
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het geintegreerde selectieve bestel- en voorraadsysteem

Pflitsch, R.J.

Award date:
1971

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/3d4bb4c0-fc30-43c9-bd81-93aa7305580d


'/£ tY 1.

Afstudeerrapport van:

F:. J. PFUT::CH

R.J.PfLITSC H

-

Bege10ije~j hou~:eraar:

L T • ,T • Th. C:. van d er, Bere:;,

. .
o ~~ '1 (~ r zoe ~ :

f.T.'~. F.;.!:.



INHOTJD

Voorwoord

Samenvatting

Inleiding

Algemene beschouwing over bestel- en

voorraadsystemen

De ABC-indeling

Bet gelntegreerde selectie'J"e t'8stel- en

voorraadsysteem in het &~gemee~

De invloed van de randvoorwaarden, geliig bij de

H.I.G.-E.I.. A., cp het geIntegreerde selectieve

bestel- en vQorraadsysteem

Seriegroottevoorraad

Ve i ligIle id,3vocrraad

Fouten~i2Cu2sie van de parameters

Nabecchouwing

Aanbeve lingen VOGr ';erder onderzoek

Bijlagen

Literatuurlij,ot

pag.

3

4

6

10

I. ,

34



- 2 -

VOORWOORD

Hierbij wil ik mljn dank betui~en aan diegenen

die mij hebben begel~id en tot 2teun zijn geweest

tijdens mijn onderzoek, gedurende de periode van

1~ augustus 1)70 tot G mel :')71, tij de 1T ,-
~'~ . . . :FLilips'

Gloeilarnpenfabrieken, en weI met name

Prof.ir. W. Monhernius, die steeds met belangstelling

rnijn vorderingen op de v~et volgde, de heer

J.:.T~.G. van den Berg, medewer~er in de Materl~ld

dan~~eg VOOT ~iJn prett~~e en _.eer~ame 8arne~~wer!:lng.
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Het doel van dit onderzoe~ was een "optimaal"

bestel- en voorraadsysteem te ontwerpen voor

een gegeven praktijksituatie.
-

Het betreft ~ier de artikelen, die de H.I.G.

E.f.A. voor de produktie van haar elekt~oLische

eindprodukten nodig heeft.

Na het ui twer:t::en -ian en~ele t!leoreti3che

mogeJij~heden om een passend bestel- en

voorraadsysteem voor een bepaalie praktijksituatie

te vinden, werden de~e ~oge~ijkheden in de praktijk

getoetst.

Het onderzuek heeft ge!eld tot een universele

metLode, waa::'bij ~3Lb::tltutie VJll andere TJarameter-

waarden en rand~oorwaarien Lit een andere pra~tijk-

situatie tot

['electief besteT- en voorraadG.J"~;teem -,'uor deze

r.ieuwe, rnisGchien weI get.eei 'lerscld,"-~er.cie, si-tuatie.
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INIJEIDING

Bij de H.I.G.-E.L.A. was men van mening dat de materialen

stroom verder geautomatiseerd zou moeten werden.

Hit-">b~j heeft men de hllp ir,gero9IJ..:m van de Naterials

Nanagement en Planning Groep v~n ie Centrale T.E.D., die

zich met name met de goederenctroombeheersing ging

bezig houden in sa~enwerking met de afde1ins C.V. en F.

e (1 de I.;). A. Een

de Fabriek e(;rcd

order door de C.A. geplaatst wordt dOJr
£..- ~ ~

ver'N~, na:lat de constructie deor de

ontwerpgroep is bekeken.

Eerst hierna ontstaan de acties veor de materiaalvarwervin~

ord.:O!rg2rich t.

TIit is de huidige situatie. Daar het aantal uitvoeringen

per ein1produkt bij de H.T.G.-:·'.L.A. vrij greot l· c'
~, en de

C.A. pa,.; in een Liter ;,tc-lrLium een order in:leelt in een

ui tvoering;;i:'~eri,~rlte order, .l~: het duiciel ijl-:, ai.; me~; bover-

dien bedenkt dat ae gemiddelde levertijd van de artikelen

(codenummerJ die nodig zijn voor ie produktie ~ J maan:len

bedraagt, oat de prijs die men moet betalen voo~ een grate

mate van flexibiliteit in de produktie aan de hoge kant is.

Het zal nu duidelijk ziJn dat m9n in eerste instantie deze

flexibiliteit zau kunnen bereiKen door voorraadverhoging, aan

de andere kant verhoogt men h~ermee tevens het risico incourant

aanmerkelijk, daar m0n de onderdl?lenbehoefte ordergericht

bepaa~t en vo'gt.

In de praktijk is echter geb12ken oat dft tach niet het

gewenste resultaRt heeft opgeleverd.

Net name zijn het grate aantal codenummers '+ )L:.103
) en de

\-

frequente wijzigingen die ~ich voordoen in de electroni3che

indlstrie, vooral voar niet-taonbankartikelen zoals bij de

H.I.G.-F.L.A., hier debet aan.
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Allereerst wil ik duidelijk stellen, dat een bestel

en voorraadsysteem primair gezien moet wornen als een

beheerstechniek en niet als een optimalisatieteehniek.

De goederenstroo~b2heersing maakt n.l. deel uit van

een veel uitgebreider systeem, zodat wij in werkelijkheid

te maken hebben met een sub-optimalisatietechniek.

Da t o:n de Iaa t s te j aren ',ree 1 aanCiach t aan de goedereE-

stroambeheersing wordt testeed, vindt zijn oorzaa~ in

het feit dat men voorheen bijna uitsluitend produktivi

teitsverhogende technieken in ie fabrieken bestudeerde.

Naarmate zulke technieken vorderen, n32~t sehter oak

de inspanning die men zich most getroosten toe, om er

ala het ware nog een schepje bavenep te doen. Als men

dan bedenkt, dat er nog terreinen ~edeeltelijk braak

liggen, W8,armeae covendien '_,e;, enDrme :-.oevee_Leid geld

gemoeid is, zullen wij anze aandacht a1 sne~ hierop

gaan richten.

Het beginstadium van deze !.ieuwe technieken bestaat uit

het formuleren en het analyseren van wiskundige molellen

ten behoeve van de voorraadbeheersing. De voorraadthearie

o~twjkkelt zich nu geleidelijk van een aantul modellen

voor indiv5duele v()orraadpo"ten naar:

~. een overzicht van denkbare sY2temen voor voorraad-

beheersing.

2. aanwijzingen over de keuze van een systeem voor een

concrete praktijksituatie.
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Een theoretische beschouwing over de manier waarmede

men een keuze uit de bestaande systemen voor een

concrete praktijksituatie kan maken wordt beschreven

in mijn eerder verschenen verslag getiteld: "Een

vergelijking van bestelsystemen uitgaande van het

(nQ,k ,T) systeem".

Deze theorie is voornamelijk afkomstig uit het boek

"Analysis of Inventory Sy.:~temG" van Hadley & Vihi tin.

De gevolgde procedure bestaat uit de volgende punten:

a. Constructie mathematisch bacismodol (nQ,k,T~.

b. Het bestuderen V'ln de eigenschappen van dit basismodel.

c. Het veranderen van de parameters afhankelijk van de

praktijksituatie.

d. Het ont,,;taan Van nieuwe molellen.

e. Bepaling van de totale jSaY_ijkse tosten van deze

modellen.

f. Keuze van het "or-tina},.;" sycteem voor onze situa,tie.

De volgende punten moeten bekend zijn am deze procedure

te kunnen toepassen:

a. De kosten ten gevolge van het opnemen van de voorraad.

b. De orderkosten.

c. De kosten VaYI de eehheden alJ functle van de hoeveelheil.

d. De rentekoste~.

e. De ,~t()C~:-(",.;.t '-: ,''teL, z.)we; }H,t '_:C:·.2t3.~;te c"eiee.te a1.3 rlet

variabele geleecte.

f. De frequec,tie-;erdeli~,g ','':1:: 'ie _e-:ertijd.

g. De freque~tie7erde2ir:~ 7ar: de vraag.

h. De vraag tijden8 de leveI'tijd ~0et stati0nair zijn.

Uit het onder f en g geno0mde berekenen wij tena~ctt8 de

laatste be~lOQigde groutheii, ~ .. 2. de freque:.tie':eY'deLing

van de vraag tijiens de le78Y'tijl.
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RET GEINTEGREERDE SELECTIEVE EESTEL- EN VOORRAADSYSTEEM

IN RET ALGEr-lEEN

In verband met de speciale eisen die de electrotechnische

industrie met zijn vele wijzigingen en vaak lange lever

tijden stelt aan een bestel- en voorraadsysteem, voora]

ook in verband met het daardoor ontstane grote risico

incourant, is een artikel verschenen van M. Nath, Senior

Member, A.I.I.E., in het juninummer 1?69 van Industrial

Engineering, alwaar hij een afroepsysteem beschrijft dat in

staat moet worden geacht deze bove~genoemde probleme~ het

hoofd te kunnen bieden (zie BijIage).

Uitgangspunt van dit systeem is de volgende formule yoor

de totale jaarlijkse kosten, echter zander veiligheids

voorraad:

hierin is:

TC '" l'~)
~+ C

.:'n a
( 1 'I, /

rx
p

Q

ruimte- + rente-risicopercentage

prijs per cCJdenun:mer

de te bestellen hoeveelheid

aantal afrcepen per bestelling

afrcepgrootte

Co order~o3ten (de kosten van toekomstige afroepen)

D JaarIijAs verbrui~ i~ aantallen per codenummer

B de Kosten t.g.v. ~~n afraep (ingangscont~51~,

adminiGtratieve kosten, opbergkosten)

k een ~onstante, die de relatie aangeeft tusGen

de kosten van een afroep en het aantal afroepen.

Deze is empirisch bep~ald en bedraagt 1,3.

Als men bedenkt dat men steeds opnieuw naar de

juiste plaats in het magOtzijn m<Jet zoeken bij

frequent ere afroepen en dat bovendien een

bepaalde routine bij de ingangscontrole bij grote

hoeveelheden verkregen wordt, is het gerecht

va3-r.ligd am E gj'oter dan een te nemen.
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Omdat ~et onmogelijk bleek in de beschikbare tijd een

computerprogramma te schrijven teneinde simulatie toe te

~unnen passen, werd dit, zij het vrij ruw, met de hand

gedaan.

De keuze viel cp een aantal codenummers uit de hoogste

verbruikswaardegroep van het Akoe8tie~magazijn d.w.z. hoger

dan Hfl. 15.000,-. Hiervoor zijn drie redenen te geven:

I. In het Akoestiekmagazijn vinden wij de codenummers, die

de hoogste verbruikswaarde bezitten van de E.T.A.

2. De gemiddelde voorraad per coderlummer i~ dit magazijn

is in ve,houding lager dan in de andere magazi:nen.

3. Uit punt 2 voIgt, dat eventuele gunstlge resultaten met

het nieuwe afroepsysteem (Ind. Eng. '69) in dit magazijn

enig optimisme re~htvaariigt voor besparingen in de andere

van het huidige cY3teem en het tevengenoemde afroepsysteem.

Hierbij werden de vclgende waarden van de bencdigde parameters

gebruikt:

ex: 20 %
Cc

B

ELi. 1 ') , -

HC. 2~),-

'). \L, t\ 1,66zie Bijlage)

k 1 ,3

De periode van verge~lJ~lng waren de eerste 10 maanden in '70.
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Codenummer

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Gem. voorr. B~stel- + Gem.voorr. Bestel- +
Kosten afroepkost. Kosten + afroep-
uit

(1 , ui t ( 1 ) veil.voorr. Kosten( I ', I

1 -180 1650 18.000 1625

250 330 290 575

130 175 710 825

284 380 1 .3.10 500

427 590 1 .500 950

620 860 1.170 1025

4';' 3 650 2.370 700

200 270 520 875

5.)0 7.50 3.500 1025

210 290 470 650

Uiteraard mogenwe niet vergeten dat el~ ccdenummer zijn eigen

specifieke moeilijkheden heeft, die we hier moeilijk in cijfers

kunnen weergeven. Bovendien zijn de twee lin~er kolommen exclusief

de vei~igheidsvoorraad.

Warmeer men eehter eenzelfde veiligheids\'oorraad hanteert als in

de praktijk het geval was, dan nog zijn de totale Kosten van het

huidige systeem hager. Het is bovendien onbelangrijk of een paar

oodenummers met het nieuwe afroerayateern hogere Kosten met zioh

meebrengen, wat wij voor agen moeten houden is het totale beeld,

met andere woorden van aile eodenummers. Dit geldt evenzeer voor

de mogelijkheid om een bepaalde optimale serie bij de leverancier

te kunnen bestellen.

Ook hier gaat het ens am het totale beeld en bovendien gelden de

volgende overwegingen:

1. ± 85 %van aile gevallen zal in de B- en de C-groep vallen.

2. Een verandering ten opzichte van de optimale bestelserie heeft

zeer weinig invloed op de totale jaarlijkse kosten, vooral in

de lagere verbruikswaardegroepen.
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Als verdere voordelen van net afroeps:,-steem in (',Jmbina tie met

hf~t A.B.C.-p:::-incipe (zie Bijlage) ktmnen we noemf~n:

1. Eet is een goed en eenvoudig beteerssysteem.

2. AIle cudenummers hebben hetzelfde systeem, slechts andere

waarden van de parameters.

3. H~t werkt voorraadverLagend, i~ bet bijzonder bij lange

levertijden.

4. Vermi,-dert de stock-cut-Kans.

5. Vermi~dert het risico-incourant.

6. Up-dating van de parameters ten tijde van de stuklijst-

explasie resulteert in ee~ dynamisch systeem.

Daar het een praktisch probleem is in vele gevallen om

onge~i~iteerd veel testellingen per jaar te plaatsen in verband

met periodieke co~puterruns, za2 e=~e ccncrete prakti~~situatie

In dft geval dUG het maximum aanta} bestellingen per jaar.

Deze randvoorwaarde doet n1..~ bet geintegreerde selectieve

bestel- en VDorraadsysteem ontstaan, verdeI' aangeduid als , fneu

G.S.B.V. systeem. In zijn algemene vorm ziet dit G.S.B.V. systeem

er als voIgt uit.

Stel het aantal mogelijke orders per jaar is gelijk aan:

'> 0 •
m

Er ri~zen nu ogenblikkelijk vier vragen:

t
1. Welke codenummers vallen in welke groep?

2. Waar liggen de grenzen?

3. Roeveel moeten wij dan bestellen?

4. Roeveel bedraagt het aantal afroepen per order per graep (n)?
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Indien het aantal orders per jaar 0.
I

Deze waarde invullen in (~) levert:

is, dan is D
Q

TC
0<: })Q

2n
D k D

+ Co Q + B.n . Q

TC CI( PD k
~ 01 Co + B.0 1 ·n".

°1 2n

PD = verbruikswaarde

0--)0 n ~
1

ja 1
+ cyclisch (2)

We ;-cllnrlen n 1 tot een indeling in g~bieden kom,;n als we van de

volgende punten uitgaan:

1. Indien n k~einer is dan een, is dit duidelijk het ver~eerde gebied.
r,· .. o(

2. De grens tUGsen de gebieden wordt, daar n afge~ moet worden,

bepaald door de verbr~ikswaarden (DP) waarbij n=I,S; 2,5; 3,5; etc.

• n -1
~ FD < 2 0 ' •• B • i:. ex

["J.-

2. 0/ •B . k. 0< - : ~ PD <. 2 0 ,

~ FD<'

2 0 ::' .B.k.Q<
m

E. k. ()(

B. k. ~

-1
R.i::. IX

0 1 n.aal per jaar bestellen

~- ~
afroepen per bestelling

°2 ITlaal per jaar bestellen

n~ afroepen per bestelling
L

0 3 maal per jaar beste.Uen

n
3

afroepen per bestelling

0 maal per jaar bestellen
m

n afroepen per bestelling
III

AfhankeJijk van de grootte van de verbruikswaarde (DP) passen

wij dus een bewuste selectie toe. Het zal duidelijk zijn dat

naarmate de verbruikswaarde daalt de te bestellen hoeveelheid

toeneemt. E~n van de belangrijkste gevolgen is echter dat aDze

ABC-indeling nu in een m aantal ~lassen is ingedeeld met duidelijke

gren~en. Uiteraard moet neg worden aangetoond dat de totale kasten
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van het g.B.b.v. systeem geliJk of misschien lager zullen

zij~ dan van het Do~spro~kelijke systeem uit lndustriai

Engineoring Izie Bi~lage). Dit komt in de volgende hGofd-

stukken ter sprake (Zi2 Ap;Jcndix).

De ~eiligheidcvoorraden in de diverse grcepen.

Tot neg toe ziJn wi~ er aIleen maar ,~ geslaagd om de

problemen rond de seriegrc) ttevccrraad te bespreken en weI

afhan~elijk van de verbrui~~waarde van tet desbetreffende

c odenu:r.mer .

In het algemeen wordt de toogte van een testeln:veau bepaald

(ioor:

De veiligheidsvoorraad w0~dt sp ~'u'. Deurt weer bepaa:d door:

de spreiQin~ in de vraag ti~dens de levertijd,

of in fOTrLule

waarir.:

de spreidin6 in de vraa6

gemidde~de levertijc

ce ~~pre id lq',' lr'. de Ie'rert i j d

x de gemiddelde vraag per tijdseenheid

2. De factor R(isico) die in het oorspronkelijke afroepsysteem

het symjool F toegeKe~d krijgt.

De risicofactor R is afhankelijk van:

a. het aa~ta] afrcepen per jaar.

b. het toelaatbaar geachte aantal stoc~-outs per jaar.

Naarmate de ';erbr·li~~8'",aarde :c~ti.jgt, wordt het te neme:'.

risico gro~er in verband met de hoge veiligheidsvGorraden
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e. De frequentieverdeling va~ de vraag tijdens de levertijd.

i
VDDrr.

In bovenstaande figuur stelt de zaagtand het fysieke

voorraadverloop Vaal', eehter zander veili~leidsvoorraad,

wanneer een order opse":plit,,t worrit iC1 n afroepen; t' is

het tijdsinterval tussen twee afroepen.

In 1i t ge'Jal i.e: de formule VOilI' l~et 'lerwaclJte aarlt3-1

stock-outs per jaar:

]. .n7 f t)dt
Q

J"'&i +R ~t

waarin t levertijd

Indien de Kosten van een stod:-out 7r bedragen, kunnen wi,j

een ui tdrpkking opsehrijven 'Joor de verwachte ~osten per

jaar t.g.v. stock-o~ts:

per eodenuITJI:1er.

In de Yoorraadtheorie neernt men iL het algemeen een bepaalde

verdeling aan voor de vraag tiJdens de levertijd.

Deze aanname zal niet voor alle codenummers gelden maar toch

be trekking hebben op de meerderheld. Meestal wordt de K -verdeling

of de normale verdeling gebruikt.
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Daar uit de statistiek blijkt dat onder bepaalde

voorwaarden verschillende andere verdelingen door een

normale verdeling kunnen worden benaderd, is deze

aanname minder beperkend dan men op het eerste gezicht

zou vermoeden.

Veronderstellen wij dus dat de vraag tijdens de levertijd

normaal verdeeld is, N(/u, ~), dan kunnen waarden van

R berekend worden als functie

1. het aanta£ afroepen per jaar.

2. het toelaatbaar geachte aantal stock-outs per codenummer.

Voor deze tabel wordt verwezen naar blz. 19 in het rapport

iat opgenomen is in de Bijlage.

Na dit algemene betoog betreffende het g.s.b.v.systeem

zullen we nu overgaan tot het bestuderen van de consequenties,

die het gevolg zijn van de randvoorwaarden zoals die bij de

H.J.G.-E.l.A. van toepassing zijn.



- 21 -

DE INVIJOED VAN DE RANDVOORWAARDEN (~ELDIG BIJ DE H. I. G. -E. L. A. )

OP RET G.;). B. '[. ;3YSTEEN

Randvoorwaarden:

1
I • 0<. 20 %
2. Co orderkosten = Rfl. 15,-

3. B de Kosten t.g.v. een afroep = Rfl. 25,-.

4. Daar in het toekomstige automatiseringsproject een zicht

van + 24 maanden zal worden gebruikt waarmede de produktie

wordt gepland, hebben we als gevolg daarvan te maken met

een zeer nauwkeurig vraagpatroon. Immers datgene wat gepland

is, wordt ook geproduceerd.
t

Gevolg:

De ~;preiding in de vraag is gelijk aan nul.

De spreiding in de afname wordt dus in dit geval uitsluitend

bepaald door de frequentieverdeling van 1e levertijd. :::lit

betekent dat de frequentieverdeling van de vraag tijdens de

levertijd gelijk is aan de frequentieverdeling van de levertijd.

5. In verband met het in gebruik te nemen computerprogramma en

de bij de N.V. Philips gebruikelijke ABC-planning voor de

produktie zijn er twee restricties met be trekking tot up dating

van de parameters en het maximum aantal beGtellingen per jaar.

a. Ret maximum aantal bestellingen (~) per ja~r is gelijk aan

1 2 •

b. Up dating van de parameters kan, daar wij kunnen beschikken

over de output van een al aanwezig computerprogramma, in

principe elk triaal plaatsvinden. Dit tijdstip laten wij

dan samenvallen met het begin van de A, B of C-periode.

Aldus ontstaat een dynamisch bestel- en voorraadsysteem.
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6. De gebruikte dimensie van het computerprogramma betreffende

de voorraden is in maanden. De veiligheidsvoorraden worden

dus b.v. in maanden uitgedrukt. Daar elke maand een

computerrun verschijnt, is dit programma in staat ons

(in verband met de aan te houden planning) het tijdstip

te geven waarop een stock-out dreigt. Daar uit de Ievertijd

en de spreiding daarin de uiterste besteldatum voIgt, is het

niet noodzakelijk afzonderlijke bestelniveaux in te voeren.

Wat zijn nu de gevolgen van deze randvoorwaarden op het

g.s.b.v. systeem? Hierbij splitsen we allereerst het probleem

in de gevolgen voor de seriegroottevoorraden en de veiligheids

voorraden.
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SERIEGROOTTEVOORRAATI

Indien wij ervan uitgaan dat het aantal bestellingen gelijk

is aan:

a. eenmaal per maand

b. eenmaal per 2 maanden

c. eenmaal per 4 maanden

d. eenmaal per 8 maanden

e. eenmaal per 12 maanden

f. eenmaal per 16 maanden

zijn de volgende vragen voor ons van belang:

1. Hoe groot is de bestelfrequentie van een codenummer,

afhankelijk van de verbruikswaarde (TIP)?

2. Wat is de bestelgrootte?

3. Hoeveel bedraagt het aantal afroepen per bestelling

en wat is de afroepgrootte?

4. Waar liggen de grenzen van de verbruikswaarden.

Substitutie in het algemene g.s.b.v. model (2) en (3), van

deze waarden, differenti~ren en gelijk aan nul stellen, levert

6 selectieve groepen op afhankelijk van de verbruikswaarde (TIP)

van een codenummer. Elke groep kan worden onderverdeeld in een

of meer groepen met ieder hun eigen aantal afroepen per jaar.

Ret resultaat is als voIgt:
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Ret tijdsinterval tussen twee afroepen volgt uit het

jaarverbruik D en de afroepgrootte ~.
n

Met behulp van steekproeven, voornamelijk uit de "A-groep"

van Akoestiek is gebleken dat de kosten van het aldus

ontstane systeem (g.s.b.v. systeem) gelijk of lager zijn

dan van het oorspronkelijke systeem, zoals dat beschreven

wordt in Industrial Engineering juni 1969 (zie Bijlage).

Van groot belang.voor de indeling van de codenummers in de

6 groepen a tim f en bovendien in het geheel niet vermeld

in het oorspronkelijke afroepsysteem is het volgende.

Gebleken is n.l. dat wanneer een codenummer met opzet in

een niet juiste groep wordt ingedeeld, de totale jaarlijkse

kosten bijna geheel gelijk z{jn aan de totale jaarlijkse

kosten, zoals die volgen uit de juiste indeling.

Slechts de verdeling van de gemiddelde voorraadkosten en de

bestel- en afroepkosten is anders, maar niet het totaal.

Dit verschijnsel volgt ook uit de onderstaande grafiek:

/(fI$ "N

1



k+1 [R.
Q

] 2DP = 325.n.
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De onjuiste groep, waarin het codenummer wordt ingedeeld,

zal nooit een hogere groep kunnen zijn maar slechts een

lagere d.w.z. in een groep met lagere verbruikswaarden als

grenzen. Het aantal afroepen per order wordt dan immers

kleiner dan 1. Dit is een aanwijzing dat we ons in de

verkeerde groep bevinden. Indien we de verbruikswaarde van

het codenummer kennen, voIgt het verband tussen het aantal

afroepen per order en het aantal bestellingen per jaar uit

de volgende formule:

De juistheid van deze bewering is met een aantal voorbeelden,

zowel hoge verbruikswaarden als lage verbruikswaarden, aan te

tonen. Als voorbeeld nemen wij een codenummer met DP = Hfl. 8000,-.

De juiste groep is uiteraard de C-groep. Vergelijking met d en c

nadat n berekend is uit (4) levert de volgende tabel:

gemiddelde voorraadkosten

bestelkosten

afroepkosten

totale kosten

C D E

133,- 178, - 200,-

45,- 22,50 15,-

184,- 156,- 150,-

362,- 356,- 365,-

Daar het verschil in totale kosten niet significant is i.v.m. grotere

afronJingsfouten die bij de bepaling van n gemaakt zijn, kunnen we

deze getallen als gelijk beschouwen. Bovendien neemt dit verschil niet

toe als de verbruikswaarde van het desbetreffende codenummer toeneamt.

Een codenummer ingedeeld in de juiste groep levert de laagste

totale kosten maar ook de laagste gemiddelde voorraadkosten en

de hoogste bestel- en afroepkosten. Bij gelijkblijvende totale



- 21 -

kosten kunnen we deze kostenverhouding wijzigen d.w.z.

een vrij vlakke kromme voor de jaarlijkse kosten in de

buurt van het minimum.

Gevolg:

Afhankelijk van het beschikbaar personeel maken wij een

keuze uit de alternatieven zonder de totale kosten

noemenswaardig te beinvloeden.

Uiteraard is dit slechts effectief als wij met grote

serievoorraden en relatief lage veiligheidsvoorraden te

maken hebben.

N.B.

Ten aanzien van de mogelijkheid om een bepaalde optimale serie

bij de leverancier te kunnen bestellen gelden de hieronder

genoemde overwegingen:

1. Afwijkingen van Q van ~ 20 %betekent een totale

kostenvariatie van + 4 %.
2. Afwijkingen van Q in de lagere verbruikswaardegroepen

(dit is in + 80 %van alle gevallen), hebben nog minder

invloed op het verschil in jaarlijkse kosten.

3. Onze aandacht moet gericht ZlJn op het totaal

(+ 32.000 codenummers), niet op incidentele afwijkingen.
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Een schatting van het aantal codenummers in de diverse

magazijnen per groep voIgt uit onderstaande tabel.

Akoestiek Versterkers TV S.T.O.M. Rec. B.R.V. Cinema.

a. 112 50 105 0 51 60 100

b. 126 100 140 0 162 105 100

c. 265 650 600 460 1230 345 900

d. 250 1100 740 1100 1600 390 1050

e. 310 1150 740 1800 1800 330 1150

f. ...Ji2. 1.22Q 1200 21..QQ .2.i29. .2J..Q 1700

totaal 1400 4200 3525 9060 8493 1495 5000

Van het totaal aantal codenummers dat bij de H.I.G.-E.L.A.

in gebruik is (± 32 a 33.103) is het nu mogelijk om het

percentage per groep aan te geven.

1 ,4 %van de codenummers in groep a

2,2 %vari de codenummers in groep b

13,4 o;~ van de codenumrners in groep c

18,0 %van de codenummers in groep d

21 ,0 %van de codenummers in groep e

44,0 %van de codenumrners in groep f

Zander Hecording en Cinema is het verband tussen groep en

totale omzet: r
groep a: ')0 %van de omzet

groep b: 1 5 70 van de OlIlzet

groep c: 18 %van de omzet

groep d: 1i) %van de omzet

groep e: 5 %van de omzet

groep f: 2 %van de omzet
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Veiligheidsvoorraden in de diverse groepen

Daar het toekoffistige computerprogramma ons de informatie kan

geven (max. 12 maal per jaar) wanneer er een stock-out dreigt

te komen, is het niet nodig een bestelniveau per codenummer

in te voeren. Rekening houdend met de gemiddelde levertijd

en de spreiding daarin krijgen wij het volgende beeld:

1

" I'C.... ...
~4i /4t"

Hierin is:

jut gemiddelde levertijd

rr t spreiding in de levertijd

t
b

besteldaturn

R een risicofactor die afhankelijk is van:

1. het aantal afroepen per jaar

2. het toelaatbaar geachte stock-outs per jaar

3. de frequentieverdeling van de levertijd.

Indien wij aannernen dat de levertiJd norrnaal verdeeld is,

dan en slechts dan zijn aIle tijdsintervallen tussen twee

afroepen. in aIle groepen norrnaal verdeeld. Wij kunnen dan de

volgende tabel voor R opstellen:
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aantal afroepen 1 stock-out in 1 stock-out in 2 stock-outs in

per jaar tien jaar een jaar een jaar

of minder 1 ,7 0,7 0,0

2 2,0 1 ,° 0,7

4 2,3 1 ,3 1 ,°
6 2,4 1 ,5 1 ,2

8 2,5 1 ,6 1 ,3

10 2,6 1 , 7 1.4
12 2,7 1 ,8 1 ,5

meer dan 12 2,7 1 ,8 1 ,5

Deze waarden van R zijn te berekehen met behulp van de tabel

van de cumulatieve normale verdeling.

Ret is duidelijk dat bij een gegeven waarde van de spreiding

in de levertijd de factor R de veiligheidsvoorraad bepaalt.

Het te nemen risico wordt uiteraard hoger naarmate de

verbruikswaarde van het codenummer ook groter wordt. Hiermede

verlagen wij de Kosten t.g.v. de veiligheidsvoorraad in de

hoogste verbruikswaardegroepen aanzienlijk, terwijl anderszijds

dit hogere risico zeer acceptabel is i.v.m. de veel hogere

frequentie van afroepen.

Om een indruk te verkrijgen hoe de gemiddelde seriegrootte

voorraadkosteh zich verhouden tot de Kosten t.g.v. de

veiligheidsvoorraad per groep is een tabel gemaakt met

verschillende spreidingen in de levertijd als aanname (zie

volgende biz.).

Hieruit blijken dir~ct de zeer Doge Kosten van grote spreidingen

i~l de levertijd van codenummers in de hoogste verbruikswaarde

groepen.
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Daar de gegevens betreffende de spreidingen in de

levertijden vrij summier zijn bij de H.I.G.-E.L.A. is het

duidelijk dat deze spreidingen in een volgend stadium

van het onderzoek onderzocht moeten worden met behulp van

steekproeven.

Indien deze gegevens beschikbaar zijn wordt het namelijk

mogelijk om op een paar nieuwe aspecten van de verhouding

leverancier - H.I.G.-E.T.A. in te gaan.

1. Kleine spreidingen zouden bij de leverancier mis~chlen

mogelijk zijn op voorwaarde dat de arti~elen iets

duurder worden. Daar onze veiligheidsvoorraad lineair

met de spreiding toe- resr. afneemt, kunnen gunstige

voorwaarden door ons onderkend worden.

Voorbeeld:

In verband met stempelbreuk bij de leverancier Kernen de

onderdelen 4 maanden te laat. Om herhaling van dit verschijnsel

te voorY.:0men wordt eey: ';·:iligheidsvoorraad van tenminste

4 maanden aangehouden. De jaarlljkse voorraadkosten van deze

veiligheidsvoorraad bedragen b.v. Hfl. 10.000,-. Indien

een reservestempel goedkoper is dan deze Hfi. 10.000,- is

het duidelijk dat dit niet de juiste poli:lek was.

2. Bet model van het g.B.b.v. systeem stelt ons in staat om

gunstige "quanti ty discounts" te onderkennen e" di t probleem

meer quantitatief te benaderen. Hierbij moeten we oak nag

bedenken dat een planningperiode van ~ 24 rnaanden een geheel

andere relatie leverancier-H.I.G.-E.~.A. tot gevolg zal hebben.

3. Zoals reeds opgemerkt bepaalt de verhouding se~~~g~o?~tevoorra~d
vel 19 el svoorraa

de mogelijkheid van verschuiving op het horizontale

gedeelte van de jaarlijkse kostenkromme toe te passen in de

omgeving van het minimu;n.

Indien een situatie van personeelsgebrek optreedt, is het

wenselijk am een groat aantal codenummers te kunnen

"verschuiv8n.".
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Samengevat zouden wij kunnen zeggen dat het niet aIleen

om een kostenbesparend bestel- en voorraadsysteem gaat,

maar oak am een model ter beschikking te hebben waarbij

relatief vage qualitatieve gesprekken een quantitatief

karakter krijgen.
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FOUTENDIseUSSIE VAN DE PARAMETERS

De verbruikswaardegroepe~ van het g.s.b.v. systeem voor

de H.I.G.-E.L.A. zijn gebaseerd op:

Co Hfl. 15,-

B lifl. 25,-

k 1 ,3

Zowel de orderkosten als de afroepkosten zijn schattingen.

De nauwkeurige waarden van Co en B zijn dus niet bekend bij

de H.I.G.-E.L.A. Dit was overigens bij andere hoofdindustrie

groepen oak ~iet het geval. Wanneer wij van onze verbruikswaarde-
•

groepen uitgaan, terwijl in werkelijkheid de exacte waarden

van Co, B en k afwijken van onze schattingen kunnen wij tot

eentfoutenanalyse komen.

Vero~derstellen wij dat de exacte waarde:'1 ,:0 1 , BI en k l bedragen,
TC - TC'dan geeft de uitdrukking x 100 '/~ de fout in procenten

TC'
van de totale jaarlijkse k02te~ weer, echter zo~ier veiligheids-

voorraad. Dat bij deze nieuwe parameters een andere verbruiks

waardegroepenindeling behoort doet hier niet ter zake.

Ret gaat ons am de afwijkingen ten cpzichte van onze fo~tief

gebruikte indeling en de daaruit berekende Te.
In ons geval is het noodzakelijk am de procentuele fouten per

groep te berekenen.

In de algemene :ormule voar TC 8ubstitueren wij B', Co' en k'.

De afroepkosten

--Si Cc Co D
Bnk D -.9. Cc Co D B'n

k D
+ - + - - -TC - TCI 2n 3, Q ()r Q QL__ 1

TC' ~ Cc
D

B'n
k D

+ Co - + -
~:n Q Q

Invullen van de juiste waarden van de parameters per groep

(aantal bestellingen, aantal afroepen per bestelling etc.) gee:t
TC - TCI

ons het verband tusseD x 100 %en B'.
TC'

De getekende g~afieken einiigen met de B-groep offidat daarna het

verband cyclisch is. Dit geldt voor B', k' en Co'.
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TC - Tel %Zo is bv.de waarde van TC' x 100 0 voor B' = 25 •.. 50.

voor een verbruikswaarde van Hfl. 2925,- (C-groep; n = 1)

hetzelfde als voor ee~ verbruikswaarde van Hfl. 11.700,

(B-groep; n = 1).

De konstante k

Hier geldt:

TC - TC'
TCI

Ci D k D
~ Cc + Co + B~ 7-
2n 5 ~

- Q Cc + Co
2n

. ,
13

K
- n

De verbruikswaarden waarvoor n gelijk is aan

uiteraard weggelaten.

De orderkosten Co

Nu geld1;':

zijn hier

TC - TC'
~CI

--Si D K D (\ D k D
Cc t Co -:- + Bn ---3< Cc - Co I

Q - En
2n ';!, "id '-_.I. ... Q

~ Cc Co' D Enk D
2n + Ii

+
Q

Uit de bijbehore~de grafieken bJijkt dat een afwijking in ]

relatief grote afwijkingen in de totale Kosten tengevolge heeft.

Het is dan ook beslist noodzakelijk om in een verdere studie

de juistheid van de bewering B = Hfl. 25,- met behulp van

steekproeven te toetsen.

Voor Co' en B' zijn geen waarden Kleiner dan Co resp. B

genomen, omdat bet zeer onwaarschijnlijk lijkt dat de werkelijke

waarden lager zijn dan de aangenomen waarden.
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NAEESCHOUWING

In hoeverre het doel van dit onderzoek bereikt is, is op dit

moment niet helemaal met zekerheid te zeggen.

Vast staat in ieder geval dat het g.s.b.v. systeem, in het

algemeen, voor verschillende situaties zeer geschikt is.

Wat de toepassing voor de H.I.G.-E.L.A. betreft kunnen wij

opmerken dat het, zij het Diet voor aIle codenummers, beslist

een verbetering inhoudt ten opzichte van de huidige situatie.

Voordat echter bij een overgang van het ene systeem naar het

andere een stationaire toestand optreedt, zullen er beslist

enige jaren verstrijken.

De voordelen van het g.B.v.b. systeem ~ineerd met de

AEC-indeling van aIle codenummers die wij in de toekomst

mogen verwachten volgen hieronder:

1. Het is een relatief eenvoudig be~eers8ysteem. Dit heeft

natuurlijk een gUDstig effect op de invoering van het nieuwe

bestel- en voorraadsysteem.

2. I~ verband met het voorgestelde zicht van ± 24 maanden zullen

overeenkomsten met onze leveranciers een geheel ander

karakter kJijgen dan tot nog toe het geval was.

Het feit dat wij in de toekomst codenummers met relatief

lage verbruikswaarden in veel grotere hoeveelheden gaan

beste~len heeft ook een gunstig effect op de relatie

leverancier-afnemer.

3. Het g.s.b.v. systeem werkt voorraadverlagend, in het bijzonder

bij lange levertijden, terwijl toch het totaal aantal stock-outs

sterk zal verminderen.

4. Het risico-incourant is bij een afroepsysteem in combinatie met de

AEC-indeling veel Kleiner dan bij andere systemen. De reden hiervan

is dat men a~tikelen met een hoge verb~uikswaard~ doelbewust voor

een ko~tere periods gaat bestellen.
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5. Het risico-incourant wordt bovendien ook nog verlaagd

. doordat up dating van de parameters van het nieuwe

systeem elk triaal zal plaatsvinden. Ret gevolg hiervan

is dat wij met een dynamisch voorraadsysteem te maken

krijgen. Dit is bij frequente wijzigingen een absolute

eerste vereiste.

6. Het wordt mogelijk om eventuele veranderingen in de

spreiding van de levertijd en veranderingen ten gevolge

van "quantity discounts" qLantitatief te benaderen.

7. Doordat de totale kostencurve een vrij vlak verloop he eft

in de buurt van het minimum is verschuiving mogelijk.

Hierbij veranderen de totale Kosten niet, weI de

afzonderlijke termen.

8. De veiligheidsvoorraden in de diverse verbruikswaarde

groepen kunnen worden bepaald, nadat de spreidingen in de

levertijden zijn onderzocht. Ret berekenen van de juiste

veiligheidsvoorraden is bij het huidige systeem nagenoeg

onmogelijk.

o. Het probleem van de uitvoering-bepalende onderdelen

(zgn. b-onderdelen) za. in de toekomst zeer waarschijnlijk

voor een groot gedeelte wegvallen.

De C.A. mag namelijk een produktiegrootte van 6 maanden

in 1 triaal afnemen. Dit betekent dat er altijd 6 maanden

van de b-Jnderdelen op voorraad moet liggen. Echter 80 %
van aIle codenummers vallen in de B en de C-groep van de

ABC-indeling. Hiervan worden de voorraden toch bewust

verhoogd.

10. Eenzelfde redenering geldt voar minimale afnameseries,

die de leverancier eist. Door de bovengenoemde voorraad

verhoging zullen de moeilijkheden op dit gebied beslist

Kleiner worden.

11. Tenslotte zal het mogelijk worden om in de stationaire

toestand normvoorraden in te voeren.
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AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

1. Uit de tabel op blz. 31 blijkt de grote invloed van de

spreidingen in de levertijden op de totale jaarlijkse

kosten.

Het is echter niet alleen van belang om te onderioeken

hoe groot deze spreidingen zijn, maar tevens de levertijden

te bekijken naar de wijze waarop ze zijn opgesplitst.

In het algemeen is een levertijd opgebouwd uit 3 fasen,

namelijk:

a. de -Destelfase bij de afr.emer ((f ~).

b. de afhandelfase bij de leveranc ier (() 2) .

c. de transport- en ontvangstfase (([ 3).

Voor de tota~e spreiding geldt nUl

CT t

1
IT

Het lij~t mij noodzakelijk om evenals bij het g.s.b.v.

systeem een bepaalde groepenindeling van de levertijden

te maken. Hiervoor moeten dan criteria werden onderzocht.

Een voorbeeld zou zijn:

leveranciers fiet eigen voorraden

leveranciers zonder eigen voorraden.

Een mogelijkheid die zeer zeker onderzocht moet worden

bestaat uit het eventueel hanteren van voorrangsregels bij

de administratieve procedures. Hierbij wo~dt de urgentie

hoger naarmate de verbruikswaarde van het desbetreffende

codenummer groter wordt.
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2. Om een indruk te verkrijgen hoeveel codenummers nu

daadwerkelijk met het g.s.b.v. systeem zijn te beheersen

is een verdere indeling van de codehummers aan te

bevelen.

Hierbij zou onderzocht ,kunnen worden hoeveel %van de

codenummers in 1 eindprodukt voorxomen, hoeveel %van

de codenummers in 2 eindprodukten voorkomen etc.

Deze indeling geeft ons een inzicht omtrent regelmatige

en onregelmatige afname van de codenummers.

3. De parameters B, Co en k moeten op hun aangenomen

waarde worden getoetst. Dit in verband met eventuele

wijziging van de groepenindeling van de verbruixswaarden.

Bovendien moeten de codenummers die reeds ingedeeld zijn

in een van de groepen regelmatig op hun verbruikswaarde

worden gecontroleerd. Vooral bij toenemende produktie

zullen codenuILmers "verhllizen" naar hogere verbruikswaarde-

groepen.

4. Quantity discounts zullen in de toekomst, daar de mogelijk

heid hiertoe nu bestaat, meer quantitatief moeten worden

benaderd.

N •E •

Bij al deze analyses zal men zich telkens moeten afvragen,

zoals dit eveneens in het eerste gedeelte van het onderzoek

is gedaan,: In hoeverre zijn conclusies uit de huidige

situatie getrokken nog van kracht na de invoering van het

g.B.b.v. systeem bij de H.I.G.-E.L.A.?
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APPENDIX

Uit een aantal steekproeven vulgde dat de Kosten van het

G.S.B.V. systeem lager zijn dan of gelijk zijn aan de Kosten

t.g.v. het systeem uit Industrial Engineering.

Hieronder volgen twee voorbeelden:

Stel DP = 17.000,-
Q Vr4-0-0--D-P~~ 2.600,-

camp

A 1,66;n=2

gemiddelde voorraadkosten:

bes telk()s ten

afroepkosten

4 x 15,-

tota3.l

216,

60,

246 t...=...

522,-

Volgens het G.S.B.V.systeem:
D

n=1; -=6
Q

gemiddelde voorraaikosten:

bestelkosten

afroepKosten

totaal

stel DP .= 1430,-

Volgens Ind. Eng.:

gemiddelde voorraadkosten:

bestelkosten

afroepkosten

totaal

Volgens het G.S.B.V. systeem:

gemiddelde voorraadkosten

bestelkosten

afroepkosten

totaal

282,

90,

_150 '--=
522,-

62,50

30,

---..:l1.3-l.- _ _

2 1 5,50

95,
22,50

37L~

155,-



Computer-maker upgrades
inventory system
Univac's new inventory system will minimize order,

shipping, and carrying costs and cut the risk of stockouts

by splitting the order quantity into the optimum number

of incremental deliveries.

Mahendra Nath. Senior Member, AIlE

Univac

Sant R. Arora

Uni~ersitJ of Minnesota

Inventory control at Univac's Rose
ville plant has in the past been based
on simple net requirements. Rules for
actually ordering purchased parts have
been established arbitrarily. Although
computerized. the system has not al
lowed demand patterns, order costs,
carrying costs, and transportation
costs to influence the ordering po:icy.

The first input to this system is the
market forecast through the require
!/lents subsystem. This stores data
concerning all the equipment manu
factured at Roseville such as part
number. lead times. quantity, and
,hipping date. Open requirements in
this file are exploded every month and
compared against the current inven
tory status in order to develop detailed
as'>emhlies and purchased parts
schedules through a program called lIet
to lime (NTT). This program inter
faces with other systems to develop
s\:hedules for all net requirements.
such as material and lahor, Figure I.
There also are other satellite systems
used for production planning and con
trol like resource planning and com
pare schedule program whichregu
larly compare schedule changes.

II

This program does not take into con
sideration any leveling or economic lot
size criteria. It establishes a need for
an order of assemblies or purchased
parts as and when the need occurs.
except in the case of some mass pro
duced assemblies like printed circuit
cards and coil-wound assemblies
where requirements of a few weeks are
grou ped into one lot.

WHAT'S IN THE

m:w SYSTEM

Electronic industries are continually
going through renovations and design
changes whi\:h increase the costs of
ohsolescence and decrease the desir
ability of storing assemblies at the in
termediate levels. For this reason, it
was decided not to expand the inven
tory system to all levels, but rather to
concentrate efforts on developing the
inventory '>ystcm for only purchase
parts and expand it later to include in
termediate assemblies for mass pro
duced items like printed circuit cards
and coil-wound assemblies.

Inventory Control System for the

purchased parts can be reduced to
simple questions for each part number
such as: How much is on hand; how
much is needed; how much to buy;
when to buy, and how to buy.

The subsystem called inventory sta
tus, Figure I, provides the current sta
tus for each part number such as on
hand or open order data, etc. The av
erage demand and the demand vari
ance are determined by enhancing the
existing net-to-time program which
generates actual time-based demand.
This data is needed to determine the
reorder point quantities and economic
order quantities. The average useage
or demand is calculated as a running
or moving average of a period of suit
able length depending on part cate
gory. New averages are calculated
every month.

MATH MODEL

FINDS EOQ

In order to know how much to buy, a
mathematical model was constructed
to optimize total cost, which includes
costs of acquisition and possession. In

INDUSTRIAL ENGINEERING
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'1gUI'e I. Requirements subsystem interfaces with other
.~"St~ to proride assembly and purchase parts schedules.

Figure 2. Total invcntory cost is at a minimum when cost
of possession equals cost of acquisition.

lost companies, management erro
eous!y measures the health of an in
entor)' system by the size of the in
eotory. They often get concerned
,ith excess inventories and try to re
uce these by any means. This can
:>metimes result in increased costs in
ther areas, for example, increased
rocuremeot costs, idle costs of men
od machinery, and increased setup
osts. It is vef}' important to consider
le system from a total cost point of
iew including all the costs connected
lith the running of the system. This
Icludes acquisition and possession
DSts. Figure 2 illustrates the impor
IDce of finding the minimum total
os!.

It is worth mentioning that the for
IUla for the order quantity in the
lodel is different from the standard
,'il'iOn economic lot size formula.
:nivac commits an order of a certain
uantity of material with the vendor,
ut asls for incremental deliveries
'hich result in lower average inven
ley. So the questions to answer are
ow much one should order and what
lould be the optimum number of de
veries. The acquisition costs in the

INE 1969
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TC

D = Annual demand in dollars
C. = Cost/order
C. = Carrying cost per dollar per year

Bn' = Receiving, in"peeting, and shippin!/; co"t for n deliveries of an order.
k = Constant = 1.3 established empirically. It defllll's the relntionship amOIljl;

receiving, inspecting, and shipping costs vs. the Ilumber of deliveries.
Q =Eeonomic order qUllntity in dollars
n = Optimum number of deliveries of an order

Q/n = Economic delivery quantity
Total cost per year is given by

Q [) f)
Cc + Co - - + Bn' -

2n Q Q
Differentiating w.r.t. Q lind nand equatin!/; with zero

ECONOMIC
DELIVERY QUANTITY
FOR INCREMENTAL
DELIVERIES

(1)

(2)

aTC Cc (Co/) + BnkDl
- --- ~ -- - ---- - ------- = ()
aQ 2n ()'

aTC QC kUn'-:f)
-- - = - - +--- = 0

an 2n' (J

It is assumed that other conditiolls all higher order derivativps rrquired for 1l1l11l1llJZa
tion are also satisfied.

Solving these equations,

Put ting

X = [CCo+~~;~h~=-ly)H'(oB:l;)r'·

Q = X X 1~1?~·_-+ Hlwhere I:'i?-'~',-:-+-f;r=standard Wib.." EOQ fOlm,,11\
C, C,

n = [!:.lJ' Jl/IH11

'2kBD

.<J.. = Economic Delivery QUllntity (EDQ)
n

The value of h depends on Co, 11, alld k, and ("lllJ he delermilll'd 011"(' for all items A, IJ,
C, or for allY other L:ttegory of items.

Let D., D" ... D L r('pre~ellt th(' r:l!ldom w('l'kl.'" demnnds for all item.
Also, let 8/, = D, +D,+ ... + fh wher(' L d(,I1<)((>' the Il'ad tillle ill weeks and is It

random variable indl'Jlclldl'llt of dl'mand.
SL is a random varia hIe J'('!Hl'."('lltillg; thc lead timc dem:llid. It rail he shown tllat

(l!pfcrellec 1):

!l) E(8L), meall ul'llland durillg ]e:ld tilIle

= E(f))f;(Li

= "Iean dcmand rall' X meall 1.1' ill week,.

(ll, "af (i'Ll, variall(,(, of delllllnd dming lead til\1l',

("ll'Illl 1.1' in Iq'l'k.-) X (\'arialll'(' ..f d('lIJalld'Ill>r "'!'l·k)

T (Vllr. ..f LT) X ("Ieall delJl:u"Il'pr ",!',·k)'

HOW
REORDER
POINT
QUANTITY
IS FOUND

Thpll

HPQ ("fean dl'mnrHI/wl'f·kj X \ \1 eall LT ill "e,·b)

F /;\1.:;;-;-1-1:1' ill \I f.~>k,) -:>:-( \',;;'i,lll;:C:;i d;'l!lalld I'l'I' ;, ,~t'k)-

t- + (\':lr;allCe "f LTl >; (:'IIt'an ,klllall,1 per wcek)'

II INL'USTR~AL ENGINEERING



rable I. Confidence factors depend on tbe number of deliveries
~r year and on tbe permissible Dumber of slockouts.

Category III IV II

Stackouls Per Year I in 10 yrs 2 3 4

Deliveries per yeor Odd. F Odds F Odd. Odd. F Odd.

1 or Ie.. 10: 1 1.7 1: 1 0.7 0.5: I 0.0 0.35: \ 0.0 0.25: \ 0.0
2 20: \ 2.0 2: \ 1.0 \: 1 0.7 0.67: \ 0.0 0.5: \ 0.0
3 30:\ 2.2 3: \ 1.2 1.5: 1 0.9 1: 1 0.7 0.75: I 0.0
4 .0: 1 2.3 .: 1 1.3 2: I 1.0 1:35.1 0.8 1 :1 0.7
5 50: 1 2.4 5: 1 1.4 2.5: 1 1.1 1.67: 1 0.9 1.25: 1 0.8
6 60:1 2.4 6: 1 1.5 3: 1 1.2 2: \ 1.0 1.5: 1 0.9
7 70: 1 2.5 7: \ 1.5 3.5: \ 1.2 2.33: 1 1.1 1.75: 1 0.9
8 80: \ 2.5 8: \ 1.6 .:\ 1.3 2.67: 1 1.1 2: 1 1.0
9 90: \ 2.6 9: 1 1.6 4.5: 1 1.3 3: 1 1.2 2.25: 1 1.0

10 100:1 2.6 10: 1 1.7 5: 1 1.4 3.33: 1 1.2 2.5: I 1.1
11 110: 1 2.6 II: 1 1.8 5.5: 1 1.. 3.67: 1 1.3 2.75: 1 1.1

12 or more 120: I 2.7 12: 1 1.8 6: \ 1.5 .: 1 1.3 3: \ 1.2

ost equation would be the cost of
Ilacing the purcha~e order and the
ost of receiving, inspecting, and
ransporting the delivered quantity.
:arrying cost is incurred on the aver
ge delivered quantity rather than on
!Ie average ordered quantity.

The box at left shows how the
lOdel was developed.

•• AND REORDER

'OINT QUANTITY

'he reorder point quantity, RPQ, is
le average quantity used during the
:ad time (LT) plus the safety ste'ck.
) general, demand rate and lead time
re both probabilistic. The computa
on of the average usage during \cad
me and the safety stock should take
lis into account. The calculation is
lOwn in the box at left. 1 he factor
. depends on the number of stockouts
ermissible per year and on the num
er of times per year that the inven
)ry pmition is susceptible to a stock
ut. This depends on the number of
c1iwries per year.
It is assumed that the demand dur

I':; lead time follows a normal distri
Jtion. This assumption may not be
ue for some of the items. but, essen
ally, it \\0111 take care of the majority

the cases. The Items are classified
,to the several categories dept:ndlng
?on the seriousness of their shortage,

iNE 1969

Table I. This tahle is used to find
values of r.

For example, consider an item for
which we arc prepared to tolerate only
one stockout in 10 years. If there are
four deliveries in a year for this part
number, it can he seen from the table
that F = 2..1. This result could also be
obtained from normal curve area ta
bles. The above item will be suscepti
ble to a stockout 40 times in 10 years.
Since we are prepared to toleral\: only
one stockout in 10 years, the probabil
ity that a stockout WIll occur should
be l/40 (0.025). The normal curve
area table gives the figure of 2.24,
\\hich corresponds (0 F = 2.3, com
puted above.

HOW THE MODEL

WAS TESTED

To test the abovc model, the following
data was collected regarding a suffi
cicntly large sample of parts. Not all
the collected information ahout these
parts was used in testing the modd,
but extra data \\as needed for design
ing olher contruls in the s~,tem.

• Part Number
• Part Name
• Rank
• Unit Co,t
• Average Demand pa Week
• Variance of Demand

• Present Order Frequency
• Present Average Order Quantity
• Number of deliveries per order
• Average delivery quantity
• Average Lead Time
• Variances in Lead Time
• Stockouts per year
• Allowed Safety Stock
• Vulnerability to Design Change
• Reliability of the Part
• Common usability in other a'5em

blies
• Number of cancelled or changed

orders within the next year
• Surplus Quantity

Another important set of data
needed at this point was costs of or
dering, carrying, recei\ ing, inspecting,
and shipping. Beforc estimating these
cost parameters precisely, sensitivity
analyses were conducted to give an
idea of the amount of effort that
should be spent on each parameter's
estimation. The program was written
in Fortran language and run on a Uni
vac 1 lOS.

At this point, ,Ollle assumed values
of the ~lbove (l,',t parameters were in
serted Illto the sy,tcrn tl) cJ"-:ulate the
optimum economic order quantity,
erllllomic delivery quantity, number of
deliveries, and total cost. We decided
to choose five sch of values of these
parameters in l>rder to have more
Il:adings to study. RJthcr than estimat
109 all the v:.dues ourselves, \\Oe en
listed the help of Production and In-

II



Figure 3. Hu\\ the calculated value of total inHntory cost
u. affected b} errors in the estimation of parameters.

20

ventory Control and Procurement per
sonnel. We explained the definition of
these parameters and the purpose of
this simulation, and asked them to
make five sets of estimates. The five
most frequently used were selected
and fed into the program.

The economic order quantities, de
livery quantities, number of deliveries,
and total cost were computed and
compared with those obtained with
the old procurement policies to estab
lish that the computations seemed rea
sonable and valid.

The next step was to compare this
total cost with the cost involved with
thc old procurement policies. With the
same formulas and cost parameters,
total cost was calculated for given
quantity ordered an': (",umher of deliv
eries as taken from the existing data.
The new formula showed considerable
cost reduction for all part numbers
and pointed to great potential for im
provement. Another important com
parison was a decrease of inventory by
23 percent for the sample. This was
yuite encouraging.

SENSITIVITY OF

COST PARAMETERS

The next step was to perform a sen
sitivity analysis on the cost parameters
to find out how badly the system would
be penalized hy errors in the esti
mates. This would decide the amount
of effort to he expended in the accu
rate determination of each of these
parameters. Assume that Co', Co', and
B' are the true values of the param
eters in the box on page Iii. From these
values. optimum Q', n'. and TC' were
calculated for a given demand D.

TC' = .C{ (' , + .Co. + !!.'.('/')~
:211' < Q' Q'

--_.- ---
[) D

Note that the value of k has been em
pirically found as 1.3 Now calculate
optimum Q and n with the ahove pa
rameters and substitute in the cost
cyuation. This yields:

Q (' , n'n lc

TC = C/ + QO.. + Q
~ri

D D

What we now wish to know is the per-



centage deviation in cost caused by a
deviation in the estimated values of
Co> Ceo and B.

Values of Co. Ce. and B were varied
with a range of 0.3 to 3.0 of the
true values, Figure 3. This shows that
an error in order cost Co does
not have much effect on total cost.
Underestimation is more dangerous
than overestimation. This also shows
that less time sh~u1d be spent in de
termining order cost. In the case of Ce

and B estimation, the total cost is
rather sensitive (somewhat more for
underestimation than for overestima
tion), so more time should be spent
estimating C c and B accurately.

. . . NOW THE EXACT

COST PARAMETERS

At this point, cost parameters such as
order cost, carrying cost, receiving, in
spection, and transportation cost could
be estimated precisely.
Order cost. It was recognized that order
costs for A. B, and C items differ. Obvi
ously, it takes more time to analyze and
control A-type items than C-type items.
For this reason, order cost was esti
mated separately for these categories.
Order cost consists of the cost of pre
paring a requisition and a purchase
order and the cost of accounts payable
expenses per purchase order. Each of
these costs is marginal or incremen
tal and is not based on total cost of
running the department.

To find the cost of preparing a req
uisition, the accounting records of the
previous year were used. Difference in
total cost between two months was di
vided by the difference in the number
af requisitions in the same two
months. In this way, it was hoped to
eliminate the fixed portion of the
costs.

Unfortunately, it was di_covered
that the total costs did not have direct
correlation to the number of requisi
tions prepared. The main reason is
that the department does many more
miscellaneous activities like reschedul
ing exercises and manual adjustments
in NIT, besides preparing requisi
tions. These activities may sometimes
account for heavy overtime without
really reSUlting in any extra requisi-
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tion. The time talen and the related
expenses incurred for these activities is
relatively difficult to estimate. and so
we decided to have the personnel of
the department estimate the cost of
preparing a requisition.

First we explained the difference be
tween the fixed and the variable costs
to department managers and the su
pervisors. They were asked to visual
ize the fixed and variable components
of each employee's time in their sec
tions for the present work load. They
were then asked to estimate the same
parameters as the work load or number
of requisitions increased or decreased
-for example, 0.5, 0.75, 1.50, 2.0 of
the original number of requisitions.

The fixed and variable components
of the manpower were added for all
sections to arrive at the totals for the
whole department for given work
loads. The total manpower was con
verted into dollars as the cost of the
department. Total actual expenses for
the individual months from July, 1967,
to June, 1968. were used for the
above calculations. It was estimated
that it cost three times as much to
place a requisition for A-type items as
for C-type items and twice as much
to place a requisition for B-type items.
With the above data, expenses for A,
B, and C-type items were tabulated
against their individual number of re
,!uisitians. The marginal cost per req
uisition could now be estimated sep
arately for each of the three types of
items by dividing the difference in
month-to-month expenses by the
difference in the number of requisi
tions prepared.

The cost of preparing a purchase
order and the cost of accounts payable
expenses per purchase order were
computed by the same method.
Carrying cost is associated with the fol
lowing cost categories:

A. Interest.
B. Insurance.
C. Tax. This is tax paid on the

fixed assets of the crib and not the in
ventory size.

D. Handling. This was estimated
by the stores manager to he 20 per
('ent of the total labor costs of the Re
ceiving and Stores Department.

Eo Space. The total space of the re
ceiving and stores department is ad-

justed by subtracting the office space,
the space allotted to receiving and the
space used in the filling of jobs. The
remaining space is extended by the
standard cost per square foot to arrive
at the total yearly storage cost. This is
represented as a percentage of average
inventory.

F. Obsolescence. The obsolescence
write-offs for the past two years were
obtained and expressed as a percent
age of average crib inventory. The
percentages were then averaged to find
the estimated obsolescence expense
for one year.

G. Deterioration and Losses. These
are the costs associated with ei
ther the mysterious disappearance of
items of inventory or their deteriora
tion due to overextended shelf time.
Data was obtained for deterioration
and losses for the past two years and
they were projected for one year.

The carrying cost is the total of all
the above and equals 20 percent of
the average size of the inventory. The
individual clements of costs are not
shown here for proprietary reasons.
Receiving, inspection, and transpor.
tation cost. This cost factor depends
on the number of deliveries and is as
sumed to vary with the relationship
Bnk, where the value of k is iound
empirically to be 1.3. The three ele
ments of this cost factor, receiving, in
spection, and transportation, are esti
mated separately in order to arrive at
the total cost. The COsts were defined
by categorizing the parts into heavy,
medium, and lightweight classes. The
general approach was the same as
adopted in the case of order cost esti
mation except the categories were
heavy. medium or small, depending
upon weight, instead of A, B. and C,
depending upon the value distribution.

THE SYSTEM

ON TRIAL

A prototype of the new system is now
belOg run in parallel with the old sys
tem. The pflltLltype system is in itself
serving the purpose of the proposed
system except that it is limited to
fewer part numbers. The scope of the
prototype s) stem is only about 250
part numpers to pegin with, but grad-
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Fi~re 4. Present sJstem displays parts by' planned issue date
and planned order date-figures are fictitious for demon
stration.

ually this will be increased. A target
date has heen set for incorporating the
logic of the prototype system into the
proposed system though the final for
mats are not yet ready. There are
plans for computer-prepared purchase
orders with suggested order quantity,
the number at deliveries and the
schedule of deliveries. This logic
would also provide for quantity dis
counts.

The present system edits out the net
exploded requirement of parts which
are not satisfied by the current inven
tory position. These are time-based
and displayed by planned issue date
and planned order data, Figure 4.
There is a planned order \I.·hen and
where the demand occurs. This docs
not consider cost to order or cost of
carrying inventory. Safety stock is
fixed for all categories of parts and
does not tak.e into consideration the
cost of stockout or number of permis
sihle stockouts. The order points are
based on each individual demand oc
currence rather than taking advantage
of average demand and average lead
time data. The system is excessively
semitive.

By wmparison, the prototype sys
I,m comiders the demand lor 30
wecb. computes average demand and
variam;e in demand. This is recom
puted once a month when the require
ments are exploded by adding the new
four weeks' demands and deleting the
oldest four weeks' demands. Other data
used in determining the reorder point,
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safety stock, economic order quantity,
and optimum number of deliveries in
cludes such items as lead time, lead
time variance, permissible stockouts,
order costs, carrying costs, and so
forth.

The inventory position, induding on
hand and on-order items, is constantly
checked against the reorder point and
it is determined whether an order
~hould be placed now ('ORDER) or
four weeks from now. The printout is
shown in Figure 5. The quantity to

order and the number of deliveries in
.... hich this quantity should be schrd
uled to come is printed. As the aver
age weekly demand is also known, the
analyst can assess the time interval he
tween successive deliveries. (Note: In
the final system these deliveries will be
time-ha~ed by the program logic.)

As an exception to the system,
lower and upper limits on the order
quantity are prescribed depending on
the dollar usage value of the part.
This is a management request and is
considered desirable even though it is
not the optimum procedure. However,
the optimum order quantity is also
available to the order analyst at his
discretion.

As an example of how this works,
refer to the printout in Figure 5. Part
number 4911964-0 I (Tramistor), pres
ently shows !\,845 units on hanJ and
10,000 units on order from inCllming
shipments. These 10,000 units h.lVe
been scheduled to arrive in quantities
of 5,000 every 5 weeks. It is calculated

th.lt for this part number, EOQ =
21.298, the EDQ = 3,042, the number
of deliverie~ = 7, and the reorder point
quantity RPQ = 15,209 units, taking
into account the safety stock and usage
during a lead time of 24 weeks, Figure
6. Starting with an on-hand-plus-on
order position of 8.845 + 10,UOO =
18.845 today, the inventory will be de
pIcting at an average rate of 532 units
per week.

Hence, at the end of five weeks
our inventory position will be
11,185 + 5,000 = 16,185 umts. Be
tween the sixth and the seventh week,
the reorder point of 15,209 units will
be hit. As soon as this happens, this
situation is reflected to the analyst
with indication tor initiation of a f-resh
order tor the EOQ of 21,298 units,
The best procedure is to ask for these
to be delivered in seven deliveries with
about 3,000. units per delivery. When
the analyst has done this. the inventory
position jumps to 36,200 units.

The inventory depletes to a level of
ahollt 2,353 umts at the end of about
31 weeks when the first consignment
of 3.000 transistors arrives after a 24
week k.ld time. In this manner ship
ments will continue to arrive until a
Ircsh order is placed. If the deliveries
come at regular intervals consistently,
and also it the demands made on the
inventory are not erratic, the inven
tory levels will be as indicated in Fig
ure 6. Otherwise, the safety-stock
should take care of the fluctuations in
demand and lead time. It is important
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Figure 5. Printout of prototype system shows bow running
cbeck is kept of inventory position and order quantity and
bow number of deliveries is printed out-figures are ficti
tious for demonstration.
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OOR=
(units physically in crib + unit.-; on orderl
-----~--_._-_.. _-_. - ---. --_._- -- --

weekly demand
-----------------------------

Lead time in weeki

to note that demand and other param
eters are recalculated at the time of
explosion, thereby resulting in a dy
namic and real system.

Two control ratios have been incor
porated in the prototype system to as
sist management in making effective
decisions. These will help the super
visors in checking if appropriate ac
tion has been taken in placing an
order, cancelling it, or changing an ex
isting order in a timely manner. Man
agers of both Material Control and
Procurement Departments have very
readily adopted these measures of
quickly knowing and reacting to ad
verse conditions.

The ratios are known as the 011

hand ratio (OHR) and on-order ratio
(OOR). These are defined as follows:

ORR =
(Cnits physically in cribljweekly demand

------
Lead time ill weeks

Both ratios used at the same time
give a comprehensive indication about
the status of a part in regard to pres
ent and future availability.

As an example, for part number
4907923-14, a diode, the on-hand
ratio (OHR) is 15.8 and on-order ra
tio (OOR) is 15.8. This \ho.... s th~\t our
crib position is stocked to the extent
of 15 time periods of lead time. Also,

there are no further diodes on order
with a vendor. If the part is of C clas
sification, the dollars tied up in inven
tory may not be significant, but if the
same situation exist~d for part of A
classification, it would be critical,
and some measures would be taken to
dispose of the excess inventory. A sit-

uation .... ith a small on-hand ratio and
rclatiw]y large on-order rati0 might
imply that parts should he exredited
from the vendor. A little expaience
will indicate more ab0ut what the
upper and lower limits shL)ulJ he for a
ditrercnt cat~gory of parts consistent
with the normal imcntory situations.
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