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VOORWOORD 

Ter afsluiting van de bedrijfskundige studie die aan de Technische 

Hogeschool te Bindhoven is een afstudeeropdracht uitgevoerd bij Hatéma

Texoprint N.V. te Helmond. In dit vorslag wordt een beknopte weergave ge

gev~n van het verricht~ onderzoek. 

De doelstelling en het gebruik van het voorgestelde systeem, zijn beschre

ven in hoofdstuk 5 en 12, welke onafhankelijk van de rest kunnen worden 

gelezen. 

De formulering van de opdracht door Texoprint is weergegeven op pagina 3. 

In hoofdstuk is voor een eerste indruk een samenvatting opgenomen; te

vens zijn er konkluaies vermeld. De situatieschets in hoofdstuk 2 geeft 

een globale indruk van de aard van het bedrijf. In hoofdstuk 3 wordt inge

gaan op de problematiek, waarmee Texoprint wordt gekonfronteerd. 

De produktiestroom door hat bedrijf is schematisch beschreven. Enig onder

zoek is g~d..a.an naar het tot stand komen van routingen en het gebrul.k ervan; 

ook het funktionea1 gebruik van de bewerkingagroepen is onderzocht. De 

resultaten ervan zijn vermald in hoofdstuk 4" Vanwege de beschikbare tijd ia 

op deze onderwerpen niet verder ingegaan. Voortzetting van ~et onderzoek 

is zinvol, vooral in kombinatie met het voorgestelde systeem. 

De doelstelling van het konversatione&l systeem is in hoofdstuk 5 gefor

muleerd. Vervolgens worden t.a.v. de verwezenlijking enkele restrikties 

gemaakt in hoofdstuk 6 &n 1. De belangrijkste verwaarlozing ia het buiten 

beschouwing laten van ekonomische faktoren. 

Het systeem bestaat uit de limens" en een :ncdel. De funktie van de "mens" 

en het model word&n in hoofdstuk 8 toegelicht. In hoofdstuk 9 wordt be

schreven, waarom de komputer een noodzakelijk hulpmiddel is voor de ver

wezenlijking van het voorgestelde systeem. Het model is vereenvoudigd van

wege de beschikbare tijd. De vereènvoudigingen en de konsekwentiea zijn 

in hoofdstuk 10 aangegeven. 

Het vereenvoudigde model past in een op de T.H.E. ontwikkeld komputerpro

gramma. De in- en output alsmede de globale werking van het op de bedrijfs

situatie van 'Pexoprint toegapaste programma worden in hoofdstuk 11 om

schreven .. 



II 

Het gebruik van bovengenoemd programma in de situatie van Texoprint is in 

hoofdstuk 12 toegelicht, mede aan de hand van enkele voorbeelden. De 

eerste kennismaking van Texoprint met het systeem wordt samengevat in 

hoofdstuk 13. Tenslotte worden verfijningen en uitbreidingen van het model 

in hoofdstuk 14 aangegeven. 

Gedurende de 9 maanden is ondergetekende te gast geweest bij Hatéma

•rexoprint N. V. Op bij zonder plezierige wij ze is zowel door Texoprint als 

door de afdeling bedrijfskunde van de T.H.E. medewerking verleend bij het 

uitvoeren van de opdracht. In het bijzonder wil ik de heren J. Gruythuysen, 

L.H. Kroep, J.P.J. Nabben en c.w. Harbracht dankzeggen. 

Het typewerk is uitstekend verzorgd door mevr. c. van Riet en mevr. M. 

Spanjers. 

Eindhoven, 27 september 1971 

Alexius Collette. 
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BOUWEN VAN MOD&.:L PRODUKTIEBl~DRIJf HATEMA- TEXOPRINT N,V, lf.f<;I,MUJD 

Doelstelling 

Het bouwen van een model van het bedrijf Hatlma- Te.xoprint N., '.f, ' [eJ.mt:. nd 
(bedrukken en veredelen van textiel) teneinde verkoopprognoses en resul
taten ai' te stemmen met beschikbare en aanwezige bezettinfc in medewerkers 
en machines, teneinde een optimale bezetting en een optimaal verkooppak
ket te kunnen realiseren, 

Aanwe zige ge pvtna, 

'!oor het bouwen van het gewenste model zijn de volgende basisgegevens 
aanwezig of kunnen worden bepaald r 

1, Bestaande bewerkingagroepen en hun capaciteiten jn uren per week., 

2, Gegeven artikelen met bekende routinger met anelhedea., Deze routingen 
geven de noodzakelijke bewerkingavolgorde uver de verschillende bewer
kingagroepen aan, 

3, Verkoopprognoses (aantal meter per artikel per week te bewerken) 

Nadere uitwerking 

3. 

np bas ia van de bestaande bewerkingagroepen en de daarbij bekende oapao itfl i ten 
kan een totaal model worden a.bouwd van het bedrijf in aJ ziJn detn U cnpw: :i 
tet ten, !Iet bewerken van een bepaald artikel in gegeven hoeveel hed~n ~1 een 
zekere tijdsduur per capaoiteit verg&no Het totaal te produoeren artikel as
:sortiment per week zal een totale bezetting per bewerkingsçoep vttroorzaken, 
De door de verkoopprognoses veroorzaakte bezetting zal niet steeds galijk
matig zijn verdeeli over alle beschikbare capaciteiten, er zullen bepn.a.ld.e 
onder- en overbezettingen voorkomen. Wanneer deze onder- en ovo~bezottin~n 
in een vroeg stadium bekend zijn, kan i,o,'!l, verkoopafdelingen worden besloten 
hetzij de .beaohikbare oapaoiteit aan de vraag aan te passen à~ net verkoop
pakket over de vereohillende artikelen op andere wijze te vardelen, opdat 
bezett:l.ng en vraag beter met elkaar in overeenatemming zijn, · 

Aan~zien het bedrijf thans wordt geconfronteerd met een groot aantal wijzi
gingen en vernieuwingen in het pakket djn eveneens diverse bwesterin~n 
noodzakelijk, Op basis van het gemaakte model ~1 vroegtijdig kunnen worden nage
gaan, waar de versohUlende kn .. lpunten met d& nieuwe artikelen zullen optreden, 
en waar de investeringagulden het best zal kunnen worden gebruikt, 

Op basis van het te bouwen model moet het tevens in de toekornat mogelijk zijn 
snelleren doelmatiger de jaarbegrotin~ van het Helmonds bedrijf vast te stel
len en door te rekenen, Te vena kan op basis van d.i t model en de daa:r-1.1 i t voo':'t
vloaiende bezetting per oapaoiteit de optimale positie worden gekozen ,ooi( 
wat betreft de koatprijaopzet, 

'l'onslotte zal dit model gebruikt kunnen worden om afwijkingen van d.e ga budget
aarde V'erkopen anel te evaluëren op hun oonaequenties voor de capa.o i te i t en 
bezettingsgraad van ~et bedrijf, opdat evt, onevenwiohtigheden in J.e bezotting 
zo spoedig mogelijk bekend worden.waa.rdoor da bedrijfsleiding in staat wordt 
eesteJ.d, zo tijdig mogelijk maat regelen te nemen, reap, de varkoopafdal in{san 
zo tijdig mogelijk te informeren bet!'effende de gevol~n van de ;,~t·oä.Jiseerd-3 
verkopen, De ze ge vol gen kunnen o.m. zijn het verlengen van de &oor] ot•pt ij i 
of.' le·..rertijd van bepaalde artikelen of a.rt ikel groepen, 



1. SAMENVATTING EN KONKLUSIES. 

Samenvatting. 

Een konversationeel systeem is voorgesteld om de produktiebeheersing op 

middellange termijn te ondersteunen. In het systeem beslist de "mens"; de 

konsekwenties van de beslissingen worden berekend door een model. De komputer 

is hierbij een noodzakelijk hulpmiddel, omdat het model een grote hoeveelheid 

informatie van ingewikkelde samenhang in korte tijd en betrouwbaar moet kunnen 

verwerken. 

Het voorgestelde model blijkt na enige vereenvoudigingen te passen in een op 

de T.H.E. ontwikkeld komputerprogramma. De bedrijfssituatie van Texoprint te 

Helmond is erop toegepast. 

De gebruiksmogelijkheden van het systeem binnen Texoprint zijn toegelicht 

en tenslotte zijn enkele uitbreidingen van systeem aangeduid. 

KonkluBies : 

1. Het model geeft antwoord op vragen, die bij de leiding van Texoprint leven. 

2. Het model is voldoende flexibel en snel voor de bedrijfssituatie van 

Texoprint. Het verschaft inzicht in de grote hoeveelheid gekompliceerde 

informatie, waardoor de bedrijfssituatie wordt bepaald. 

3. Het model eist een betrouwbare en systematische invoer van informatie door 

de gebruikers. 

4. De overlegstruktuur tussen de gebruikers van het systeem moet duidelijk 

aangegeven worden. 

5. Verfijning en uitbreiding van het model worden Einvol geacht door Texoprint. 



2 • SITUATIESCHETS 

2. 1 • PRODUKTIEMETHODE 

Texoprint Helmond bedrukt en veredelt katoen en synthetica volgens het 

rouleau- en lijmdrukprocédé. Bij het rouleaudrukken wordt het gebleekte 

en eventueel voorbewerkte doek tussen gegraveerde walsen geleid; de wal

sen roteren in een bak met verfstof en nemen zo verf op om het doek te 

bedrukken. Bij het lijmdrukken wordt eerst hars op het doek gebrachtJ ver

volgens worden de plaatsen, waar geen hars zit, aangeverfd. Tenslotte 

wordt er- één of meer keer- met vilten stempels een chemische stof opge

bracht en in bakken uitgeverfd. 

2. 2. V"f<ln.KOOP 

Voor haar eigen produkt en koopt Texoprint zelf doek in, bewerkt het en 

verkoopt het via haar eigen verkooporganisatie, die bestaat uit drie 

onafhankelijke verkoopa:f'delingen. Als loondrukster bedrukt en veredelt 

rA doek ·van anderen. In beide gevallen produoeert ze uit el u itund o p 

order. 

2. 3. PRODUKTASSORTIMENT 

Tweederde van de. omzet (in meters) is bestemd voor de afrikaanse exo

tische marktJ het bestaat uit doorgedrukte, weinig varedolde katoen 

(EXO). De rest gaat naar de europese handel; het gaat hier om de mode

afhankelijke katoen en synthetioa, die niet is doorgedrukt en meer ver

edeld is (EURO). De EXü- kollektie verandert elk jaar voor een klein 

gedeelte, terwijl de EURO- kollektie om de twee jaar grotendeels ver

nieuwd wordt. 

2. 4. OMZET 

De omzet in 1970 bedroeg 45.106 meter, waarvan 16.106 meter EURü,.. De 

totale waarde van deze omzet was ca. 50.106 gulden. Texopri nt verwacht 

een toename in de EURo- omzet en een afname in de :~XO- omzet (in 

meters). 

2 . 5. PERSONEELSBESTAND 

I n 1970 werkten ca. 1800 mensen bij Texoprint. In de produktiea.fde lin6~n 

wordt in 1, 2 of 3 ploegen gewerkt. 



6. 

3. PROBLBEMSTELLING 

'I'exoprint wordt met de volgende verschijnselen gekonfronteerd : 

1. Afgegeven levertijden voor orders zijn te lang eh worden vaalt wet moeite 

gerealiseerd en sgms overschreden. 

2. Het effekt van een eventuele kapaoiteitsuitbreiding op het gedrag van de 

produktiekapaciteiten is van te voren moeilijk te overzien. 

3. Het doorrekenen van de progpoaegegevens naar beztttingsgegevens kost veel 

tijd en energie en is niet gebaseerd op alle aktueel beschikbare informatie. 

Uitwerking 1 

!d• 1. Realisatie levertijden. 

In de textielhandel is de levertijd één van de belangrijkste konkurrentie

middelenJ als Texoprint een levertijd offreert, die langer is dan die van 

een konkurrent, gaat de order aan haar neus voorbij. Een overschrijding van 

een afgegeven levertijd betekent veelal het missen van een(volgende)order 

voor Taxeprint. 
samenstelling en 

De orderportefeuille van Texoprint verandert voortdurend in de grootte, · 

leverdata van de orders, waardoor de verdeling over de versobillende soorten 

produkten verandert scala bijv. de .verhouding EURü- EXO, weefsels- breisels. 

Het gevolg hiervan aijn oD4er- en overbemettingen op steeds andere bewerkinga

groepen 1). Door overbezetting worden de doorlooptijden van de orders in de 

fabriek langer en kan de levertijd in het gedrang komen. 

Het produktieprooes wordt gekenmerkt door een aantal verschillende 

procédé'e, die van een aantal dezelfde bewerkingagroepen gebruik maken. 

Door deze samenhang wordt het produktieproces ingewikkeld. 

Om korte levertijden ·te kunnen afgeven en beheersen is het noodzakelijk, dat 

de onder- en overbezettingen in de fabriek in een zo vroeg mogelijk stadium 

bekend zijn. Dan kunnen er nog akties ondernomen worden om te voorkomen, dat 

de doorlooptijden ~ lang worden, dat korte levertijden niet of nauwelijks 

gerealiseerd kunnen wordenJ eventueel kunnen de nieuw af te geven levertijden 

worden aangepast. 

Prognoses van de te verwachte verkopen in een jaar worden een half jaar te

voren door de verkoopafdeling gegeven. Na enige weken heeft de administratie 

de konaekw8nties t.a.v. de kapaaiteitsbehoefte bepaald. De prognoses veranderen 

echter st$eds door allerlei opkomende aarkttendenzen, 

zodat de werkelijke orders forse afwijkingen vah de prognoses kunnen 

vertonen, De konsekwenties hiervan voor de kapaciteitsbehoefte worden niet 

berekend, tenzij de afwijking zeer groot is. 

1) Bewerkingagroep 1 een(gedeelte van een) machine of werkplek, die één of 
meer funkties kan vervullen, resp. waar ze vervuld kunnen 
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Betrouwbare informatie over de verwachte onder- en overbezettingen ontbreekt; nu 

s-rotendeels. Op grond van orders of prognoses is men niet in staat snel en be

trouwbaar de "vertaling" naar kapaciteitsbehoefte te maken. (Jor'é§ak hiervan is de 

ver\verking van een grote hoeveelheid informatie, die bovendien een ingewikkelde 

samenhang heeft. 

Een oplossing in de vorm van een eenvoudige bezettingsplanning, waarbi,J men het 

'bedrijf indeelt 
1

) in één of enkele bewerkingagroepen biedt geen uitkomst. In dat 

geval worden onder- en overbezettingen binnen zo'n bewerkingagroep veronachtzaamd 

en worden de doorlooptijden binnen zo'n bewerkingagroep weer langer. 

Ad. 2L Effekt kapaciteitsuitbreiding 

Het effekt van een kapaciteitauitbreiding op de bezetting is moeilijk te voorzien. 

Ook hier ligt de oorzaak in verwerking van de grote hoeveelheid ingewikkeld samen

hangende informatie. Wanneer men een bottleneck
2

) in de fabriek wil opheffetJ door 

een kapaciteitsuitbreiding voor die bewerkingagroep en vervolgens het produktie

nivo wil verhogen, kan een volgende bottleneck zich openbaren. Wanneer men een 

nieuwe machine voor nieuwe artikelen (zoals breisela) nodig heeft, zal de keuze 

mede bepaald worden door bet al dan niet overbezet raken ervan èn het effekt op 

de bestaande produktiekapaciteiten. Door het ontbreken van deze informatie is een 

optimaal gebruik van de investeringsgulden niet gegarandeerd. 

Ad. 3. Doorrekenen jaarbegroting s 

De kapaciteitabehoefte voor het komende jaar wordt berek~nd op grond van de 

prognoses. Met deze informatie worden de kostprij zen berekend. Veranderingen in 

de prognoses, die de verkoopafdeling signaleert op grond van een veranderde 

marktsituatie en orders, die afwijkingen hebben t.o.v. de prognoses, hebben geen 

invloed op de kostprijzen. Het doorrekenen van deze veranderingen kost enkele 

weken. De informatieverwerking blijkt ook hier weer het struikelblok. 

Plaatsing probleemstelling in de tijd 

De omschreven probleemstelling kunnen we allereerst plaatsen op middellange termijn 

(één of enkele jaren). Op grond van prognoses willen we een voorspelling doen 

over de toekomstige bezetting van de bewerkingagroepen en investeringen analyseren 

naar hun effekt. 

Wanneer de de prognose vervangen door orders, spreken we van produktiebeheersing 

op korte termijn. We zullen ons voorlopig beperken tot de beheersing op middel

lange termijn. 

1 ) Zie 1 it. 1 

2) Bottleneck 1 een bewerkingsgroep, die opstoppingen veroorzaakt, omdat de kapa
citeit ervan onvoldoende is voor de verwerking vru1 de produktie
stroom. 



4. BESCHRIJVINO EN ONDERZOEK PRODUK'l'IlCSTROOM 

4. 1. IN'l'RODUl(TII~ 

'~erwille va.n de duidelijkheid worden eerst een a.a.ntal termen godifiniëerd 

o:f' omsohl'even. 

A. Ruwdoek 

B. Stellins 

C. Dessin 

D. Finish 

m. Attikel 

Fl. Reoept 

o. Routing 

t Onbewerkt doekt 'bepaald. door het aantal dradan per lengte 

van ketting en inslag, wee:f'struktuul•; gaNmrnat~:~rla.A.l en 

- nummer. 

t Kleuren- en walsenkombinatie van een r,eg&ven dossin, zo

danig, d&t bepaald is, welke kleur op welke wals zit. 

1 Opgedrukt patroon, te onderscheiden op oer1 zwart- wit foto 

van een artikel (zie E). 

1 Landa.f'werking va.n bedrukt doek om het soepel, prettig aan

voelbaar of' aantrekkelijker te maken, bijv. kreukhorstel

lend. 

1 Doek met een bepaald dessin on finish. 

a Voorsohrift voor d.e aamenetelling van de kleu:rpap. 

1 Volgord~ van béwerkingsstappon, die een produkt ondergaat 

op bPerkinssgroepen. 

• Een of mé'~ artikelen, dia volgens één routing bewerkt 
lijn., 

r. Inpassen r Het opbrengen van kleurstof op het doek met behulp van 

vilten stempels. 

J. O:Rm&ktn • O.Wenate verpakking van v rkoopartikel maken. 

In het produktilprooea 11ien we een intgrmatit:txp*o•it• Uit~a.a.ndo va.n 600 
kleurstoften en 170 aoorten doelc,ontat a.an 240.000 verkoopartikelen. 

Soh!pti1oh • 

Kleurato:tten ~ 
600 

Reoepten --+ Stellinpn ~ ~ 
6.000~~"'·/ 100.000 . k . t·'\F 1 .. , ... .... ver oopa.r l.l\.e en 

\\. 'iit 240.000 
Soorten 'd.c'tk + tinidh ---~ 

170 . 



'.'Ja.nneer we vervolgene de routinpn ondersoeken, die voor r~UR< ' on i';xc 

gebruikt worden, sien we duidelijke verschillen. Zie het globale 

schema van de produktiestroom op blz. 1 o. 
IDr wordt ondereoheid s-maakt in de routingen voor 1 

EURO rouleaudruk 

8XO rouleaud.ruk 

JSXO lijmdruk 

Vogr een eerste indruk vindt men op blz.11 een vergelijkend uver

zioht van de veraohillen tueeen de drie ~noemde kategoriëen. 

In 4.2. wordt ingegaan op de opbouw en het ~bruik van de routingen 

(oa. 300). 

In 4.3. worden de b.werkingsgroepen (oa. 200) geanalyseerd naar 

funktie. 

9. 



GLOBAAL SCIQ!:MA VAN DE PRû·DUKTIES'l'ROO)( FIGUUR 1. 
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~ • 

~ 
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--" t• I' nabewerking 
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bleek rouleauclrukkerij fini.h 0~ 

"' 
EURO i,. ' ,,. roul.na~. .. .~ . .. , , ... , 

i' .. 

L • Lijadruk ; R • Rouleau 

GLOBAAL SCHEMA. VAR DE BEWERnlfGEJl, ~ si.e 1 

4.2.1. EURO rou1eau 

4.2.2. BX0 rou.leau 

4.2. }. EXC lij~ ;·~· I Wax block ( 0 tot 5 keer inpassen ) 
•""• r ?fax cover 

0 . 



FIGmJR 2. 

VERGELIJKEND OVERZICHT 

~----------------~--------------------r-----------~~----~~----- - -----~---------------------- -
EURO (rouleau) 

t-------------------------~- -- - ·-· ----- --·-

1 • Aantal dessins 

2., Kollektiewisseling 

3. Jaaromzet 1970 (meters) 

4. Grootte produktieorders 

5. Doordrukken (2 gelijke zijden) 

6. Toegepaste finish op ruwdoek 

7. Aantal bewerkingen 

8. Huidige doorlooptijden· 

9. L$vertijden 

10. Kleurenreceptuur (voornamelijk) 

11. noudbaarheid kleuren (grotendeels) 

12. Gebruikte doeksoorten 

10.000 

ca. 2 jaar · 

16. 106 meter 

5.000 à 6.000 meter 

neen 

veel 

10 à 15 
2 à 3 weken 

5 à 6 weken 

toeleveranciers 

lang 

katoen, viscose 
syntheti.Ca 
weefsel + breisel 

EXC' 
1-------------.,..--- ------- - - ---- -

rouleau lijmdruk 

. ···-t-------------1 

1000 

mediaan 4 jaar 

10. 106 meter 

5.000 à 6.000 meter 

ja 

nauwelijks 

15 à 20 

3 à 4 weken 

5 à 6 maanden 

eigen 

1 dag 

katoen 

vnl. eenvoudig weef
sel 

10.000 

nauwelijks 

19. 106 meter 

5.000 à 6.000 meter 

ja 

na.uwel ijks 

20 à 40 

4 à 8 weken 

5 à 6 maanden 

eigen 

1 dag 

katoen 

vnl. eenvoudig weef
sel 

.___.;...._ __________ .,...... _______ __" ______________ ......._ _ _ ___________ ·- ··-----··-·--"-- ·----- --------.......4 

ad. 4 s Produktie- order 1 verzamelde klantenorders met gelijk dessin 

Doorlooptijd 

Rd. 9 : Levertijd 

Totaal aantal ro~tingen 

s tijd tussen orderafgifte aan fab~iek en gereed zi j n var. de order. 

tijd tussen moment v:aarop klar.t bestelt er. -~ F.lt moment 7,•aarop hi .~ de r- e s~- e ::. ~ 1.ng 

ontvangt (bij EXO lang door tussenhande l i r. Afrika ) 

ca. 300 
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4. ?. • OPBOU\'/ -li:N GEBRUIK V Aft DE Ii_OUTINGEN 

4. 2. 1. l!:URC ROUTINGEN 

• Globale routing voor EURo- proqukten a 

1. Doekvoorbereiding 

2. Drukken + a.twerken/ kasten 

3. Finishen 

4. Opmaken 

Deze routingdelen mogen onafhankelijk van elkaar worden beschouwd. 

Het globaal schema van de EURO-routing vindt U op de volgende 

pagina. 



1. 

2. 

1 
3. 1 
4. t 

RUVI DOEK 

opslag'- afgifte 

(speciaal) bleken 

op breedte maken 

evt. pre pareren 

bedrukken 

ontwikkeling + 
t ixat ie kleur 

reinigen doek 

drogen 

OPSLAG EXPEDITIE 

13 

-- - Ruwdoek wordt aangevoerd en verdeeld over de 
fabriek 

Ter reiniging wordt het doek gebleekt; daarbij 
ontstaat krimp in de breedte en rek in de 
lengtaf 

Door oprekken ontstaat weer de gewenste 
breedte. 

Bedrukken · m.b.v. rouleau • rollen, walsen~ 

Doek ontdoen van overtollige verfresten. 

Bijvoorbeeld kreukherstellend maken, prettiger 
aanvoelend e.d. 

Verpakken in hoeveelheden van X meter voor de 
klant. 

FIGUUR 3. GLOBAAL SCHEMA EURO- ROUTING 

• Kodering 

Elk routingdeel ia gekenmerkt door 2 cijfers, totaal dus 8 posities. 

{ •• f •• ( •• f •• ( 
2 3 4 5 6 7 8 
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Bepaling rputing. 

De invloedsfa.ktoren voor het bepalen van de routing zi,jn s 

kenmerk ' routing voor r 

doekkwaliteit ( 1 ) doekvoorbereiding 

kleursoort (2) drukken + afwerken 

finish-eisen (3) finishing 

opmaak-aisen (4) opmaak 

f[et is mogelijk bovenstaande voor bijna alle ~j~JR< produkt en weer te ~even in 

een scheil&. " 1'er illustratie is dit gedaan voor ro11tingdeel 1 + ~, 

daarbij uitgaand van de doekkwaliteit katoen + polyester, dat slechts met 

één kleursoort wordt bedrukt. Voor uitgebreidere informatie niervmtrent r 

zie bijlage 1. 

Schema + toelichting 

De letters op de pijlen geven de kleursoort aan, waarmee het doek bedrukt 

gaat worden. 

De woorden op de pijlen geven informatie over het doek of over een 11fwi,jkende 

behandel ing. 

De rechthoeken geven resPektievelijk routingdeel 1 en 2 weerJ de cijfers 

erin zijn de in het bedrijf gebruikte kodes voor de routincdelen. 

FIGUUR 4. OPBOUW ROUTING EURO (kode) 
routingdeel 

1 

01 ·-·--.·· 

_02 ____. 

-61 ~ 

routingdoel 
2 

- 21~ 

-24----... 



Bijv.a katoen+ polyester, datreeds is voorbereid en bedrukt wordt met 

P1, P3 kleursoort krijgt voor routingdeel 1 1 .kode 61; ie het dik dFin 

voor deeJ 2a kode 21, is het duns kode 24. 

De volgende routingdelen (finish en opmaak) kunnen aet finish- tHl r. ' pmaak 

eisen eveneens schematisch wordon weergegeven. 

1Ne kunnen Toor•taand schema verder detailleren door i.p.v. routingkodes 

de bewerkingagroepen te schrijven, waarop het produkt de bewerkin~astappen 

ondergaat. 

Dit resulteert dan in 1 (voorbeeld) 

FIGUUR 5. GEDETliLLEERIE OPBOUW ROUTING EURO. 
. ~ - · ·~-· 

.!4 
. 
~ .8 I 

1-" «< ~ 
,... 

r-1 ~~ ~ 1 ~ 0 ,0 ,... • ~ s:: ID 0 

'cd r-1· .... ., ~ -
.0..-4+> ID • 

P1, P3 .. - - -katoen .. - -
+ 

polyee- P1, P3 voor•chritt ter . .. ... - - -r - -- -- -

P1, P3 ruw .. , _ - ~ -.....--
. . ·-· ·~ - · P1, P3 voorbereid .. - . . - -- -

'Nanneer we de zwarte bolletjes vervangen door de bewerkingstijd per 1000 meter, 

kriJgen we een overzicht van het kapaciteitsbeslag van ieder produkt op de 

diverse b ... rttaS*sro•,.•·• 

In bijlage 2 is dit voor alle ÈURû- artikelen uit de kollektie'71/72 getabel

leerd, al is er de volgçrsl.e van de bewerkingén verwaarloosd. We noemen dit het 

workload.- bestand. 

, ABC- analYse van de EURo-routingen. 

De mmo- routingen zijn onderzocht naar hun omset in meur• ·- in 1910 van een 

produkt!it 

Hier ia de routing gesplitst in 1 
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- routingdeel 
/ 

+ 2 r doekvoorbereiding + drukken + af'vierken 1) 

- routingdeel 3 r finish 

- routingdeel 4 r opmaak 

6 
De jaaromzet in 1970 bedroeg ongeveer 16.10 meter. 

Voor gedetailleerde om.-tgegevens per routing (deel) r zie bijlage 3.1 

Vergelijking van het aantal routingdelen en hun kumulatieve omzet(in meters) 

illustreert het Pareto-ettekt (zie lit. 2). Er zijn drie gebieden te onder

scheiden r A, B en c. In het A- gebied bevinden sich routingdelen met een 

jaaromzet van meer dan 0,5.106 meter, in het B- gebied met een jaaromzet lfan 

1. tot 5.105 meter en in het C- gebied met een jaaromzet van kleiner dan 

105 meter. 

Het Pareto-ef'f'ekt treedt niet op, wanneer de gehele routingen en hun kumula-

tieve omzet vergeleken worden. 

1) Samengenomen vanwege gelijke invloedstaktoren zie ook 4.2.1. bepaling 
routing. 





4. 2. 2. EXO- rouleau routinB!n 

• Globale routing van Exo-rouleau produkten r gelijk aan ··;IIHt , 
zie 4. 2. 1 • 

• Koderiné!àl 

18 

Elke routing is opklimmend genummerd met 2 ~ j cijfers en soms 

een letter extra. 

De derde positie duidt de doeksoort aan, waarvoor de routing 

geschikt is. Voor afwijkingen in de routi:og wordt op de 4a positie 

een letter gezet • 

• Verschil EURO- EXO rouleau 

bij EXO- rouleau worden meer kleursoorten en kombinaties daarvan 

gebruikt. 

Bij 8XO- rouleau worden voornamelijk langlopende dessins gedrukt 

op hoofdzakelijk eenvoudige katoenen weefsels • 

• Bepaling routing 

De EXO-rouleau routing kan meestal wo:rden bepaald, als de doeksoor1; 1 

de kleur (en), de finish- en opmaakeisen bekend zijn (zoals bij 

EURO)J Soms echter is extra informatie-nodig o.a. over de kleur 
(donker ot lioht) en over de dessinering. Hier is verd~r nie_t_~~ 

• ABC- analyse van EXO- rouleau routinsen fingegaan. 

De EXO~ouleau routingen zijn niet gesplitst in delen zoals bij 

EURO. De jaaromzet in 1970 bedroeg ongeveer 10.106 meter. Voor 

gedetailleerde omzetgegevens per routing in 1970 r zie bijlage 3.2. 

Vergelijking van het aantal routingen en hun kumulat~eve omzet 

(in m.) illustreert ook bier het Pareto-ef'f'ekt. In het A- gebied 
. 6 

bevinden zich routingdelen met een jaaromzet van meer dan 0,5.10 m.., 
in bet B- gebied met een jaaromzet van 1 tot 5. 106m. en in het 

c- gebied met een jaaromzet kleiner dan 105 m. 



~ ----

. ~ - .. 
! 

1 --- . ;-
1 

.: 
I 
L ... 

i 

, .. 
I 

! 

I 
·j ··- . I " 

! i 

i ' • r · ~~ i 

i 
I 

! • · . I 

I ! . .. --- ··r- -·-· I 
I 

! 

i 
I 
t---

19. 



20. 

4. 2. 3. EXo- LIJKDRUJ B9U'fiNGEN 

• Globale reu~ing van EXo- lijad.rult produ.kttp 1 

FIGUlJli 8. 

Ruwdoek 

bleken 

op breed~• aaken 

dro 

W .B. ( Wu: blook ) 
1

t incligoverven 
W .c. ( Wax cover ) i ndigoverven 

-ruwdoek wordt aangevoerd en verdeeld 
over de fabriek. 

--ter reiniging wordt het doek gebleektJ 
daarbij onts~aat krimp in de breedte en 
rek in de lengte .• 

---het wordt weer tot de juiste breedte 
opgerekt. 

+ 
+ 

-bedrukken door harsbaden en rollen. 

--blauw vervenJ wit blijven die plaatsen, 
waar har a si~. I, 

-hara uitkoken 1 ontdoen van 
alle hare 

•- -hara breken 1 pcieel telijk 
ontdoen van hars 

handdrukken 
roldrukken 
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1e kleur .. oh. inpa• 1e kleur hand-inpa• l.opbrensen van kleurstof-
I komponent met vilten •tempels. 

-uitverven van kleur•totkomponent J 
er ont8taat de a-wenste, blijvende kleur • 

verven 

(hars verwijderen) 
dro 

2e kleur hand- inpas .idem als 1e kleur. 

verven 

dropn 

keuren 

afwerken 

opll&ken 

ook 2e, 1e kleur en 
2e, 2e kleur mogelijk. 

-eventueel extra bewerking zoals aanslag 
(kleur over alles heen). 

-verpakk•n in hoeveelheden van x meter 
voor de klant. 



bedrukken 

kleur 

reinigen doek 

opmaken 

bedrukken m.b.v. rouleau • walsen 

doek ontdoen van overtollige verfresten. 

bijv. kreukherstellend maken, prettiger 
aanvoelend, e.d. 

22. 

verpakken in hoeveelheden van x- meter voor 
de klant. 

opalag expeditie 

~ Kodering 

Wil- BLOCK 1 

- kleurenkode • per kleur 2 soma 3 posities, 
indiso + 1e kleur + 2e kleur 

10 171 

bijv.a 
+ 2e, 2e kleur 

01/05 

- routinsleede 1 direkt afgeleid uit kleurenkode, bijv. 

31 49 63/81 206/207 

WAX COVER 1 

- tot het bedrukken volgens w.B. 1e kleur. 

- bedrukken tot en met opaaak volgens EXO- rouleau 

In totaal zijn 6 posities bezet. · 

• Bepaling routing 

W.B. EXO-rouleau 
r ·• .. , • "' 

I • I • 1- I • I. [.] 
WAX BLOCK 1 - de routing wordt bepaald volgens een bet>aald patroon zoals 

de mate en wijze van hars verwijderen (al dan niet speciaal 

breken, breken of uitkoken) en het al dan niet speciaal 

(indigo) verven. 

- Het inpaaaen van de verschillende kleuren gebeurt volgtijde

lijk en kan als een reeks onafhankelijke bewerkingen 

beschouwd word,n. 



2 3. 

V.'AX CO VEH 1 Tot het bedrukken volgens W.B. uitkokers. 

- Van bedrukken tot en met opmaak volgens EX(,- rouleau. 

Opmerking 1 De opbouw van de routingen is niet verder onderzocht van

wege de complexe samenhang van de informatie hierover. 

4. 3. Bl!."\'IERICINGSGROEPEN-ANALYS~ 

Een bewerkingagroep is gedefinieerd (zie blz. 6 ) als (een gedeelte 

van) een machine of werkplek, die één of meer funkties k.an vervullen, 

resp. waar ze vervuld kunnen worden. 

De bewerkingagroepen bij Texoprint kunnen vaak méér funkties vervullen. 
1' 1e moeten hierbij onderscheid maken tussen 1 

een meervoudige a.anwendbare machine 1 de machine kan worden ingezet 

voor of funktie x of funktie ij of funktie z, onafhankelijk van elkaar. 

Een voorbeeld hiervan is de stenter
1
), waarmee het doek op breedte 

kan worden gemaakt, gebakken, gestoomd, gebeitst, gefinished, enz • 

.=e..=e~n:....:v~a:.:s:..:t:.:e~kç~m..,b:::ol. .. · n&:Mia.z.t.-iOll:eo......:v..:an==-...;:t:...;:u:;:::nk=..t.=..l.::.. e=s , die door één bewerk ingagroep 

worden vervuldJ zoals in de blekerij, waar het doek door één auto-
2) 3) . 

maat wordt ontsterkt , gezengd en gebleekt. 

Eén funktie kan vaak door meer machines worden vervuld. Daardoor is 

het mogelijk maohines geheel of gedeel teli.ik uit te wisselen. 

Wanneer bijvoorbeeld de bakovenkapaciteit te klein is, kan deze worden 

uitgebreid met stenterkapaciteit. De uitwisselbaarheid van kapaciteit 

t.a.v. de vervulling van een funktie kan beperkt zijn, doordàt het 

slechts voor enkele produkten opgaat of da~ er hoge omatelkosten en 

een lagere produktiesnelheid voor nodig zijn. 

Als we een pee1d van de uitwisselbaarheid van de bewerkingagroepen 

willen krijgen, zul:}.en we eerst elementaire funkties moeten definiëren. 

Vervolgens moeten we bekijken welke machines welke elementaire funkties 

technisch kunnen vervullen. T~nslotte moeten we de beperkingen opgelegd 

door de artike~en, onderzoeken. 
' 

Een eerste aanzet hiertoe is de volgende mogelijke indeling in elemen

tair·e funk.ties. 

1) Stenter r Spanraam 

2) 

3) 

Ontsterken 1 Het oplosbaar maken van het bindmiddel. 

Ruwe haartjes afbranden. 



8lementaire funkties s 

a. nat maken, met het doel om a 

• iets te verwijderen wassen, zepen, harsbreken, bleken, 

ontlogen, zuren, hars ver-

wij deren. 

24. 

• iets op te brengen merceriseren, beitsen, verven, aanslag 

geven, ontsterken. 

b. t<'uatie s stomen, bakken (uitgaand van droog doek) 

G. Drogen ( uitgaand van nat doek ) 

d. Bedrukkena met hars, kleurstof- (komponent) 

e. Kontrolerem opmeten, visuele kontrole, e.d. 

f. Mechanisch behandelen 1 o.a. zengen, ruwen, kalanderen. 
K• Opmaken a vouwen, oprollen e.d. 

De toepassing van bovenstaande indeling op de technische mogelijkheden van 

de voor Q;URO gebruikte bewerkingagroepen levert het volgende beeld op a 



F'I<JUUR 9. FUNKTIEVERVULLING PER BEWERKINGSGROEP. 25. 

1) 
a b c d e 

l 
BT·:\ ·; r ~ RKINGSGRO'EP 1 f 

1----------·· --'---·-----+----+---",_----4~-------....-··· ··-·· -+-- .. ·--·--
' r ' 

XX j . Jx i I 
r------------."...---+-~-'X_X_'X~I----+--...._·---+-- I + -l 

1. Zengen 

2. Ontaterken 

3. Strengbleek 

4. Merceriseermachine 5 
XX X i X 1 X . I 

.l<L . -~ .. ï x _j ___ ·ï·~ ....... ········ . ... ..... :_~i 
5. Stenter 12, 14 

6. Stenter 16 

! ... l i 

XX l i 

o, ,...,..r, , _ __ _,,_ ,, , .... ... . ' " , . . · ~ --

7. Rekmachine 

a. Foulard 

9. Afrolbok ! 

~-------- - --------~~····· ·-
10. Drukmachine x 

1 11 • Picoteermachine X X i x 

~~: - :::::~:~ -- - --· -·· - · ··--- -- -- · 1 -~- .... :"' 
14. Breedwasbale )( , X )< I X I Y. 

r-·1 ~-~ . ~:t.:".~.l1~~~rk~~ ..... . . -- - ..... . . . ~ .. ----·-f-------t 
16. Zeepbak '/.. 1 1 I . 

17. Haasdroger 

18. Beitsmachine 
1--· ............. ................ - """""'' -·-- '" .. _ .. ______ .. . ·- .... .. -- .. . X'/.. 

19. Roodverfmachine XX 
20. Rollenstomer 

x 
x 

1 
' 
I 
I '/.. 

.... ' .. - ..... ----..... -- ... . .. 
I 
I 

x 
. ~ . . 

x ' 
..... ._• ~ ---·i 

I 

' 
1 

' ~ 

' I 
' I 

l_J 
i I 
' t 

I 
r ' 

t -- i 
! 
! 

21. Kontrolemachine 
~-· · .......... - .. .... . ... .. .. ... .. 

22. Stenter 8,11 x x -----+-----x X XX , 
24. RuWllaohine 

2 5. Rolkalander 
~---~-----~---'-·---------·- · .. .... . 

26. Friktiekalander 

27. Schreinarkalander 

28. Pragekalander - ---------- ---........ ........ .... . ......... - .. ----·--- - ..... - .... . 
29. Bakoven 

30. Snijaachine 

31. Opmeetmachine 

. ---. ... .. . .. .. .. .. ... .. . .. ..... ... .. -- ..... .. .. 

x 
x 

- - ....... ~ ... . a. • · ••.• • •••• · ·-; . ... . . . ..... . ... .. _ . ·· ·· - .... • •• • • .. - ......... ... - --t . ,. -·· ~. .. ' . -· ' .. . , .. . x .. " """ .. .. ... --.. ------~-..---1 
32. Oprolmachine x 

1) X • nat maken om iets te verwijderen 

XX • nat maken om iets op te br•ngen 

nr. 23 1 Overgeslagen. In bijlage 2+4ia nr. 23 wel gebruikt; 

Vo.or .de duidelijkheid is de&elfde nummering aangehouden. 



Voorgaande indeling is nog niet verfijnd genoeg. L.o komt o.a. het verschil 

tussen stenter 12, 14 en stenter 16 (resp. 5 en 6), dat in werkelijkheid 

bestaat, hier niet tot uitdrukking . Een éénduidige indeling ver~e:ist moor 

kannis over de bewerkingagroepen en hun technische mogelijkheden. Vanwee-a 

de tijd is dit onderwerp niet verder uitgewerkt. 

Wanneer door middel van een eenvoudige indeling alle bewerkingsgroepen ont

leed zijn in funkties, kunnen we beschikbare kapaciteit par funktie (i.p.v. 

per bewerkingsgroep) definiëren. Hierdoor kan het uitwisselen van kapaciteit 

eenvoudipr worden .• 



5. DOELSTELLING ICONVERSATIONEEL SYS1EEM 

De doelstelling van het konversationeel s7steem is het in overeenstemming 

brengen van het artikelpakket op de beschikbare kapaoiteiten èn omgekeerd 

op de termijn van één of enkele jaren. Het systeem wordt konveraationeel 

genoemd, omdat produktie- en verkoopmensen op grond van alle aktueel be

schikbare informatie al konverserend maatregelen èn de konsekwentie& daar

van moeten kunnen vergelijken om te komen tot een volgens hen zo goed 

mos-lijke afstemming. 

Het in overeenstemming brengen houdt het volgende in a 

1. Hét aangeven van een volgens bepaalde kriteria optimale produktiewijze 

van een gegeven artikelpakket. en 

2. Het effekt laten zien van verschillende verhÖudingen tussen de soorten 

artikelen in het te verkopen assortiment, omdat de kapaciteiten beperkt 

zijn, ook t.a.v. verschuivingen binnen het te produoeren artikelpakket. 

Dit is een van de belangrijkste faktoren, als men het artikelpakket wil 

aanpassen a.an de eenven bmrkiDgagroena • . 
3. Het aangeven van de me.est ekonomisohe aanwending van d! investering= 

gulden, o.a. wanneer men investeert om bottle-necks op te heffen of om 

nieuwe artikelen te kunnen produceren. 

4. Het sneller en doelmatiger doorrekenen van de jaarbegroting, mede door 

een kostprijsopzet, die in overeenstemming is met het model. 
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I 

6. TOEKOMSTIGE WDVOORWAARDEN .. 
De toekolJl&tige randvoorwaarden worden opgelegd door de volgende toekomst-

. 1 ) 
verwachtingen 1 

1. Mf.er EURO, minder EXO verkopen. 

2 .' Kleineré6 orderportefeuille. 

3. Tec.Qnische ontwikkelingen zowel ten aanzien van de automatisering vcm de 

huidige produktiewijze als ten aanzien van nieuwe produkten en nieuwe 

produktiemethoden. 

4. Een toenemende geldschaarste, waardoor de liquiditeit eerder in gevaA.r zal 

komen. 

KONSEKVI'ENTIES 1 

1. De levertijden zullen kort en betrouwbaar moeten zijn vooral voor het mode

afharu{elijke EURO. 

2. De voorraden grondstoffen, half gerede en eindprodukten moeten laag zijn 

vanwege het modisch aspekt en de geldschaarste. 

Momenteel is men bij Texoprint ook bezig een centrale produktieplanning voor 

te bereiden met behulp van de komputer. Het konversationeel systeem zal te 

zijner tijd daarmee in wisselwerking kunnen staan om de funktie van (middel) 

lange termijnplanning te vervullen. 

1) ~ie lit 3. 



7. UITGANGSPUNTEN VOOR VERWEZENLIJKING KONVERSA'rlUHEEL SYSTEEM. 

1. De huidige produktiewij ze wordt geaccepteerd als de meest ekouomisGhe. 

8en apart onderzoek zou nodig zijn om dit te toetsen. Tevens is veronder

steld, dat er voldoende grondstoffen en hulpmaterialen zoalo walsen zijn 

om te kunnen produceren. 

2. Om te beginnen wordt voor EURO en EXO één model voorgesteld; de input van 

het model zal voor EURO en EXO wel verschillend zijn. De produktiewij ze 

van EURO en EXO is niet essentieel anders. De opbouw van de artikelen en 

routingen is wel verschillend (speciaal EXO- lijmdruk t.o.v. de rest); met 

een aangepaste input lijkt dit op te lossen. 

). Ten aanzien van de informatieverwerking worden aspekten zoals snelheid, 

tijd en kosten niet gekwantificeerd. Getracht is allereerst een model te 

ontwerpen, waarmee men- hoe gebrekkig ook- kan werken. Een indruk van de 

snelheid zal wel worden gegeven. 

4. Voorlopig worden ekonomisch& faktoren buiten beschouwing gelaten. Het in

bouwen hiervan zal slechts terzijde worden aangestipt (zie 14.). 



30. 
8. GLOBALE VORM<lEVING KONVERSA'riONEEL SYST"'~EM 

8. 1 • MENS EN MODEL 

I 
I 

Om de in 5 genoemde doelatelling te realiseren wordt een systeem voorge

steld, dat bestaat uit 1}1 
,, 11 

de mens, die alvorens te beslissen - de konaekwenties ervan wil zien. 

- een "model'~ dat als hulpmiddel voor de mens de konsekwentiea van de voor

genomen beslissingen volledig, betrouwbaar en snel geeft. 

De omgeving van het systeem wordt gevormd door het bedrijf zelf én de 

toeleveranciers, de afnemers, de textielwereld, enz •• 

INFO uit omgeving 

M 1!: N S TRAFO 

-..---~ 

-~ 
M 0 DE L 

L _j 
......_ ,- INFO naar omgeving. 

FIGUUR 10 GLOBALE VORMGEVING KONVERSATIONEEL SYSTEEM 

Voor informatie uitwisseling tussen mens en model is een transformatie van 

informatie noodzakelijk. Da transformatie van de input kan worden voorge

steld als een aantal regels volgens welke de informatie aan het model moet 

worden aangeboden. In 12.2 zijn deze "regels" gekonkretiseerd. De trans

formatie van de output bestaat uit het leesbaar maken van de informatie voor 

de mens door bijvoorbeeld duidelijke overzichten. 

1) In lit 4. wordt voor een gelijksoortige aanpak gepleit. 
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P. 2. DE " MENS ". 

INFO van omgeving naar mens. 

INFO naar 
model 

nee -+ 
~~----~---,L 

ja 

ja 

INFO van m ene 
~ omgeving 

.. strommrich'1;ing van 
boven naar beneden. 

t· stroomrichting van 
peneden na~r boven 

FIGUUR 11. RELATIE MENS - MODEL. 

< 

INFO van 
model 

~----a keuze, vergelijking 

- stroomrichting naar rechts 

• strommrichting naar links 

De ·~ens" is in staat allerlei voorstellen te doen om een gegeven situatie 
te veranderen. Op grond van zijn bek endbeid roet het produktiepro ces en de 
mark tsi tuati e kent bij invloedsfak toren om ver•nderingen te realiseren. 
Echter, waar en in welke mate een aantal veranderingen effekt hebben is voor 
hem moeilijk te overzien in voldoende detaillering. Hij is niet in staat de 
grote hoeveelheid informatie en de onderlinge verwevenheid daarvan snel en 
betrouwbaar te verwerken. 

Onder "mens" verstaan we mensen ~et produktie-en/of verkoopkennis. De :infor
matie is kamplex en omvangrijk door de vele bewerkingagroepen (200), (alter
natieve) routingen (300) en bewerkingastappen per produkt (10 A 40). De 
gewenste detaillering is bijvoorbeeld : de bezettingsgraad per bewerk inp:sgroep. 



Alléén wanneer de mens er uitdrukkelijk om vraagt, staat het model ten diens te 

van de mens. Als de mens de binnenkomende informatie niet kan overzien op de 

konsek:wenties, vraagt hij deze aan het model (tig. 11 , A). net model é,"8eft de 

konsekwenties en de mens kan ~ beslissen Öf de konsekwenties ~ven {:."Ben aan

leiding tot aktie a of wèl (tig. 11 , B). De konsekwenties van mo(,"elijke akties 

worden weer door het model gegeven, vastgestelde ideale toestand binnen eveneens 

gestelde grenzen blijven. 

Een konkreet voorbeeldt 

F.en breisel blijkt plotseling erg in de smaak te vallen. De verkoopafdeling ver

hoogt haar prognose voor dat breisel. Produktie wordt op de hoogte gesteld, be

kijkt het en kan het volgens haar niet maken. De precieze konsekwenties kan ze 

echter niet op korte termijn verstrekken. Het model biedt nu een helpende hand; 

de konsekwenties voor de kapaciteitsbehoette worden gekwantificeerd en de be

zettingen blijken bijvoorbeeld buiten gestelde grensen te komen. In een gesprek 

met verkoop kan produktie dan met cijfers aantonen, dat er akties ondernomen 

moeten worden, bijvoorbeeld prognoses van een groep andere artikelen ~erlagen; 

of kapaciteiten verwisselen, waardoor de kostprijs stijgt; of de levertijden 

verlengen. Verkoop reageert dan met een voorstel, produktie berekent de konse

kwenties. Dan is er een kommunikatie op gang gebracht, die gebaseerd ia op cij

fers. Het model moet dan wel in staat zijn deze oijters betrouwbaar en binnen 

enkele minuten te produceren op basis van alle beschikbare informatie. 

Mogelijke &kties ter voorkoming van overbemettinga 

1. Verkooppakket op een andere manier verdelen over de diverse artikelen bij een 

ongeveer gelijkblijvend totaal aantal meters. 

2. Kapaciteit uitbreiden 1 

- tijdelijk 1 • overwerk 

• kapaoiteiten binnen bedrijf uitwisselen 

• uitbesteden 

- langdurig a • uitbesteden 

• nieuwe mensen aantrekken en/of investeren in nieuwe 

machines. 

3. Het in de toekomst verlengen van de levertijden van (een gedeelte van) de 

prognoses. 

4. Totale hoeveelheid aan prognoses verkleinen door bijvoorbeeld de minst 

winsts-vende artik•len af te stoten. 
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Mogelijke alc.tiea ter voorkoming van E?~derbezettiZM• 

1. Verkoop stimuleren in die artikelen, waarvoor nog kapaciteit vrij is en die 

het meest winstgevend zijn. 

2. Lopende uitbestedingen terugnemen of uitbestedingen van anderen trachten 

te verwerven. 

3. Verkooppakket op een andere manier verdelen over de artikelen bij een ongeveer 

gelijkblijvend totaal aantal meters. 

4. Kapaciteit verkleinen. 



8. 3. HET MODEL 

ll'unktie 1 

Het geven van relatie• tussen orderinput en kapaciteitabehoette o.a. 

in de vorm van een beMttingagraad. 
. 1) 
Het stroomschema van het model ia .-schetst op de volgende pagina. 

2) 
Verilaripg der t!kens . 1 

• bestand 

T 
( 

• ~ntormatiebewerking 

.. 

l- .,. inhou.d ~o-atroom. -i 
~, 

'----...J' 

• stroomrichting 
naar rechte 

• stroomrichting 
naar links 

• stroomrichting 
naar beneden 

• stroomrichting 
naar boven 

• in-.>outputhandelt. . 

1) atroomachema 1 aohema, wá.arin wordt aangegeven, welke in!ormatie-

b .. trkingen en welke informatiestromen nodig zijn om 

een gewenste output te krijgen. 

2) ,Afgestemd op de in lit. 5 genoemde symbolen. 



. FIG. 1.2. STROOMSCHE:l.U. VAN HET MODEL. 

-kapaciteitsinfo 
-produkt info 
-prooesin:f'o 

wat 
hoeveel 
WA 

._ .... _ 

-kapaciteitsinfo 
-:-produkt info 
-procesin:fo 

wat 
- . - ---· . . . --~ - ·- . 

hoeveel 
wanneer 

.. 

TRAFO l 
7 INPUT 

fTRAFO 7 . .. 
I OUTPUT/ · 

kapaciteitsinf'o 

proee•in:t'o 
I' 

'~ 
produktinfo 

.. 

SELEICTIE 
PROCESINFO 

bewerkingavolgorUI 
bewerkingatijden --

per bew.groep 

VERDELING 
DVER 
1E TIJD 

aiarl beeerking l 
benodigde kapaci- --

teit per bew•O'• 
doorloopt ij den . 

VERGELIJKEN 
BE SC HIKBARE 
:BENODIGDE 
KAPACITEIT 

... . _ .. _ 
< 

. ·' ,., 

~ -

PROCES{ 
INFO . ~ . I 

... 
· BEST~ ' 

hoe I 
hoelang I 

I 

I l 

I I 

' I 
~ PLANNING 

PROCEDURE 

wanneer-, 
i 

I 
I 
I 
I 

ICAPA.CI-/ 
.. . TEITS I ... 
' INFO l' 

BESTA.UD" 

wat 
hoeveel 
wanneer · 
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TOELICHTING STROOMSCHEMA. 

Informatie kan onderscheiden worden naar 1 

- produkt-info 1 

wat 1 identifikatie van produkten door een aantal kenmerken of eisen, 

hoeveel 1 grootte van prognoses, 

wanneer 1 leverdata van orders. 

- proces-info 1 

hoe 1 de wij ze van produceren, bewerkingavolgorde met eventuele 

specifik:aties, 

hoelang 1 bewerkingatijden (insteltijd + draaitijd), maximale en mini

male wachttijden (i.v.m. verf). 

- kapaoiteits-info 1 

wat identifikatie van de bewerkingagroepen 

hoeveel r de benodigde of beschikbare kapaciteit, 

wanneer 1 welke periode 

Bezetting is gedefinieerd ale 

benodigde uren 

beschikbare uren 
x 100~ 1) 

Informatie, die gedurende lange tijd grotendeels hetzelfde blijft, wordt op

geborgen in een bestand, dat wordt vastgelegd in een geheugen. 

Veranderingen in zo'n bestand kunnen worden aangebracht door de veranderde 

informatie in te voeren. 

1) benodigd : insta~+ draaitijd 

beschikbaar : bruto kapaciteit minus storingstijd, reparatie en onderhoud, 

etc. 

gegevene van administratie Texorrint 

uitzondering : drukmachines, zie B.2.1. 
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9. DE KOMPUTER ALS NOODZAKELIJK HULPMIDDEL. 

De eisen die aan het model gesteld worden, bepalen of de informatie door een 

handsysteem of door een komputex moet worden verwerkt. Uitdrukkelijk wordt 

nogmaals gesteldJdat ekonomisohe taktoren buiten beschouwing blijven. 

De "mens" stelt aan het model eisen t.a.v. de betrouwbaarheid en de snelheid. 

Betrouwbaarheid heeft betrekking op 1 

1. de in te voeren gegevene over d8 produkten, het proces en de kapaoiteit. 

De betrouwbaarheid hangt geheel at van de "mens". Een betrouwbare signale

ring van informatie in het bedrijf ia een eerste voorwaarde om betrouwbare 

resultaten te krijgen. 

2. de wijze van informatieverwerking door het model. Een kort voorbeeld 1 wan

neer men een gemiddelde bewerkingstijd per 1000 m op de drukmachines bere

kent voor alle artikelen en vermenigvuldigt met de te produoeren hoeveelheid, 

krijgt men de kapaciteitabehoefte voor de drukmaohines. Dit betekent niet 

dat dit de werkelijke behoefte is. Immers de situatie, waarop het gemiddelde 

is gebaseerd, kan zijn veranderd. Wanneer er relatief veel artikelen zijn, 

die een lange beWerkingatijd nodig hebben, is de werkelijke behoefte groter. 

De betrouwbaarheid van de informatieverwerking hangt dus at van de vereen

voudigingen van het model t.o.v. de werkelijkheid. 

3. de informatieverwerking r.elt, namelijk rekenfouten, getal in verkeerde kolom 

r.etten, e.d. 

De betrouwbaarheid van de wijze van informatieverwerking door .het model zal 

toenemen naarmate de vereenvoudigingen t.o.v. de werkelij~heid geringer cijn, 

echter, de inf'ormatieverwerking zelf wordt dan gekompliceerder • . 

Rekenfouten e.d. nemen toe en de informatieverwerking kost meer tijd. 

Snelheid. 

In 8.2. is beschreven, dat de mens ~ alvorens te beslissen - de konsekwentie& 

wil overzien• De duur van de informatieverwerking speelt hierbij een belang

rijke rol. Een kort voorbeeld 1 een machine (bijv. de bakoven bij Texoprint) 

is steeds overbezet. Aankoop van een nieuwe bakoven wordt overwogen. De keuze 

moet gemaakt worden uit vier machines. De beelissing moet binnen een maand 

gedaan worden. De voor - en nadelen t.a.v. de teohnisc)le mogelijkheden en de 

kapaciteit moeten worden berekend bij een aantal verschillende prognoses in 

de eerste twee jaar. Als één man na drie maanden rekenen met de voor - en nade

len komt, ia hij duidelijk te laat voor de beslissing. 
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De termijn, waarbinnen een beslissing moet worden genomen, legt beperkingen 

op aan de mogelijkheden van informatieverwerking. 

In het systeem is de "mens" be ~ig met "brainstorming"; het model zorgt 

voor een voortdurende terUgkOppeling. 

De "mens" moet in staat zijn steeds andere wijzigingen voor te stellen op 

grond van van het effekt van vorige veranderingen ; het aantal veranderin.-n 

ligt spoedig in de orde van tientallen. 

De betrouwbaarheid (punt 2) van het voorgestelde model wordt doór Texoprint 

geëist. Modellen met minder betrouwbaarheid worden momenteel gebruikt, maar 

worden steeds ale te afwijkend van de realiteit ervaren. 

De betrouwbaarheid van de informatieverwerking zelf (punt 3) wordt als een 

voorwaarde gezien voor de betrouwbaarheid van de wijze van informatieverwer

king. Vele berekeningen worden in het model gemaakt. 

Ter illustratie a de 'berekening van de kapaciteitsbehoe!te van een 100-tal 

artikelen bestaat uit 100 % het aantal bewerkingen per artikel (20)- 2000 ver

menigvuldigingen èn 200 optellingen om de kapaciteitsbehoefte van alle artikelen 

over de bewerkingsgroe~n te sommeren. 

Gegeven de eisen t.a.v. de betrouwbaarheid kan een handsysteem niet tevens 

aan d.e eis van snelheid voldoen, de komputer wel. 



10. VEREENVOUDIGINGEN 111 I-lET MODEL 

Tiet model dat in 8.3. ia voorgesteld, is niet in een tijdfJbestek van enl.eJe 

maanden te programmeren. Daarom zijn vereenvoudigingen aanccbr'!Cht. 

1 ~ Al1e bewerkingen worden verondersteld plaats te vinden in één reriode. 

De volgorde van de bewerkingen binnen één periode is ve~~aarloosd. 

Daardoor kon de planningsprocedure weggelaten \70rden, die veel PI'O(;I'arn

meertijd zou kosten. 

De bezettingsgraad, die het model berekent, is dus een gemiddelde uezet

tingsgraad per periode of .jaar. 

Informatie over start,bewerking doorlooptijden e.d., kan 0ok niet wordon 

ge gever.. 

2. De bewerkingatijden in het procesinfobestand bevatten een vast percen

tage insteltijd per bewerkingagroep. Dit percentage is ceb~tseerd OJJ een 

gemiddelde ordergrootte. Effekt en van een ver ar~ derde Csemiddelde) order

t;rootte kunnen slechts worden nagegaan, als het percentage opnieu'N v10rdt 

berekend. Deze beperking kan vooral een rol spelen bij de bewerkinc s

groepen, die een relatief grote insteltijd hebben t.o.v. de draaitjjd van 

een order. Bij Texoprint zijn de rouleaudrukmachines er een voorbeeld van; 

de insteltijd ligt daar in dezelfde orde van grootte als de draaitijd 

(zie bijlage 2.1.) 

In het procesinfo b~stand zijn de technologisch bepaalde wachttijden ook 

weggelaten in verband met v~reenvoudiging 1. 

Het resultaat van deze vereenvoudigingen in het model zijn in het stroom

schema op blz.39.te zien. 

Dit vereenvoudigde model past in het komputerprogramma PRISr.t, PR (oduct) 

I(nformation) S(ystem) for M(anagement) • . Dit progrnmma is op de T.II.E. ont

wikkeld door de heren J. Gruythuysen en L. H. Kroep. De gebruikte in- en 

output met de bedrijfsgegevens van Texoprint over EURO en l<;XO-rouleau 
1

) 

word,en beschreven in 11.1 en 11.2; de verwèrking van PRISM VFordt toe~:,rel icht 

in 11. 3. 

1) Vanv.;ege de beschikbare tijd is T<.:URO en EXO-rouleau grotendeels in Pnrsr.: 
ingevoerd; EXO-lijmdruk o~tbreekt dus. 
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kapaciteit 

(veranderingen in de) processen 
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-prognoses 
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· j_.;__ ____ __..__ _ _______ f pro~_ose_ s -1 IHPUT ,. __ __ _ 
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11. OMSCHRIJVING VAN HET I-lODEL 

11 • 1 • DE INPU'I' 

I 1 

De input van het model bestaat uit l 

I 1 : (veranderingen in) de prognoses per periode 

I 2t (veranderingen in) de produktiewij ze (routing) 

I 3: (veranderingen in) de beschikbare kilpao i te i t 

I (veranderinS!a in l de JgOQ!oaea. 
De ErOI3!10SO is bepaald door ' 

- '.VA'P 1 artikel X 

HOEVEEL t Y x 1000 meter 

- '.: ANJ'JT!~ER t periode :·T ( IJ ~ 1 ,2, 3, • •• , 10) 

8en artikel ('i/AT) wordt weergegeven in 12 pos i ties, dio .:~ovuld mogen 

worden met letters en/of cijfers of leeg mogen bli,jven. l~en lego posi

tie wordt als informatie beschouwd. 

Voor de BUHO-artikelen (met uitzondering van de ';;unO-stalen) zijn de 

posities als volgt benut 1 

1 2 

• • 
Positie 1 ' 2 

3 

4 

5 
6, 7 

8 

9 
10, 11, 12 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

• • • • • I . J 
1 Kommerciële letterkode voor artikelen in 6ebruik bij 

Texoprint. 

t Leeg . 

1 Doeksoort van het artikel 

K " katoen; V m viscose; S = synthetisch. 

c leeg 

1 Kode voor de toegapaste kleursoort. 

1 Gebruikt, als één artikel met één kleur volgens twee 

routingen geproduceerd kan worden 1 1 en 2; anders loog. 

1 leeg 

1 Breedte van het artikel in cm; positie 10 is leez als 

de breedte kleiner is dan 100 cm. 

'Sen kommercieel artikel (positie 1 en 2) kan met meer dan één kleursoort 

bedrukt worden. De doek- èn kleursoort van el~ artikel zijn vermeld, om

dat deze twee gegevene de routing bepalen tot finish (zie ook 4.2.1.); 

soms kan een kommerciaal artikel met één kleur ook geproduceerd 

volgens een a~ternatieve routing. 
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Dit is in positie 8 weergegeven met 1 en 2. De breedte van het artikel 

kan van invloed zijn op de keuze van de d.ruk.machine. In de za input zijn 

alle EURo- drukmachines bijeen genomenJ een onderverdeling daarin naar 

breedte is een eerste verfijning (voor EXD- rouleau is dit reeds gedaan). 

In bijlage 4.1. vindt U een kodelij st van de artikelen en in bijlage 

1.2. een kodelijst van de kleursoorten. In bijlage 2.2. staan de bewer

kingatijden per 1000 meter voor de verschillende bewerkingastappen van 

elk artikel ver .. ld. De betekenis van positie 8 wordt daar duidelijk. 

De EURO· stalen zijn afwijkend gekodeerd om aan te duiden , dat het een 

s-fingeerd "gemiddeld staalartikel" is. De kodering is voora 

VLISCO stalen t V s T x 0 0 0 

NIJVERHEID staleD 1 N s T x 0 0 0 

Van ellc artikel kunnen atalen worden gedrukt f alle stalen zijn onder 
,, 
een noemer gebracht. 



De Vlisco- en Nijverheidsstalen zijn onder~;~oheiden, omdat de gemiddelde 

ordergrootte voor beide verschillend is en daardoor vooral de bewerkingstijd 

per 1000 meter op de rouleaudrukmachine (ziá ook bijlage 2.1. ). 

De hoeveelheid van een artikel wordt uitgedrukt in 1000- den meters. 

De periode wordt bepaald door de plaats in de rij van de prognosematrix 1 

artikelnaam jaartot. per.1 per.2 per. 3 •••• per.10 

I 

RH. IC. cC42. • 90 900 125 110 100 • ••• 100 

FIGUUR 14. VOORBgELD PROGNOSE MATRIX. 

Voor de periodeduur is 5 weken gekozen, omdat dat gebruikelijk is bij Texo

print. Een jaar telt dan dus 10 perioden. 

De EURo- prognosematrix voor 19.71 is volledig weergegeven in bijlage 5.1 r, · 

De EXü- rouleau artikelen zijn afwijkend van EURO gekodeerd vanwege de bij 

Taxaprint gebruikelijke afkortingen en vanl!Jege het kommel'oiële verschil met 

EURO. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

lX1 I I f><ll lXJl 
Positie 1, 2, 3 1 Letterkode voor Java Print (JPT) of voor Niet Traditio

nele Markt (HTM) 
1
), of proefstukken (PST). 

4 1 Leeg 

5, 6, 7 1 Kode voor de routing (bij Texopri nt gebruikt ) 

8 1 Leeg 

1) Niet Traditionele Markt 1 Exo- artikelen, die buiten Afrika op de markt 

worden gebracht. 



( H • platdoek 

Positie 9, 10 a doeksoortJ 9 kan leeg zijn 
( uv • velours 
( ux - peau de pêche 

~ UY =- yersey 
UDr:a dekens 

11 a leeg 

12 a walsomtrek, 1 - 18 inch 
2 - 36 inch 
3 - 72 inch 

Een kommercie•l EXü- rouleau artikel (positie 1, 2, 3) kan volgens 1 à 10 

routingen worden geproduceerdJ om dit aan te geven ia de routingkode ver

meld, dia bij Texoprint gebruikelijk is. De doeksoort ia evenals bij BURO 

aangegeven. Tenslotte is de walsomtrek vermeld om te weten op welke druk

machine het art ik el geproduceerd moet worden. 

De hoeveelheid van een artikel wordt uitgedrukt in 10DO-d.en meters. 

De periode wordt bepaald door de plaats in de rij van de prognosematrixJ de 
; 

prognosematrix van EXü- rouleau voor 1971 ia volledig weergegeven in bij

lage 5.2. 

Geblokkeerde artikelen 

De artikelen uit de kollektie, waarvoor in een periode géén omzetschatting 

kan worden gegeven, omdat het in die periode niet kan voorkomen (bijv. 

seizoenartikelen) worden geblokkeerd. 

Nul prognose. 

Vlanneer voor een ve;rkoopa.rti.kel de omzetschatting nul is, spreken we van een 

nulprognose. Door een IIIUtatie kan de prognose artikel groter dan nul worden. 

Bij geblokkeerde artikelen kan dit niet. 

Het onderscheid tussen geblokkeerde artikelen en nulprognose is bij PRISM 

gemaakt vanwege programmaefficiency. 

Trends 

Het effekt van trends in bepaalde soorten artikelen zoals bijv. breisela zijn 

moeilijk met gedetailleerde prognoses per artikel te onderzoeken. De toename 

van breisela moet nu eerst verdeeld worden over alle gebreide verartikelen. 

Di t kan vereenvoudigd worden (zie bijlage 5.3.), ~dat dan alle breisels, 

synthetica e.d. in één mutatie kunnen worden veranderd. (Zie ook in dit ver

band 4.2.1. bepaling routing EURO). 

Nauwkeurigheid prognoses 

De nauwkeurigheid van de prognoses is niet onderzocht. In de eerste helft 

van 1971 bleken de prognoses ongeveer 20~ te laag te zijn. 
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De vergelijking tussen de gerealiseerde verkopen en de prognoses ,geeft een 

indikatie over de af'wijkingen. Regelmatige aanpassing van de prognvses op 

grond van deze afwijkingen èn marktkennis zal de nauwkeurigheid van de prog

noses ten goede komen. Afwijkingen kunnen snel oplopen; bijvoorbeeld aan 

trend van 10~ per periode levert na 5 perioden een afwijking van 

'(1.10 5- 1] x 100"'. 61 ~ 

I 2 a (verandering in) de produktiewij~. 

Het procesinfo-bestand is in een geheugen opgeslagen en kan ook veranderd 

worden. 

Het procesinfo-bestand is voor te stellen als een matrix, waarin horizontaal 

de bewerkingagroepen staan en vertikaal de artikelenJ. het snijpunt van een 

horizontale en vertikale lijn geeft de bewerkingstijd (in min.) per 1000 

meter van een artikel op een bewerkingsgroep. \':a hebben dit het workload

bestand genoemd (4.2.1.). 

Schematisch s 

~ 
. a; 
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Q) 

1 
p 

+' 
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I 

FIGUUR 15. VOORBEELD i'IORICLOAD - tUTRIX. 

Deze matrix staat in bijlage 2.2. uitgewerkt voor EURO en in bijlage 2.4. 

uitgewerkt voor EXü- rouleau. De ver~meling en berekening van de gegevens 

is in bijlage 2.1 en 2.3. beschreven. 

De artikelen zijt?,.&ekodeerd zoals beschreven bij I 1. De bewerkingagroepen 

worden ook weergegeven in 12 posities. De posities zijn gevuld met de bij 

Texoprint gebruikelijke namen of afkortingen daarvan; de gebruikte cijfers 

duiden het nummer van de machine aan (zie bijlage 4). 
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Verandarinsen in het procesinfo-besta.nd kunnen worden aangebracht door 1 

a. het gewijzigde besta.nd als geheel opnieuw op te slaan in het geheugen. 

b. het bestand alleen te wijzigen op die plaats waar het gewijzigd moet 

worden. 

Methode a. moet gebruikt worden, als er nieuwe artikelen bijkomen. 

Methode b. werkt sneller, tenzij het aantal veranderingen groot is (in de 

orde van tientallen). 

De veranderingen, die kunnen worden aangebracht volgens methode b, zijn 1 

1. het wijzigen van een bewerkingstijd van een artikel op een bewerkings

groep. 

2. het verwijderen van een bewerking voor een artikel op een bewerkingagroep 

3. het toevoegen van een bewerking voor een artikel op een bewerkingagroep 

met een bepaalde bewerkingstijd. 

Opmerking 1 een kombinatie van 2 en 3 betekent dus ÓÓk het overzetten van 

een bewerking op machine A naar machine B. 

I 3 1 (veranderingen in) de beschikbare kapaciteit. 

De beschikbare kapaciteit is bepaald door 1 

- WAT 1 bewerkingagroep Z 

- HOEVEEL 1 P uur 

- '!/ ANNEER 1 periode n ( n • 1 , 2 , 3 ••• 1 0) 

De bewerkin~sgroep wordt in 12 posities vastgelegd, zoals de artikelen 

(zie I 1). De posities zijn leeg of gevuld met de bij Texoprint gebruikelijke 

namen of afkortingen daarvan; de gebruikte cijfers duiden het nummer van de 

machine aan. (zie bijlage 4) 

De kapaciteit is in uren per periode gegeven. 

De periode wordt bepaald door de plaats in het kapaciteitsinfa-bestand 

(zie onder) • 

Even~s de procesinfo is de kapaciteitsinfo in een bestand opgeslagen en · 

kunnen daarin wijzigingen worden aangebracht. 

Het kapaciteitainto-be&t§nd is weer te geven in een matrix, waarin horizon-
·' 

taal de perioden staan en vertikaal de bewerkingsgroepen; het snijpunt van de 

horizontale en vertikale lijn geeft de beschikbare kapaciteit in uren. 
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Omdat de kapaciteit per periode sle.chts enkele procenten verschilt (door 

een feestdag e.d.) is voor alle bewerkingagroepen bij Texoprint een zelfde 

initiële kapaciteit genomen voor alle perioden. In bij lage 6 is de kapac i

teitsmatrix voor EURO en EXü- rouleau opgenomen. 

Input intor!f'tie , -
'!·en aanzien van de informatie over de prognoses het proces en de kapaciteit 

onderscheiden we twee "soorten" t 

- initiële informatie 1 de basis informatie; we spreken van de initiële 

prognoses, de initiële procesinformatie, de initiële 

kapaciteit. 

- scharrelinformatie 1 mutaties t.a.v. de initiële informatieJ we spreken 
# # . 

van een scharrel die bestaat uit n mutaties. 

Een scharrel kan zowel gebaseerd zijn op de initiële informatie als op de 

door scharrelinformatie gewijzigde informatie • . Het is ook mogelijk na 

een aantal opeenvolgende scharrels weer uit te gaan van de initiële toe

stand. 
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Fimnm 17. VOORBEELD SCHARRELSTRUKTUUR. 

Tenslotte volgt een samenvattend overzicht van de mogelijke mutaties 1 

Met betrekking tot 

de initiële 

prognoses 

mutatie mogelijkheid t.a.v. 

- de omzetverwachting per periode 

x 

proces informatie de bewerkingstijd op een bewerkingagroep 

- het plaatsvinden van een bewerking op 

een bewerkingagroep J een bewerking kan 

worden verwijderd of toegevoegd 

- de kapaciteit 

11.2. De Output 

- de beaohikbare kapaciteit per periode per 

bewerkingagroep 

De output bestaat uit de ingevoerde initiële informati~ en mutaties als

ook de volgende overzioht•n 1 

Q.1.r een bezettingaoverzicht van alle bewerkingagroepen over een jaar 

(10 perioden) zonder interaktie van de voorafgaande perioden J 

de "overflow" 1) van een periode wordt niet doorberekend in de volgende 

periode. 

Q.2.a een bezettingsoverzioht van alle bewerkingagroepen over één periode 

met interaktie van de voorafgaande de "overflow" van een periode 

wordt bij het kapacitei tsbeslag in de vols-nde periode berekend. 

Q.3.1 een overzicht vap de machine belasting 1 dit is een overzicht over 

één periode van de prognoses, die de bezetting veroorzaken, met hun 

aandeel in het kapaoiteitebealag. 

1) Over flow 1 !).et verschil tussen de benodigde kapaciteit de besc hikbare 

kapaciteit van een bewerkingagroep in een periode. 
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De prognoses zijn gerangschikt naar afnemende grootte van de benodig

de kapaciteit. Het overzicht kan voor elk gewenst percentage van de 

benodigde kapaciteit worden gegeven (tussen 0 en 100·,~)" 

Q.4.s een overzicht van de prognosebelasting 1 dit is een overzicht waarin, 

per artikel over één periode wordt aangeaeven op welke bewerkings

groepen de prognose kapaciteit in beslag neemt en in welke mate. 

Ingevoerde initiële informatie. 

De initiële informatie bestaat uit 1 

identifikatie v~1 de artikelnamen 

identifikatie van de namen van de bewerkingagroepen 

het procesinfo bestand 

- de initële prognoses 

de initiële kapaciteit 

Overzichten van deze ingevoerde informatie vindt u in de bijlagen 7.1 t/m 1. S. 

Om de overzichten te begrijpen is het raadzaam eerst 11.3. te lezen. 

Over zichten 

Q 1. Bezettingsoverzicht zonder interaktie. 

Schematisch kan dit voorgesteld worden door de figuur r 

bew. 1 1 
e-roep 

1 

J 

~ 

Periode 1 l 

0 fOO 
1 

~bezettingsgraad in o 

Periode 

1 

1. 

J 

y 

0 

FI<MJR 18. BEZETTING ZONDER INTERAKTill 

2 I 
I 
I 

/oo 

I n bijlage 7.6 is een voorbeeld vsn een d.ergelijk overzich1:("bezettinge

overzichtc apaciteite~n•eergegeven. De eerste kolom bevat de kodenaam vru1 

do bewerkingagroep ("capaciteit - code"). 
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De tweede kolom (''totaal '') pett à pmiddelde 

bezettingsg-raad per jaar in procenten ; de volgende kolommen ("per 1 ," 

per 2'', enz·.) de gemiddelde bezettingsgraad per periode in procante.n. 

Ben ~ achter de bezettingsgraad is een signaleringsteken. In dit voorbeeld 

wordt een teken geplaatst als de bezettingsgraad groter is dan 1 00 ,~. 

0.2. Bezettingsoverzicht met interaktie. 

Om duidelijk het onderscheid met Q.1. aan te geven ia een figuur ge

schétst, die Q.2. schematisch weergeeft. 

bew. I 
groep t f 

2 

J 

t; 

Periode 1 

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

~--------------~~~" 

0 1~0 
,.._---+) be zett ingagraad in /o 

0 

F.IGUUR 19. BEZETTING MET INTERAKTIE. 

Periode 2 

loo 

Het overzicht Q.1. en Q.2. is voor periode 1 gelijk. Voor periode 2 

isQ .2. duidelijk verschillend van Q. 1. door de "overflow" van periode 1. 

Een voorbeeld van een bezettingsoverzicht met interaktie is in bijlage 

1.1. opgenomen ("bezettingsoverzicht periode 2 "). In de eerste kolom 

("capaciteit - k~ode") staat wederom de kode-naam van de bewerkings-

groep. De tweede en derde kolom geven de beschikbare en benodigde 

kapaciteit (in uren). In de vierde en vijfde kolom staan de bezettings

graad en de leegloop 
1

) in procenten. 

1) leegloop t 1 00~ - bezettingsgraad (in ;&) of 1 

beschikbare - benodigde rt kapaciteit ~ 100p 
beschikbare 



o. 3. Overzicht van de machinebelast ing. 

Dit overzicht is schematisch 

in nevenstaande figuur ge

schetst. Het beslag op de 

kapaciteit door een prognose 

is gerangschikt naar afnemen

de grootte en wordt gegeven 

voor X )S van de benodigde 

kapaciteit. 

,r I~ 

benod 
kap. 

(uren) 

\ 

x ,; 
beno 
kap. 

Bel.''• groep 

1 

2 

3 

lt 

5 
' 
I 

: 

t 
k 
p 
n 

ap. beslag 
er prog
ose (uren 

er 1 ,b) 

Met dit overzicht kan men te · 

weten komen, welke artikelen 

in welke mate het kapaciteita

beslag veroorzaken. Als men 

bijvoorbeeld de bezetting van 

een bewerkingagroep wil terug

brengen, dan is het reduceren FI GUUR 20. MACIUNE:BI~LAS'PUlG. 

van die prognoses, die veel 

kapaciteit nodig hebben voor die bewerkingagroep het meest effektief. 

In bijlage 7.8 is een overzicht van de machinebelasting als voorbeeld 

gegeven;boven de stippellijn staat voor welke bewerkingagroep en 

voor welk percentage van de omzet (• benodigde kapaciteit) het over

zicht geldt. In de kop van de tabel staat het nogmaals. Tevens staat 

daar de benodigde en beschikbare kapaciteit (in uren), de bezettings

graad (in ~) en de periode. De eerste kolom ("artikel") bevat de kode

naam voor de artikelen J de tweede kolom ("meter") de omzetverwachting 

(in 1000den meters). In de derde kolom staat de benodigde ~apaciteit 

en in de vierde kolom (·i~Jao ~ ") .st~t het peroenta~ V$11 de benodigde 

kapaai tei t, dat de art ikel$1 voor hun rekening nemen in de vijfde 

kolom het kummulatieve percentage. 

~4. Overzicht van de prognosebelasting. 

Dit overzicht geeft per prognose de benodigde kapaciteit op de diver

se bewerkingsgroepen. Het verband tuesen Q.3. en Q.4. is schematisch. 
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In deze figuur geeft Q. 3. de vertikale en Q.4. de horizontale informatie

ketting. Als we prognose 3 veranderen, zal er dus ook iets varanderen in 

het kapaoiteitsbeslag op bewerkingagroep 1, 4 en 8. 

') 1 ., 

l~en voorbeeld van een overzicht van de prognosebelasting is in bijlage 7. 9. 

weergegeven. Boven de stippellijn staat welk artikel het betreft. In de 

kop wordt de kode-naam van het artikel herhaald J daarnaast staat de omzet

verWachting (in 100o-den meters) en eronder de periode. Vervolgens zien 

we in de eerste kolom de kode-na.aa ("kapaciteit") de kodenaam van de bQWerkings

groep en in de tweede kolom ("benodigd!'~ de benodigde kapaciteit (in uren). 

11.3. PRISM 

PRISM is verdeeld in PRISM 1, PRISM 2, en PRISM 3, die alle moludair
1

) 
zijn oppbouwcl; In'PRISX 1 ea PRISK 2~•ordt de initiële lntormatieve:rWerkt. 
PRISK 3 bestaat uit procedures om overzichten te vragen en veranderingen 
aan te brengen. 

PRISM 1. 

In PRISM 1 wordt ingelezen en op tape gezet a 

- het nummer van tape 1 

- het aantal en de namen van de artikelen 

- het aantal en de namen van de bewerkingagroepen 

- de procesinformatie 

1) Moludair a in modules, "zelfstandige" blokk&n. 
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PRISM wordt gedraaid als er nieuwe artikelen of bewerkingagroepen bij

komen naast de naamlijsten wordt ook het procesinfo-bestand aang~vuld. 

'.'Janneer het procesinfo-bestand op tientallen plaatsen veranderd moet worden, 

kan het snelst~ ) via PRISM 1 gebeuren. Voor een bedrijf als Texoprint 

zal PRISM 1 enkele malen per jaar worden gedraaid. 

PRISM 2. 

PRISM 2 begint het inlezen van 1 

het nummer van tape 1 en tape 2 

- het aantal en de namen van de geblokkeerde artikelen 

het aantal perioden 

- de initiële kapaciteit per bewerkingagroep per periode 

en het uitlezen van de informatie op tape 14 

Vervolgens wordt 1 

- de initiële prognoses van de perio~en ingelezen en 

de kapaciteitsbehoeften voor de diverse perioden worden achtereenvolgens 

opgebouwd. 

Dit resulteert ~n in 1 

-een bezettingsoverzicht zonder interaktie voorn perioden (Q.1.) 

Tenslotte wordt de initiële ketting1) opgebouwd voor periode 1 en een 

gedetaillerd bezettingsoverzicht van per. 1 gegeven (Q.2.) 

PRISM 2 wordt gedraaid als 1 

PRISM 1 opnieuw is gedraaid 

- de geblokkeerde artikelen en het aantal perioden veranderen 

- als er tientallen wijmigingen zijn in de initiële kapaciteit2) en initiële 

prognose 3) 

PRISM 3. 

PRISM 3 is opgebouwd uit een aantal procedures, die onafhankelijk kunnen 

worden aangeroepen. 

We onderscheiden 2 soorten 1 

- passieve procedures 1 deze wijzigen niets in de informatie bestanden 

aktieve procedures 1 hiermede worden veranderingen in de informatie

bestanden bewerkstelligd. 

a:) zie ook PRISM 3, procedure 5, 6, 1. 
1) zie lit.6 

2) zie ook PRISM 3, procedure 4 

3) zie ook PRISM 3, procedure 3. 



De passieve procedures z~Jn 1 

o. het geven van een gedetailleerd bezettingsoverzioht met interaktie 

voor een periode (~.2.)o 

1. het geven van een overzicht van de machinebelasting (~3.). 

2 . het geven van een overzicht van de prognosebelast ing. (~4.) 

De aktieve procedures zijn 1 

3. Het wijzigen van de omzetverwachting van een artikel in een periode. 

4. Het wijzigen van de beschikbare kapaciteit van een bewerkingagroep in 

een periode. 

5 3. 

5. Het wijzigen van de bewerkingstijd per 1000 meter op een bewerkingagroep 

voor een artikel. 

6. Het verwijderen van een bewerking (stijd) voor een artikel. 

1. Het toevoegen van een bewerking (stijd) voor een artikel. 

10. Start procedure om procedure 5, 6 en 7 en kOrobinaties daarvan in werking 

te stellen. 

11. Sluitprocedure om procedure 5, 6 en 7 en kombinaties daarvan te stoppen. 

1. Het aanduiden van een volgende,nieuwe scharrel. 

2. Het ophalen van de informatie behorende bij een volgende periode. 

-10. Het afbreken van het programma en de momentane situatie op tape zetten. 

-100.Ret afbreken van het programma, maar de momentane situatie niet op 

tape zetten. Dit houdt in dat een volgende run gestart wordt met dezelf

de bestanden als waarmee de afgesleten run is b~gonnen. 

Tenslotte is ter verduidelijking van het verband tussen de input, de output 

en PRISM een schema getekend op blz. 54 en 55. 
In bijlage 8 worden de inputkonventles beschreven. 
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- nummer tape 1 

artikelnamen ( + aantal) 

bew. groepnamen ( + aantal) 

- initiële procesinfo 

·::IJZIGINGEHs 

- nieuwe artikelen 

- nieuwe bewerkingagroepen 

-tientallen procesinfo veranderingen 

nummer tape 1 en _2 

- namen geblokkeerde artikelen 

( + aantal) 

aantal perioden 

initiële kapaciteit 

initi9le prognoses 

···rJZIGDIGEIT: 

- in geblokkeerde artikelen 

- in aantal perloden 

tientallen wijzigingen in 

initiële kapaciteit/en 

- in initiële prognose 

?RIS)! 

i 

j 
I 

PRISM 1 

PRISH 2 

FIGUUR 22. IN - en OUTPUT VAN PRISM. 

I 
I 
i 
! 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

i 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

OUTFUT 

alle art ik el namen 

- alle bew. groepnamen 

gehele procesinfo - bestand 

- bezettingsoverzicht zonder 

interaktie voor alle perioden (Q.1) 

bezettingsoverzicht met interaktie 

alléén voor per. 1 (S(-.2) 
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- aanroepen procedure 0 

2 

MUTATL.S 

- prognoseverandering 

- kapaciteitsverandering 

- bewerkingstijd verandering 

- verwijderen bewerking(stijd) 

- toevoegen bewerking(stijd) 

start procedure 5, 6, 7 
- stop procedure 5, 6, 7 

nieuwe scharrel 

- volgende periode 

programma afbreken en 

op tape zetten 

- programma afbreken 

'?P.I s:.: 

PRIS~-~ 3 

procedure 

3--

procedure 
0 

1 

2 

I 
-I 

' 
r---.---- 4 ---------------~ 

1-- 5 
~6---------l 
i- -7 - 1 
l 10----~--------------~ 
r-- -11 
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---2-
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f-- -100 -
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OUTPUT 

- bezettingsoverzicht met intarMt ie "(R-2) 

overzicht machinebelasting (Q.3) 

- overzicht prognosebelasting (Q,4) 

- mutatie prognose 

- mutatie kapaciteit 

- mutatie bewerkingstijd 

verwijdering bewerking(sti j d) 

- toevoeging bewerking(stijd) 

soms alfanumeriek kommentaar 

nummer nieuwe scharrel 

- nummer nieuwe periode 

aanduiding tape dumping -en-

- "dit was PRISM - 5(ledenavond". 

\J1 
\J1 
• 
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12. HET WERK EN MET PRISM. 

12. 1. UITGANGSSITUATIE 

Voordat het ·.verken met PRISM in de organisatie :van Texoprint wordt toege

licht, wordt de situatie van de mensen in de verkoop en in de produktie 

geschetst. Er wordt verondersteld dat verkoop op een - volgene haar- zo 

gunstige mogelijke wijze aan de marktvraag wil voldoen ; en dat produktie 

de fabriek op een - volgens haar - optimale wijze wil benutten. Beide 

optimalisatie pogingen zullen suboptimalisaties zijn, tenzij verkoop 

en produktie zich aan elkaar zullen aanpassen. 

Een voorbeeld t 

Verkoop ziet mogelijkheden om een &rtikel in een veel grotere hoeveelheid 

af te zetten dan in het verkoop-budget was opgenomen. De winstgevendheid 

per meter is ook goed. Verkoop verhoogt de prognose aanzienlijk met het 

idee, dat het een goede winst oplevert. Produktie echter probeert de 

bezetting van de bewerkingagroepen binnen gestelde grenzen te houden. 

Veronderstel, dat de verhoogde prognose op een bewerkingagroep een over

bezetting veroorzaakt. Dan blijk en de weneen van produktie en verkoop 

strijdig te zijn. De wens van verkoop kan zelfs minder winstgevend zijn 

dan ze denkt, als produktie een gedeelte slechts met veel ometellen (en 

ometelkosten) kan produoeren en de rest moet uitbesteden (ook extra kosten). 

In zo'n geval wordt het doel van Texoprint - namelijk het maximalieeren 

van de rentabilit~i t van de geinvesteerde middel en - niet bereikt. 

Aanpassing van de wensen van verkoop en produktie is daarvoor noodzakelijk. 

De wens-en van verkoop en produktie kunnen volgene het kommun.ik .. atieschema 

op de volgend' pagina met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 

. ·--·~ 
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Verkoop en produktie proberen tot overeenstemming te· komen ; verk oo p 

kiest haar positie op de rnarkt, produktie overlegt ml!t de fabriek. Beide 

overleggen met de Raad van Bestuur, als dat nodig is ; de Raad neemt ook 

de beslissing, als verkoop en produktie het niet eens kunnen worden. 

'JB. 

Het werken met PRISM kan nu profijt opleveren vo or de positiekeuze van 

verkoop op de markt, het overleg van produktie met de fabriek èn de afstem

ming tussen produktie en verkoop. In 12.2. wordt dit uitgewerkt. 

12.2. ENKELE MOGELIJKE REGELAl<TIES 

Verkoop - markt 
}verkoopafdelingen1 

Tengevolge van veranderingen in de markt wil~en d:eVhun bUdgetten veranderen. 

Het budget wordt bepaald door de te verkopen hoeveelheden van artikelen 

in een bepaald tijdsbestek. Veranderingen in het budget kunnen bestaan uit : 

wijzigingen van de hoeveelheden in een periode van bestaande artikelen. 

het invoeren van nieuwe artikel en. 

Het effekt van wijzigingen in de hoeveelheden kan met behulp van PRISM 3, 

procedure 3 worden onderzocht. Blijkt het effekt van ~~n of meer wijzi

gingen op de fabriek binnen de door produktie gestelde grenzen te ligg en, 

dan geeft dit voorstel geen problemen. In het andere geval is overleg 

met produktie nodig. (zie verkoop- produktie op blz. 60 ). 

Het invoeren van nieuwe artikelen moet in overleg met produktie gebeuren, 

omdat zij de routing bepaalt. (zie verkoop - produktie blz. 60 ). _ 

Produktie - fabriek 

Uitgaande van een gegeven verkoopbudget kan produktie wijzigingen in de 

fabriek voorstellen om de produktie naar haar idee beter te beheersen. 

Een wijziging mag g6~n enkel effekt hebben op de te produceren produkten,_ 

tenzij overleg met verkoop is gepleegd ( voor dit laatste:zie verkoop -

produktie blz. 60 ). 

Wijzigingen zonder effekt op het artikel zelf en het budget kunnen zijn : 

een andere routing voor een artikel vanwege de eisen gesteld doo r het 

proces of de fabriek (bezetting, e.d. ) . 

kapaciteit uitwisselen van de ene b~werkingsgroep naar de andere vanwege 

de bezetting. 



kapaciteit vert_;roten door overwerk, meer ploeeÇen of een investurinc; 

in een machine, enz. 

kapaciteit verkleinen door personeelsgebrek, tijdelijke of blijvend"' 

machinebreakdown'a, enz. 

uitbesteden vanwege de eisen gesteld door het proces of ,ie fabriek 

(bezetting, e.d.). 

De wijzigingen kunnen met PRISI:: op de volè,rende wij ze worden onderzocht s 

- een andere routing door 1 

a. prognosewijziging (en) (PRISM 3, procedure 3), als de andere rout in.; 

reeds in het procesinfobestand is opgenomen. 

b. prooaswijziging (en) (PRISH 3, procesdure a 5, 10, 11), als alleen de 

bewerkingstijd op een bewerkingsgroep verschilt. 

c. procesvlijzigingen (PRIS'M 3, procedure 6, 7, 10, 11), als een bewerking 

op een andere bewerkingagroep wordt gedaan. 

d. een nietJ.we routing in te lezen (PRISM 1 of PRISM 3, procedure 5, G, 

7, 10, 11). 

kapaciteit uitwisselen Q.oor 1 

a. procesWijzigingen (PRISM 3, procedures 6, 7, 10, 11), als slechts een 

beperkt aantal artikelen van de alternatieve bewerkingagroep geb1~ik 

kan maken. 

b. kapaciteitswij ziginpn (PRISM 3, procedure 4), als de wijzigingen voor 

bijna alle artikelen gelden.; De kapaciteit van machine i wordt met 

een hoeve.elheid verminderd en van machine j gelijkelijk verhoogd. 

- kapaciteit vergroten door t 

a. kapaciteitswijzigingen (PRISM 3, procedure 4), als de kapaciteit 

wordt uitgebreid door overwerk, meer ploegen of een investering in 

een bewerkingsgroep, die gelijkwa~dig is aan een bestaande. 

b. de naam van de nieuwe bewerkingsgroep (PRISM 1) en de initiële kapaci

teit ·in te lezen (PRISM 2), als geinvestaard wordt in een nieuwe, 

nog niet in PRISM opè;enomen-bewerkingsgroep, bijvoorbeeld een machine 

met andere proceskenmerken, de ,-,orkload moet ook aangepast or!orden 
(PRISr 1 of PRTS~ 3, proceduros 6,7,10,11) 

kapaciteit verkleinen door 1 

kapaciteitswij zigingen (PRISN 3, procedure 4). 

uitbesteden door s 

a. proceswijzigineen (PRISM 3, procedures 6, 10, 11), als artikelen voor 
,, 
een of enkele bewerkingen worden uitbesteed. Het kapaciteitsbeslag 

bij degene, aan wie uitbesteed wordt, kan worden bepaald, als een 

naam voor de nieuwe "bewerkingsgroep" (PRISM 1) en de initiële kapa

citeit (PRISM 2) wordt ingelezen en proceswijzigingen (PRIS~1 3, proce

dures 7, 10, 11) worden aangebracht of een nieuwe routinG wordt inge

lezen (PRISM 1 ) • 



b. pro8J1osewijzigingen (PRISM 3, procedure 3), als artikelen voor allo 

hewerkingen worden uitbesteed. :ret kapaciteitsbeslag, b.i. .i rlo,sene, 

aan wie men uitbesteedt, kn.n worden bepaald zoals beschreven onder a. 

Verkoop - produktie 

''i ij zigingen in het verkoopbudget mogen door verkoop worden aangebracht, 

als de konselcventies voor de fabriek binnen bepaalde grenzen blijven. 

Is dit niet het geval, dan moet verkoop overleg gaan plagen met produktie. 

\'mgekeerd, wanneer produkt ie wijzigingen in de fabriek wil invoeren, die 

konsekwenties hebben voor de artikelen en het verkoopbudget, moet zij eerst 

met verkoop gaan praten. 

Alle reeds genoemde wijzigingen kunnen in het overleg van belang zijn 

tevens kunnen o.a. de volgende wijzigingen worden voorgesteld : 

het invoeren van nieuwe artikelen 

het overschakelen op een ander proces voor (een gedeel t€l van) de artikelen, 

vanv1ege het gebruik van andere materialen (van reaktief naar pigïnent 

kleur) of andere eisen gesteld door de processen of de fabriek (bezet-

ting e.d.). 

Met PRISM kunnen deze wijzigingen als volgt worden onderzocht r 

nieuwe artikelE~n door 1 

het inlezen van de naam van het nieuwe artikel (PRI3M 1), de routinG 

(PRISM 1) en de initiële prognose (PRISf.~ 2). 

- een ander proces door 1 

een andere routin~ (zie produktie - fabriek blz. 59 ). 
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12. 3. Enkele voorbeelden 

Enkele voorbeelden zijn opgenomen ter illustratie van de in 12. 2. 

omschreven regalakties. Steeds wordt verwezen naar de output van PHISM, 

die in bijlage 7. 10 is opgenomen. De voorbeelden kunnen onafhankelijk 

van elkaar gelezen worden. 

Er wordt uitgegaan van de initiële prognoses, prooasinfo en kapaciteit. 

Deze situatie wordt achtereenvolgens een aantal scharrels; elke scharrel 

is gebaseerd op de door de voorgaande scharrels gewijzigde situatie. 

Uitgangsituatie 1 

De initiële prognoses en kapaciteit Z1Jn weergegeven in B. 1. 4. en 

B. 1. 5. De bezetting zonder interaktie (Q1) en de bezetting van 

periode 1 (Q2) zijn opgenomen op pag. B. 54. en B. 55. 

Scharrel 1 ( 5 mutaties, periode 1 ), 

overschakkeling van synthetica naar katoen voor enkele artikelen. 

Gerealiseerd door prognosewijzigingen : 

nf a p3 115 was 51 wordt 0 

td s a2 90 was 40 wordt 0 

gm s p3 90 was 30 wordt 0 

pr k c41 90 was 0 wordt 141 

jy k c4 115 was 50 wordt 150 

Op grond van de routingen (zie B. 7. 3) verwachten we veranderingen in 

bezetting van de strafwerkbak, haasdroger en bakoven; het aandeel van 

jy k c4 115 willen we ook weten. 

De machinebelasting voor 90~ vóór en ná is opgenomen op pag 

- B. 59 en B. 63 strafwerkbak 

- B. 60 en B. 64 haasdroger 

- B. 61 en B. 65 bakoven 

De prognosebelasting vóór / en na op pag. s 

- B. 62 en B. 66 jy k c4 115 

De bezetting op de haasdro~r stijgt van 101 naar 141%. Het aandeel van 

jy k c4 115 was 11~' en wordt 25% van de benodigde kapaciteit. 

Dit artikel veroorzaakt ook een verhoging van de benodigde kapaciteit 

voor de strengbleek (merceris 45, stenter 16, drukmachine, enz. zie 

B. 62 en B 66. ). 

de 



Scharrel 2. ( 1 mutatie, periode 1 ) r 

De a..f'zet van dekens neemt toe met 2CXJI, 

Prognosewijziging s 

ntm 020 ud 4 was 20 wordt 60 

\'Ie zijn geinteresseerd in ~1et effekt op 

2. 3.. 12 en afw. aabe. 

De machinebelasting (voor 100~) 
,~ 

voor en 

de 

, 
na 

- B. 67 en B. 69 drukmachine 2. 3. 12 

- B. 68 en B. 70 afw. aabe 

62. 

bezetting van drukmachine 

is gegeven op pag : 

De bezetting van drukmachine 2. 3. 12 neemt toe van 43 naar 52~. Het 

aandeel van ntm 020 ud 4 stijgt van 10 naar 25~. 

Scharrel 3. (1 mutatie, periode 1) : 

De zeepbakken vallen uit vanwege een defekte motor. gen onderdeel is 

versleten en moet worden besteld. De levertijd is een week. 

Kapaciteitswijziging 1 

zeepbakken was 108o wordt 864. 

Een overzicht van de machinebelasting (voor 8o~) vóór en ná is opgenomen 

op pag. B. 71 en B. 72. 

· Scharrel 4 ( 3 mutaties, periode 1 ) 1 

Bewerkingstijd op de zeepba.kken ·verandert voor s 

jy k c4 115 van 14.36 in 28.73 

j2 k c4 115 van 14.36 in 28.73 

jpt 007 r 2 van 14.11 in 28.22 

De machinebelasting (voor~) vóór en nà ia gegeven op pag • . B. 72 en 

B. 73 • . 

Schafrel 5 ( 3 mutaties, periode 1 ) 

De bewerking op de . bakoven wordt ~ervangen door een bewerking op stenter 

q. 16 voor onderstaande artikelen met aangegeven bewerkingstijd, 

rh k c42 90 bew. tijd 35•00 

ct k c42 90 bew. tijd : 35.00 

ntm 008 r 4 bew. tijd 35.00 
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De besetting op de bakoven en stenter q. 16 (voor 9~) 
, 

voor en na is 

opgenomen op pag. : 

- B. 74 en B. 76 

~ B. 75 en B. 77 

bakoven 

stenter q. 16. 

De bezetting op de bakoven cla.alt van 203 naar 173% 

stenter q. 16 stijgt van 168 naar 230. 

Scharrel 6. ( 8 mutaties, periode 2 ) 

de bezetting op 

Een aantal wijzigingen worden voorgesteld voor guRO en EXO . . 
bb B p32 140 was 31 wordt 0 

bb s z22 140 was 0 wordt 31 

jpt 007 r 1 was 52 wordt 0 

jpt 001 r 1 was 2 wordt 54 

ntm 008 r 2 was 40 wordt 0 

ntm 002 r 2 was 2 wordt 42 

rp k c42 90 was 50 wordt 0 

rp k p3 90 was 50 wordt 100 

De bezetting in periode 2 met overflow van periode 1 ' ·' de wijzigingen voor 

is weergegeven op pag. B. 78. 

We zijn geinteresseerd in de machinebelasting hangstomer en strafwerkbak 

en het kapaciteitsbeslag van jpt 001 r1 en rp k p3 90. 

De machinebelasting (voor ~) vóór en nà is gegeven op pág. 

B. 79 en B. 83 

B. 80 en B. 84 

hangstomer 

stra:twerkbak 

D.e prognosebelasting vóór en ná is opgenomen op pag.: 

B. 81 en B. 85 jpt 001 r 1 

B. 82 en B. 86 rp k p3 90 

De bezetting van de hangstomer verandert nauwelijks; cla.arentegen, de 

bezetting van de strafwerkbak stijgt van 101 naar 127%. 

De artikelen jpt 001 r 1 en ntm 002 r 2 Z~Jn hier grotendeels de oor

zaak van (B. 80 en B. 84). Het artikel jpt 001 r 1 blijkt ook op andere 

bewerkingagroepen een grotere kapaciteit nodig te hebben, vooral op druk

machine 2. 3. 12 (zie B. 81 en B. 85)• 

Het artikel rp k p3 90 blijkt niet over de hangstomer en strafwerk

bak te. lopen (B.82 en B.86) De benodigde kapaciteit op ds .drukmachine 

neemt o.a. duidelijk toe. Om de bezetting van de drukmachine te weten 

kan een overzicht van de drukmachine word&fl. gevraagd. 
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13. IN1'RODUK'riE VAl! tf.i:T XO~'~ mRSA'riC!!EELSYST~~EM BIJ '[':~XOPRINT~ 

13. 1. De "test"- ;presentatie 

VÓÓr de "officiële" presentatie (zie 13.2) is het konversationeeJ systeem 

op de 'P.II.~. gepresenteerd in kleinere kring (medio augustus 1971 ). 

De genodigden kregen tevoren een samenvatting toegestuurd, waarin rlo eerste 

drie punten van de agenda (zie onder) waren uitgewerkt. 

De redenen voor deze "test" presentatie waren. s 
' 1. Haakties te krijgen op het voorgestelde systeem en het ·uerken ermee. 

Het leek ons gewenst te kontroleren of de vragen, waarop het mvdol een 

antwoord kan geven, overeenstemden met de vragen van de 69bruikors, de 

verkoop- en produktiemensen. Tevens wilden '.'Ie onderzooken of het de 

gebruikers duidelijk is hoe ze met het model moeten werken om een ant

woord op hun vragen te krijgen èn of ze de werkwijze met het model zin

vol vinden. 

2. naakties te krijgen op de wij ze Y:<l.!l presenteren. 

·. e willen te weten komen of de informatie m.b.v. flap-oyer' s duidolijk 

overkomt en hoe we het spelen met de komputer organisatorisG~J moeten 

aanpakken om een konversatie tot stand te brengen. 

Een uitnodiging voor deze presentatie is verzonden naar de produktie

direkteur, de bedrijfsleiders, enkele stafmensen, de projektleider Centrale 

planning (zie ook 6) en een kommerciële planner; twee bedrijfsleiders en 

de kommerciële planner konden helaas niet komen, maar hebben vóór de 

"officiële" presentatie nog een samengevatte uiteenzetting gehad over het 

konversationele systeem. 

De probleemstelling leeft heel duidelijk bij Texoprint. De toepassings

mogelijkheden van een komputer echter zijn nauwelijks bekend. Daarom is 

ook op een simpele wij ze aandacht besteed aa..Yl de werking en het gebruik 

van een komputer in het algemeen. 

De agenda (van 14.00 tot 22.00 uur) was als volgt inb~deeld; na een in

leiding 1 

1. probleemstelling 

2. globale analyse van de produktiewijze 

3. doelstelling en vormgeving van het konversationeel systeem 

ioel stelling 

vormgeving 1 mens en model 

- input - output van PHIS!v1 • 



4. het gebruilc van een komputer 

5. rondleiding rekencentrum T.H.!'~. 

6. de 'aerking van PRISM 

1. diskussie o.a. over de inhoud en presentatie van deze middaG 

8. eten 

9. voorbeelden van enkele resultaten van P"liiSM 

10. werken met PRISM (on-line op de komputer). 

Punten 4 en 6 werden verzorgd door de heren J. Gruythuysen (coach 'l'e H.) 

en L.II. Kroep (systeemanalist- T.H.)J tevens hebben zij hun medewerking 

verleend bij het on-line werken op de komputer. Het hoofd "Operaties" van 

het rekencentrum verzorgde de rondleiding. 

De raakties waren in het algemeen positief. De volgende opmerkingen werden 

gemaakt 1 

Het accent méér leggen op het gebruik van het model (punt 6 laten ver

vallen) en duidelijker de overlegstruktuur aangeven. In de toegezonden 

samenvatting moeten ook enkele voorbeelden van het werken rnet PRISM 

worden opgenomen. 

Het 11 scharrelen" met de procedures is niet geheel duidelijk, wèl het 

inzicht wat de mogelijkheden van het systeem zijn. 

- Het is zinvol om dit systeem verder uit te bouwen, alle mede ... •,erk ing onzer

zijds hierbij. 

Aan de uitnodiging voor de "officiële" presentatie zllllen we zeker gehoor 

geven. 

1 3. 2. DE "OFFICIELE" PRESENTATill 

Het doel van deze presentatie is het duidelijk maken van de mogelijkheden 

van het konversationeel systeem. De overlegstruktuur (zie fig. 2 3 ) met het 

model als hulpmiddel wordt tevens beproefd. 

Uitgenodigd zullen worden 
1

) 1 

De groepsdirekteur voor bedrukte kleding, de produktie- en verkoopdirokteur, 

de bedrijfsleiders, produktiemedewerkers (planning- en organisatieafdeling) 

on kommerciële medewerkers van l:tnw en EXO. 

I) Deze presentatie zal 6 oktober 1971 plaatsvinden. 



Agendaveranderingen s 

Punt 1 t/m ~) blijven onvera~derd . Punt 6 en 7 vervallen en worJ.e,l ver

vangen door ; 

het gebruik van PRISH 

punt 9, iets overzichtelijker gepresenteerd. 

Dall ka11 na het eten direkt met het 11 scharrelen" worden be{Sonne n . qet 

overleg wordt duidelijk ~estruktureerd; er worden drie groepen gevormd a 

produktie, verkoop en groepsdirektie. 

Deze groepen ~aan een voorgelegd probleem (bijv. overbezettingen) trachten 

op te lossen. 



14. !lOGELIJKE VI:RFIJl iPIGEJ; ! ~i-~ TJI'l'BR~IDillGEN VA':~ iO<:':' ~îODEL 

14. 1. VI!:RFIJNING liAJ; ~lli'i' !!JODEL 

Zonder Je belan[,rrijkheid aan te t,reven worden de vol;_:;encle rnogel ij!~e ver-

f . . . d 1) lJrnngen opgasom a 

1. Alle artikelen, bewerkingsprocessen en- groepen iL het model opnemen. 

Op dit moment ontbreekt r:xo- rouleau voor 1 0~ van de omzet en EXCl- 1 ijm

druk ge heel. 

2. Het wijsia-n van groepen artikelen aogelijk maken, sodat bijvoor

beeld alle breisela, alle met realet ief ._;edrukte artikelen .:J.l0 •:~·roop 

kunnen worden veranderd (zie bijlage 5.3.). 

3. De bevrerkint::s.;roepen indelen in (een kombinatie van) funkties (zie 4. 3.) 

4. :'ede aan û.a hand van verfijninG 1, 2 on 3, de kodering var; Ju ::trtikolen 

en bewerkinB'sgroapen toetsen op cle bruikbaarheid en syntor:1at:i sc h opnieuw 

opbouvre11e De hu idige kodering is niet willekcuri e L,"eko zen, maar door het 

gebruik van het model _:.'.al men pas weten Vlelke eisen aan de Laderint

moeten vrorden ge_steld. 

5. '~':konomische gegevens aan de artikelen en eventueel aan de bevrerkings

groepen binden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de winst gcvend

heid per 1000 meter van een artikel. 

6. De personeelsbindine aan de machines als gegeven aan de bevtcrkingsgroo

pen toevoegen. 

7. Procedures 6 en 7 (en eventuele andere) ook kombineren in één procedure, 

omdat de kombinatie vaak zal worden gebruikt en twee afzonderlijke pro,;.. 

cedures relatief veel ponswerk kosten. 

8. f~ede op grond van bovenstaande punten onderzoek doen naar een doel mati

ge prognose-techniek door middel van een gevoeligheidsanalyse. Op sys

tematische vrij ze moeten willekeurige en systematische afwijk ir-gen worder

aangebracht in de prognoses, de routingen en de kapaciteit. Het effekt 

hiervan op de bezetting wordt met het model berekend. Dan kan inzicht 

· worden verkregen welke afwijkingen . wel of geen toelaatbaar . (;eacht effek t 

op de bezetting hebben. Öp grond hiervan kan men verkoop vragen hoe 

de prognoses te geven bijv. ~r artikel of groep artikelen. 

:':nige kontrole op de juistheid kan plaatsvinden cloor de orden; to ve r 

gelijken met de prognoses. 

1) De informatie betreffende de bedrijfssituatie van Te,x:oprint is niet "up-t.o-da te" 

Het bijwerken van de informatie wordt buiten beschouwin{:; gelator· . 
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AfwijkinL,"'n tussen ba iden kum1er~ v1orden ;_;en.Jtaly :.;eerd naar l •u 1. ; ;emiddelde 

per groep n.rt. ike len en naar aan we zighe id va, ! : 

- een spreidinb 

een systemati3che versehui ving van konstaute ,_;rc,otto, 

een seizoenverschijnsel 

een konjunktureel verschijnsel, speciaal voor de i·: XI ,- eertikalen 

( teru ,c;vallen buitenlandse áfzet gebieden). 

9. Een onderzoek doen naar het nut en effekt van de vulartik elen . 

10. Een onderzoek doen, mede op grond van punt 7 en 8, naar de meest geochil:-

te funktie kombinatie , 

X gul den. 

14. 2. UITBID<aDINGEN VAN Illi'"T MODEL 

als men wil investeren voor een bedra~ van 

P.veneens zonder de belangrijkheid aan te duiden worden de vol 0onde uit

breidingen van het model e n aansluitingen bij andere 'Verkgebieden gee:-evel l 1 

1. De mogelijkheid om met variabele (gemiddelde) order~ootten te werke r; 

inbouwen. 

2. De volgorde en de planninl:>'1>rocedure in het model inbrengen. 

3. De personeelsplanning regelen op grond van o.a. de bezetting der machi

nes en te stellen randvoorwaarden. 

4. Het kostennivo van het produktieapparaat schatten en het effekt hierop 

van verandaringap in prognoses, proces, kapaciteit en kosten{~eevens. 

Dit is een moeilijk probleem, toch is er a l iets gedaan op dit gebied. 

Zie lit. 7. 

5. Het model laten aansluiten bij andere fasen van het planningproces. 

(zie ook blz. 28). Op de volgende pag inà zijn deze fasen geschetst . 

'rot nu toe heeft dit onderzoek slechts het opstellen va n het hoofdplan 

trachten te ver~emrudcel ijken. 
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HOOFDPLAr - personeelsplR.nning 
~ ~ ,.... jaarbegroting - verkoopmogeli,jkhede 

- koetprijsberekening · (prognoseaJ) - investeringsplann in 

n bepalen 

.. winstanalyse 

I 
,. ,L J, ! 

VOORRAAD- FABRIKAGEPLAN PROD. MIDDELEl'T 
BEHEER BE IIT!:r :l{ 

(kleurstoffen ( aktuele gegevens) (bew. groepen~ 
doek,e.d.) wal sen, e.d. · 

I ... I I , 
J. ·' . 

Wr--:RKUITGIFTE 

( aktuele gegevens ) 

FIGUUR 24. FASEN PLANNINGPROCES. 
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