proefgedraaid wordt,
worden uitgerust met ICL mini-cassetterecorders. Deze cassettes
kunnen weer periodiek opgestuurd worden naar Nijkerk, waar deze
mini-cassettes op een ICL 1500 computersysteem geconverteerd
worden naar IBM compatible tape.

In een eventueel eindplaatje zouden de ICL kassa's echter niet
uitgerust zijn met een mini-cassetterecorder, maar met een ICL
9526 diskette- annex communicatiestation. Polling van de '\
kassa's zou dan kunnen geschieden door een of meerdere ICL 1500
mini-computers. Gegevensuitwisseling is dan weer mogelijk via
IBM-tape.

Wat deze aspecten betreft, ontlopen de 3 kandidaten elkaar dus
niet al te veel. IBM heeft de makkelijkste invulling voor het
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proefprojekt, ICL heeft als pluspunt dat polling overdag kan
gebeuren terwijl de kassa normaal kan blijven functioneren,
maar echt veel ontlopen de kandidaten elkaar op dit gebied
niet. Als we kiezen voor een van deze 3 kandidaten, dan zijn we
in elk geval verzekerd van een vrij probleemloze aansluiting op
het IBM system 3/D tijdens het proefprojekt, en zullen we ook
bij invulling van de einds£tuatie niet in de problemen komen.

De overgebleven kandidaten moeten nu nog beoordeeld worden op 2
facetten:

- is de leverancier van de kassaterminal bereid en in staat om
voldoende steun te geven aan Expert bij het opstarten van het
Expert kassaterminalsysteem ?

- wat heeft de kassaterminal te bieden aan de gebruiker ?

Over het eerste facet is vrijwel niets te zeggen. We zouden.
alleen af kunnen gaan op schaarse ervaringen van andere
gebruikers. Het is ap dit moment niet gerechtvaardigd om op dit
facet een van de kandidaten af te laten vallen. Op dit gebied
zal Expert misschien wel door schade en schande zelf de nodige
ervaringen op moeten doen tijdens eens eventueel proefprojekt.

Blijft over als keuzekriterium de mogelijkheden van de
kassaterminal zelf. Gelukkig is hier wel verschil tussen de 3
kandidaten. Wat dit betreft komt de NCR 2152 er als beste uit.
Om maar eens een aantal punten aan te stippen:

- de NCR 2152 is voorzien van een 40-koloms kassabonprinter,
die eventueel later gebruikt kan worden voor uitprinten van
een besteladvies. De IBM kassaterminal is, net als de ICL
kassa, voorzien van een 31-koloms printer. Veertig kolommen
is wel ongeveer het minimum voor het afdrukken van een
besteladvies, tenminste als we prijs stellen op een ietwat
nette lay-out.

- de NCR 2152 levert een bijzonder fraai agende, dus
representatieve, kassabon af, die schril afsteekt tegen de
rommelige kassabon die door de IBM kassa wordt afgeleverd, en
de ronduit nietszeggende kassabon van de ICL 9510.
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_ begeleiding van de kassa-operator door de verschillende
transaktievormen geschiedt door middel van duidelijke
alfanumerieke aanwijzigingen op het kassadisplay van de 2152.
Bij ICL geschiedt dit door oplichten van LED's op de functie
toetsen. Bij IBM staan de aanwijzigingen op een roterende
rol, zodanig dat de juiste aanwijzing door een leesvenster
zichtbaar is.

- op de NCR kassaterminal kunnen een aantal beknopte rapporten
worden aangemaakt die bijzonder nuttig kunnen zijn voor de
winkelier, bijvoorbeeld kasrapport, omzetrapport per hoofd
artikelgroep enz.

Nogmaals, het is volstrekt onmogelijk om met 100 % zekerheid de
meest geschikte kassaterminal voor het Expert kassaterminal
systeem aan te wijzen, maar ala er dan toch een keuze gemsakt
moet worden, dan is naar mijn mening de NCR 2152 de beste
keuze.
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4.3 Fasering van het proefprojekt

1. Voorbereidingsfase. In deze fase zullen de Expert
medewerkers in samenwerking met de medewerkers van de
kassaleverancier en in overleg met dealers de kassaterminal af
moeten stemmen op gebruik binnen de Expert winkelketen. Ook zal
in deze fase het pakket voor verwerking van de gegevens
afkomstig van de point of sale. terminals, het zogenaamde ERMS
pakket, operationeel gemaakt moeten worden.

2. Registratie van verkopen. Na een gedegen opleiding van de
dealers die meedraaien in het proefprojekt, kunnen de point of
sale terminals geinstalleerd worden. In deze fase worden de
kassa's uitsluitend gebruikt om verkopen van Expert artikelen
op artikelniveau te registreren. Verkopen van de overige
artikelen worden niet op artikelniveau maar op hoofdgroepniveau .
geregistreerd. De op deze manier vastgelegde gegevens moeten
door het aangepaste ERMS-pakket verwerkt worden tot

- verkooprapporten
financiele rapporten
statistische rapporten

die wekelijks aan de dealers van de proefwinkels worden
toegezonden.

3. Toekenning leverantienummers. Om tot een sluitende
voorraadadministratie te komen, . dienen aIle leveranties van
Expert-artikelen aan de dealer voorzien te worden van een uniek
leverantienummer. Als de dealer een leverantie van Expert
binnen krijgt kan hij volstaan met het intikken'van het
leverantienummer en eventuele afwijkingen zoals te weinig
geleverde goederen.

4. Inventarisatie. Als met het registreren van verkopen
voldoende ervaring is opgedaan, is het tijd om de Expert
artikelen die in de winkel van de dealers aanwezig zijn te
inventariseren. . Deze inventarisatiegegevens dienen als
beginvoorraad voor de ERMS-voorraad administratie. Na deze
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inventari$atie dienen zowel verkopen als
geregistreerd te worden op de kassa. Op deze manier
tot dag de voorraad aan Expert artikelen bij
bijgehouden worden. ERMS zal nu ook

- voorraadcontrolelijsten

produceren.

leveranties
kan van dag
de dealers

5. Aanmaken besteladvies. Ais bovenstaande stappen hebben
geleid tot een sluitende voorraadadministratie van Expert
artikelen, kunnen we regelmatig, bijvoorbeeld eenmaal per week,
besteladviezen voor de dealers aan gaan maken. Hierop staan die
artikelen vermeld waarvan de voorraad lager is dan het minimum
voorraadniveau zoals afgesproken met de dealer. Dit
besteladvies zal met het Expert vervoer naar de dealers gaan.
Als de dealer niet voor een bepaalde tij dstip op - dit
besteladvies reageert, kan tot uitlevering overgegaan worden.

6. Evaluatie. Nadat een poosje op deze wijze is proefgedraaid
wordt het tijd om de opgedane ervaringen te bespreken met ~lle

betrokkenen. De volgende vragen dienen beantwoord te worden:

- is het 9-cijferige Expert artikelnummer te lang om handmatig
in te voeren bij een verkooptransaktie ?

- is het zinvol om het 9-cijferige artikelnummer uit te breiden
met een extra check-digit, teneinde het aantal foutieve
toetsingen te beperken ?

- hoeveel zijn de voorraadbestanden van de dealers groter
geworden en de belasting van het centrale computersysteem
toegenomen ?

- kan het huidige computersysteem de verwerking van de ERMS
gegevens nog weI aan als het grootste gedeelte van de dealers
voorzien zou worden van point of sale terminals ?

- is de kassaleverancier die de apparatuur heeft geleverd voor
het proefprojekt een betrouwbare en behulpzame partner in dit
proj ekt ?

- voldoet de gebruikte Point Of Sale terminal aan de gestelde
eisen ?

- zijn de ervaringen met het besteladvies dusdanig gunstig dat
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hier mee doorgegaan moet worden ?
- is het zinvol om vaker dan eenmaal per week een besteladvies

aan te maken ?

7. Aanpassing dealer-administratie. Mochten de tot dan toe
behaalde resultaten het rechtvaardigen op de reeds ingeslagen
weg verder te gaan, dan word t het tij d om de voorraad
administratie zoals die nu in gebruik is, gebaseerd op het
zogenaamde plakkernummer, te vervangen door de ERMS-voorraad
administratie. die gebaseerd is op het Expert artikelnummer.
Ook zullen de op de Point Of Sale terminals geregistreerde
financiele mutaties doorgegeven moeten worden aan de dealer
administratie. Aangezien het momenteel in gebruik zijnde
dealer-administratie-pakket vrij ondoorzichtig in elkaar
steekt, zou dit wel eens kunnen leiden tot het maken van een
compleet nieuw dealer-administratie-pakket

8. Inpassing accessoires. Om ook de verkopen van accessoires op
artikelniveau te kunnen registreren, zal naar aile
waarschijnlijkheid de huidige artikelnummering van accessoires

. overboord gezet moeten worden. Aan de accessoires zullen korte
art ikelnummer s toegekend moeten worden. Hiervoor zal een
uitgekiend systeem bedacht moe ten worden. Bovendien zullen alle
accessoires voorzien moeten worden van stickers, waarop het
artikelnummer vermeld staat. Of dit in de centrale moet
gebeuren of door de dealer zelf moet nog nader bekeken worden.
Ook zal aan leveranties van accessoires een leverantienummer
moeten worden toegekend.

9. Automatische toelevering. Als op deze manier registratie van
verkopen en leveranties van accessoires heeft geresulteerd in
een sluitende voorraadadministratie voor wat betreft deze
artikelen, kan in overleg met de dealers overgegaan worden tot
automatische toelevering van een beperkt aantal accessoires.

10. Tweede evaluatie. Vragen die in deze evaluatieronde
beantwoord dienen te worden zijn o.a.:

- wordt het werken met automatische toelevering als succesvol
en zinvol ervaren ?
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_ worden de voorraadbestanden van de dealers niet te groat als
oak van accessoires de voorraad op de centrale computer wordt
bijgehouden ?

_ heeft deze werkwijze geleid tot vereenvoudigingen en/of
besparingen ?

_ wordt overgegaan tot massale plaatsing van point of sale
terminals ?

4.4 Aanbevelingen

1. Ret is met klem af te raden am op eigen houtje een Point Of
Sale terminal samen te stellen uit losse componenten,
opgebouwd rand een micro-computer of personal computer. Als
uberhaupt overgegaan wordt tot aanschaf van Point Of Sale
terminals, dan dient gekozen te worden voor een bestaande
Point Of Sale terminal.

2. Ret is af .te raden om te starten met een proefproj ekt, _
tenzij er 2 ervaren systeemanalisten/programmeurs vrij te
maken zijn die zich continue bezig kunnen houden met het
voorbereiden en uitwerken van het kassaterminalprojekt.
Ervaringen van de Zweedse Expert groep kunnen als voorbeeld
aangehaald worden, voor wat betreft de hoeveelheid werk die
een dergelijk projekt met zich meebrengt

3. Aangezien pas na afloop van het proefprojekt iets
duidelijker zal zijn of dit projekt vruchten afwerpt en bij
Expert en dealers als zinvol ervaren wordt, is het
onverstandig ingrijpende veranderingen door te voeren om
een proefprojekt op te starten. Daarom is het verstandig het
9-cijferige Expert artikelnummer, zonder toevoeging van een
extra check-digit, te handhaven.

4. Mocht na afloop van he·t 'proefproj ekt besloten worden om de
hele Expert winkelketen uit te rusten met point of sale
terminals, dan dient de huidige, op het plakkernummer
gebaseerde, voorraadadministratie vervangen te worden door
een voorraadadministratie die gebaseerd is op het Expert
artikelnummer.
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5. Invoering van kassaterminals gaat gepaard met hoge
investeringen. Hierbij moeten we rekenen op Hfl 15.000 tot
Hfl 20.000 per vestiging en Hfl 100.000 tot 150.000 aan de
centrale kant aIleen al aan hardWare. De kosten aan software
en mankracht zijn moeilijker in te schatten. Daarom
strekt het tot aanbeveling om diepgaand te onderzoeken of
het economisch weI verantwoord is om over te gaan tot
massale aanschaf van Point Of Sale terminals binne~ de
Expert winkelketen. Gegevens verkregen uit een eventuee1
proefprojekt en van de Zweedse Expert groep kunnen hierbij
een belangrijk hulpmiddel zijn.

6. Het is een misvatting te denken dat een dealer al zijn
boekhoudkundige mutaties kan vastleggenop een point of sale
terminal in zijn winkel. Slechts het inboeken van verkoop
mutaties en een beperkt aantal ande~e mutaties kan achter
wege blijven bij gebruik van een point of sale terminal.- Dit - _
zal het aantal te boeken mutaties met ruwweg 25 % reduceren.

7. Het is volstrekt onmogelijk om de enig juiste kassa aan te
wij zen waar het .proefproj ekt mee opgestart moet worden •.
Welke ·kassa we ook kiezen, er blijft altijd een mogelijkheid
bestaan dat de gekozen kassa of kassaleverancier niet
voldoet aan de gestelde eisen. Bovendien bestaat altijd nog
de kans dat na beeindiging van het proefprojekt besloten
wordt om tijdelijk of definitief te stoppen met het hele
projekt. Daarom is het verstandig om bij onderhandelingen
met een kassaleverancier over de voorwaarden, waaronder een
proefprojekt wordt opgestart, een.clausule op te nemen, dat
Expert na afloop van het proefprojekt de vrijheid heeft om
zonder meer te stoppen met het hele projekt, of om over te
stappen naar een andere leverancier.

8. De kassaterminal waarmee een eventueel proefprojekt
opgestart wordt, moet.gezocht worden in de volgende
verzameling: IBM 5265, lCL 9510/9526 en NCR 2152. Van deze
3 kandidaten verdient de NCR 2152 de voorkeur.

9. Aangezien de Zweedse Expert groep al erg veel ervaring heeft
opgedaan met een soortg~lijk kassaterminalsysteem en omdat
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het software pakket voor de verwerking van de op de point
of sale terminals geregistreerde transakties, het zogenaamde
ERMS-pakket, door deze groep ontwikkeld is, strekt het tot
aanbeveling om zo intensief mogelijk contact met deze mensen
te onderhouden, vooral bij voorbereiding en opstarten van
het proefprojekt.
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NAWOORD

Toen, ongeveer 6 maanden na de start van dit a£studeerprojekt t

het vooronderzoek a£gesloten werd, bleek het niet mogelijk om
op vrij korte termijn een beperkt proefprojekt op te zetten t

waarmee ik mij gedurende de rest van mijn a£studeerperiode zou
bezighouden. In goed overleg met aile betrokken partijen werd
besloten om dit projekt voorlopig a£ te sluiten met het
schrijven van een verslag over mijn bevindingen tijdens dit
vooronderzoek.

Daarna heb ik mij gedurende nog eens 6 maanden bezig gehouden
met het ontwerp en de realisatie van een multi-user praktiRum
systeem opgebouwd met Exidy Sorcerer micro-computers. Dit alles
ten behoeven van en gebruik makend van hardware beschikbaar
gesteld door de firma Micro Dynamics Nederland B.V.te
Eindhoven, toendertijd nog een dochteronderneming van Expert
Beheer B.V. Ook over dit gedeelte van mijn a£studeerwerk is een
verslag geschreven.

60



LITERATUUR
ID&Z__'==_==

1. Vissert J.L.M.; Ontwerp van een Point of Sale terminal
uitgaande van een elektronisch kasregister. Afstudeer
verslag nr. ECB 752 t Technische Hogeschool Eindhoven 1979.

2. Overzicht elektronische kasregisters t derde editie. Uitgave
van de Stichting Informatieverwerking Midden- en
Kleinbedrijf t mei 1980.

3. De proefinstallering van het IBM 3660 supermarkt systeem in
de Albert Heijn vestiging te Heemskerk. Rapport van de
evaluatie-commissie van Ahold N.V. en I.B.M. Nederland N.V. t
oktober 1978.

4. H.G. Sloten; Systeemrapport kassaterminalsysteemen Eurogram
platen en kleingoed afhandeling t.b.v. Expert wtnkelketen t
september 1980.

5. Expert Retail Management System. Beschrijving van het kas$a
terminalsysteem van de Zweedse Expert groept Linkopia, 1979.

61


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoud
	Inleiding
	1 De Expert winkelketen
	2 De intelligente kasse
	3 Het ontwerp
	4 Voorstel tot realisatie
	Nawoord
	Literatuur

