
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Verbeteringen van de produktiebesturing van de stamperij bij DRU

Falkenberg, J.F.W.

Award date:
1985

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/89dc9a99-4bfa-4eb9-bc48-061e90ad500e


Eindstudie 
verricht bij DRU b.v. 
te Ulft, mei 1984 tot mei 1985 

Verbeteringen van de 
productiebesturing van de 
stamperij bij DRU 

Eindstudieverslag 
Door J.F.W. Falkenberg 

WPB 0179 



Verbeteringen van de productiebesturing 
besturinq van de stamperij bij DRU 

Afstudeerhoogleraar 
Bedrijfscoach 
THE-coach 

prof. ir. J.G. Balkestein 
ir. P. Verhoog 
ing. F.L. Langemeijer 



INHOUP 

SAMENVATTING 
1 INLEIDING 1 
2 HET PRODUCTIEPROCES 

2. 1 Inleiding 5 
2.2 Productenpakket 5 
2.3 Productieproces 6 
2.4 Goederenstroom 10 

3 ANALYSE VAN HET PRODUCTIEPROCES 
3. 1 Inleiding 14 
3.2 Productassortiment 14 
3.3 P-Q-analyse 16 
3.4 Productstructuur 20 
3.5 Productiestructuur 22 
3.6 De materiaalstroom 23 
3.7 Material Requirements en Manufacturing 

Resources Planning 28 
3.8 Netto bewerkingstijden 31 

4 DOORLOOPTIJDEN-ONDERZOEK 
4.1 Inleiding 33 
4.2 Doorlooptijden theoretisch 34 
4.3 Doorlooptijden-onderzoek 39 
4.4 Normtijden en werkelijke bewerkingstijden 41 
4.5 Werkelijke doorlooptijden 44 
4.6 Wachttijden 44 
4.7 Het aankomstpatroon 45 
4.8 Wachttijdtheorie en conclusies 46 

5 PLANNINGSREGELS SALVAGNINI 
5. 1 Inleiding 49 
5.2 Bezettingsgraad 49 
5.3 De aankomstintensiteit 51 
5.4 De gemiddelde bewerkingstijd 52 
5.5 De wachttijdtheorie 52 
5.6 Planningsregels 55 

6 PRODUCTIEBESTURING 
6.1 Inleiding 57 
6.2 Informatiematrix 58 
6.3 Detailprocedures 63 

7 TOEKOMST VAN DE PLANNING 66 
8 MRP, KANBAN EN OPT 70 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 74 
LITERATUURLIJST 76 
DEFINITIES 77 
Syr.l00LENLIJST 79 



SAMENVATTING 

Dit is het verslag van de eindstudie, verricht door 
J.F.W. Falkenberg in het kader van de studie werktuigbouwkunde aan 
de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

De studie werd verricht bij ORU b.v. te Ulft, een 
dochtermaatschappij van Internatio Mfiller. De eindstudie liep 
gedurende de periode mei 1984 tot mei 1985. 

In dit verslag wordt beschreven hoe, na een analyse van het 
productieproces, de productiebesturing verbeterd kan worden. 

In eerste instantie wordt het productieproces besproken, waarna een 
analyse van het productieproces en productenpakket uitgevoerd wordt. 
In hoofdstuk 4 worden de gegevens van een doorlooptijden-onderzoek 
uitgewerkt. De doorlooptijden worden dan verder gespecificeerd voor 
de plaatbewerkingsmachine Salvagnini. In hetzelfde hoofdstuk worden 
verder de planningsregels voor de Salvagnini bepaald.Tevens wordt 
gekeken naar de productiebesturing, waarbij de informatiestromen op 
productie-niveau behandeld worden. Naar aanleiding van de 
informatiestromen worden de verschillende procedures uitgewerkt. 

In hoofdstuk 7 wordt besproken hoe de orders in het productieproces 
komen, waarbij later ingegaan wordt op de verschillende 
productiebesturingssystemen. 

Uiteindelijk worden de conclusies en aanbevelingen in het laatste 
hoofdstuk besproken. 

Tot slot wil ik mijn dank betuigen aan: 
prof. ir. J.G. Balkestein 
ing. F.L. Langemeijer 
ing. J.J.M. Schrauwen 
DHr. P. Roosegaarde Bisschop 
ir. P. Verhoog 

ing. P. v. Orumpt 

afstudeerhoogleraar 
coach THE 
medewerker THE 
hoofd Logistiek 
coach ORU! hoofd 
planning 
oud coach ORU 

Verder wil ik een ieder bedanken voor de geboden steun tijdens mijn 
eindstudie, speciaal de hotel-gasten. 



SUMMARY 

This is the report of the final study by J.F.W. Falkenberg, student 
at the University of Technologie Eindhoven. 

This study was carried out at DRU b.v. in Ulft, a subsidiary of 
Internatio MOller. The final study was carried out during the period 
of may 1984 till may 1985. 

This report discribes the way, after an analysis of the 
productionprocess, the steering of the production can be improved. 

In the first instance the proces of production will be discussed. 
Then a process- and product-analysis is made.In chapter 4 is 
discussed the passage-times of orders in the production of parts and 
compositions of parts. Later the passage-times are specified for the 
production centre Salvagnini. A system of planning is selected 
also. Then the information-flow is discussed on production level. 
With reference the the information-flow, several procedures are 
elaborated. 

The future of the planning, specific the orderrelease, is desrcibed 
in chapter 7. Later the several steering-systems of the production 
are described. 

In the last chapter the conclusions and recommendations are 
summerised. 

Finally I want to express my thanks to: 
- prof. ir. J.G. Balkestein 

- ing. F.L. tangemeijer 
- ing. J.J.M. Schrauwen 
- Dhr. P. Roosegaarde Bisschop 
- ir. P. Verhoog 
- ing. P. v. Drumpt 

: professor for the 
final study 

coach UTE 
staf-member UTE 
cheef Logistics DRU 
cheef Planning DRU 
ex-coach DRU 

Futher I wish to thank everebody who gave me a lot of support during 
my final study, specially the hotel-guests. 
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1 INLEIDING 

In het kader van de eindstudie werktuigbouwkunde aan de Technische 
Hogeschool Eindhven is dit rapport opgesteld. De eindstudie is 
verricht bij de DRU b.v. te Ulft, en betreft de verbetering van de 
productiebesturing. 

DRU is een bedrijf voortgekomen uit een kleine ijzergieterij, 
genaamd de IJzerhut, die in 1754 is opgericht. Tot in de jaren 
zestig bestond het productenpakket uit gietijzeren, ge~mailleerde 

producten zoals badkuipen, wastafels, kachels, potten en pannen. 

Na de bloeiperiode van de gaskachels, in de zeventiger jaren, zijn 
het productenpakket en het productieproces verandert. Het accent 
werd verlegd van het gietproces naar de plaatbewerking. In deze 
periode, in 1972, werd zelfs de gieterij gesloten, en later, in 
1981, de emailleerderij. Tevens werden verschillende producten, o.a. 
badkuipen, wastafels en pannen, afgestoten. 

Door de grate concurrentie op de kachelmarkt werd in 1982 besloten 
het accent van het praductenpakket te verleggen naar de 
plaatbewerking vaor derden. Met dit doel werden de 
taeleveringsartikelen binnen gehaald. In 1983 kwamen de fornuizen 
hij het productenpakket , omdat de productie V2n ETNA naar DRU over 
geplaatst werd. ( ETNA en DRU zijn dochterondernemingen van 
Internatio Maller ) 

Naast deze verschuiving in het productenpakket is men op kleine 
schaal gaan automatiseren. De automatisering heeft geleid tot de 
vorming van plaatbewerkingscentra's, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van automatische persen, robots en de nieuwe geautomatiseerde 
plaatbewerkingsmachine Salvagnini. 

Momenteel bestaat het productenpakket uit: 
- verwarmingsapparatuur 
- koakapparatuur 
- rvs-producten 
- toeleveringsartikelen 

In 1984 was de omzet sterk gestegen naar ongeveer 100 miljoen 
gulden. Met de amzet steeg het personeelsbestand tot over de 500 
medewerkers. 
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Oe organisatie van ORU is momenteel sterk onderhevig aan 
veranderingen. Op dit moment bestaat DRU uit een tescom-groep en uit 
ORU-productie-groep. In figuur 1.1 is de organisatie-structuur 
uitgewerkt. 
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FIG. 1.1: De organisatiestructuur van ORU. 

In het kader van de eindstudie-opdracht, betreffende het verbeteren 
van van de productiebesturing, worden de afdelingen logistiek en 
productie van monodelen en samenstelling als centraal punt 
beschouwd. Daarbij wordt rekening gehouden met de interacties tU5sen 
de verschillende afdelingen. 

In de logistiek zijn belangrijke onderafdelingen: 
- centrale planning 
- afdelingsplanning 
- magazijn/distributie/expeditie 

inkoop 
uitbe~ 
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Vanuit een korte analyse van het productenpakket wordt 
het productieproces onder de loep genomen. Hierbij wordt 
gevormd van dit praces en een eerste uitwerking voor ORU 
Aan hand van het model van het productieproces wordt een 
gemaakt van het productieproces. 

lereerst 
een model 
opgesteld. 
analyse 

Omdat voor een goede productiebesturing juiste gegevens betreffende 
de doorlooptijden belangrijk zijn, worden de theoretische 
doorlooptijden besproken. De lange theoretische doorloopti geven 
aanleiding tot een doorlooptijden onderzoek. 

Uit het doorlooptijden onderzoek zijn verder planningsregels voor de 
5alvagnini uitgewerkt. nit wordt in hoofdstuk 5 besproken. 

Vaor de productiehesturing is het belangrijk dat de informatie
stromen voor de orders turing goed verlopen. Daarom is een 
informatiematrix opgesteld op productie-niveau. Aan hand van de 
informatiematrix zijn detail procedures opgesteld. 

Opgemerkt dient te worden dat niet het gehele bedrijf doorgelicht 
is. De essentie van dit verslag richt zich op de onderdelen 
fahricage en samenstellingsfabricage. Bij de analyse van het 
productieproces is geen rekening gehouden met de rvs-producten, 
omdat slechts een klein aandeel hebben in dit pro~es. 

Na aanleiding van het doorlooptijden-onderzoek zijn de 
doorlooptijden aangepast. De ordersturing wordt door de kortere 
doorlooptijden belangrijk. Wil men de orders goed door het 
productieproces sturen dan moet de productievoortgang goed opgezet 
worden. In hoofdstuk 7 en 8 WOldt hierover gesproken. 



" Doorlooptijden 

planninqsreqels 
Salvaqnini 

I 

-4-

model van het 
productieproces 

1r 
eerste uitwerkinq 

naar DRU b.v. 

analyse van het 
productieproces 

, 
toekomst van 
de planning 

MRP, OPT en 
kanban 

conclusies 

analyse van het 
productenpakket 

informatie matrix 
productie 

detail procedures 
productieorders 



-5 

~ HET PRODUCTIEPROCES 

2.1 Inleiding 

Dru is een bedrijf met een grate verscheidenheid aan producten. Het 
grate aan eindartikelen ( ongeveer 1200 stuks ) beslaat 
verschillende markten. Deze zijn de genproducten en 
taeleveringsartikelen. 

De eigenproducten zijn de verwarmings- en koakapparatuu·r. Voar de 
taelevering geldt dat het praductiepraces metaalwaren aflevert. 

Vaar het tot stand kamen van eindproducten zijn in het totale 
productieproces verschillende subsystemen te onderkennen. Elk 
subsysteem heeft zijn eigen functie in het totale productieproces. 
Het proces is te omschrijven als een serie transformaties 
( activiteiten ) waarbij het product zijn uiteindelijkc kenmerken 
opgelegd krijgt. De kenmerken kunnen zijn plaats, uitvoering, varm, 
functis, enz. 

Een productieproces bestaat uit een invoer, een doorvoer en een 
uitvoer. Bij een beschouwing via de analyse van de en uitvoer 
van het productieproces kunnen de functies en activiteiten van dat 
proces afgeleid worden. 

Om enige duidelijkheid te verschaffen in het productenpakket wordt 
in paragraaf 2 globaal aandacht besteed aan de verschillende groepen 
producten. In paragraaf 3 wordt het model gegeven van het 
productieproces. Aan hand van dit model wordt het productieproces 
van DRU besproken. Aansluitend wordt aandacht besteed aan de 
goederenstroom, die de volgorde van de deelprocessen aangeeft. 

2.2 Bet productenpakket 

In deze paragraaf wordt een globale verdeling gemaakt van het 
productenpakket. Dit is noodzakelijk, omdat voor twee groepen 
producten kenmerkende verschil1en bestaan in het productieproces. In 

t: \h2rdeJ.: op hct t iugeguan. 
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Ret pakket aan eindproducten is verdeeid in twee groepen, 
of weI "markten", Deze zijn de eigenproducten en 
toeleveringsartikelen. 

Onder eigenproducten kan worden verstaan: Ret totale pakket aan 
consument-artikelen, die de uiteindelijke toestand hebben bereikt,en 
als zodanig gereed zijn voor gebruik. De eigenproducten hebben als 
kenmerk ddt deze voltooid worden in de eindmontage. 

Een toeleveringsproduct wordt aan de afnemer of opdrachtgever als 
onderdeel van een totaal eindproduct geleverd. De 
toeleveringsartikelen worden dus niet in de eigen eindmontage
afdeling verder afgewerkt. Een uitzondering vormen de nieuwe IBM
producten, die slechts gemonteerd zullen worden. 

Om de diversiteit in het productenpakket duideIijk te maken, kunnen 
de marktrelaties verder uitgewerkt worden. 
Tot de eigenproducten behoren: 

- verwarmingsapparatuur 
- kookapparatuur 
- RVS-producten of weI bier- en melktanks 

Bij de toelevering worden de artikelen aan de verschillende 
industrietakken geleverd. Dit zijn de: 

- automobiel-industr 
- overige b.v. reprografische indu3trie 

Voar een verdere uitwerking wordt verwezen naar paragraaf 3.2, die 
handelt over het productassortiment. 

2.3 Ret productieproces 

Zoals eerder besproken kan het productieproces omschreven worden als 
een serie transformaties tijdens de doorvoer in het systeem, ais 
gevolg waarvan de invoer ( het ingevoerde element ) verandert in 
plaats, stand, vorm, afmeting, functie , eigenschap af enig and!~r 
kenmerk. 

Voar beheersing van het proces zijn belangrijk: 

- er moet een doeitaestand zijn (welke 
uitvoer af welke toestand moet met 
het systeem bereikt worden) . 
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- het systeem moet in staat zijn am 

die doeltoestand te realiseren. 
( sturen ) 

- er moeten mogelijkheden zijn om op 
een of andere manier het 
systeemgedrag te beinvloeden. Het 
verhand tussen de ingreep en het 
daarui t volgt:!nde gedra<J moat bekend 
zijn. ( regelen ) 

Het proces kan beheerst worden indien sturen( voorwaarts- en 
terugkoppeling en toevoegen van het ontbrekende plaatsvinden. (Zi2 
fig-uur 2.1) 

Sturen vindt plaats indien het productiesysteem l inclusief de normen 
en specificaties l is ing-ericht en het orgaan uitgaande van de 
gegeven norm de ingreep bepaalt l die noodzakelijk is voar de 
vereiste uitvaer. 

Bij voorwaartskoppeling wordt de storing in de invoer gemeten en via 
een ingreep gecompenseerd. In tegenstellin(j tot de 
voorwaartskoppeling wordt bij terugkoppeling de uitvoer gemeten. 
Naar aanleiding van de afwijkingen in de uitvoer wordt de invaer 
gecorrigeerd. 

.'·itur('n (;",,;dlll'n) 

::::!N=:::."E:::======::::~I ~oc.~ 
• OOORVOER 

FIG. 2.1: De items W&drmee een proces beheerst kan 
worden. 
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De laatste mogelijkheid om het proces te beheersen is gebruik te 
maken van het toevoegen van het ontbrekende. Hierbij wordt de 
uitvoer gecontroleerd en wordt het ontbrekende aan de uitvoer 
toegevoerd. In deze laatste methode wordt niet in het proces 
ingegrepen, maar wordt de uitvoer "gerepareerd" of aangevuld. 

Voor het sturen van het praces zijn meetorganen op verschillende 
plaatsen in de stroom noodzakelijk. De meetgegevens worden door de 
vergelijkingsorganen beoordeeld aan hand van de no~men" De normen 
zijn m.n. de vastgestelde kwanti - en kwaliteitsgegevens. Indian 
blijkt dat afwijkingen ten opzichte van de normen veer de invaer, de 
uitvaer en het praductieproces aanwezig jn , geeft het 

jkingsorgaan een signaal aan het regelargaan. Het regelorgaan 
stuurt het praces dan bij aan hand van de afwijkingen die 
gecenstateerd zijn. In figuur 2.2 is de regelkring"voor de 
normstelling opgesteld. 

""'I.r<HlGlt l...nchilr v"n 
n-..,noo..,. ..cn .. lon re<;J".knng 

FIG. 2.2: De regelkring voor de normstelling (LIT. 1). 

De eisen die de omgeving aan een functie t, kunnen als goed 
gedefinieerde noxmen het systeem binnenkomen. Het is echter ook 
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mogelijk dat het systeem die normen zelf moet bepalen aan hand van 
de eisen van de omgeving. De functie, die uit de informatie van de 
omgeving normen bepaalt voor het systeem, wordt aangeduid met de 
term initi~rende functie. De initi~rende functie geeft de informatie 
door aan de en vergelijkingsorganen. 

Naast de initi~rende functie bestaat de evaluerende functie. Deze 
moet de werkelijkheid vergelijken met de normen. Treden er 
veelvuldig afwijkingen met de normen OPt dan moet de evaluerende 
functie de oorzaken analyseren en corrigeren. Daarbij wordt de 
initi~rende functie aangepast. 

Dit model van het productieproces kan voor DRU worden. 
Rierbij bestaat de invoerstroom uit materialen en inkoopdelen. In de 
context van het verslag worden de inkoopdelen buiten beschouwing 
gelaten. Immers de afstudeeropdracht is toegespitst op de productie 
van onderdelen in de stamperij en lasserij. De uitvoerstroom zijn de 
eindproducten, bestaande uit producten voor verwarming, 
kookapparatuur , biertanks en toeleveringsartikelen. 

In het praces kunnen we subsystemen op afdelingsniveau anderkennen. 
Een verfijnde onderverdeling is mogelijk door de verschillende 
groepen machines ais subsystemen te beschouwen, die ieder hun eigen 
activiteiten hebben. De monodelen die op ieder ( ) 
niveau gemaakt worden, moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Zo 
kan het gehele bedrijf beschouwd, en daarna ingezoemd worden via 
ieder niveau tot op het laagste niveau, de werkplek. 

Ret eigenlijke praductieproces kunnen we bij DRU onderverdelen in de 
valgende afdelingen: 

- stamperij 
- lasserij ( assemblage of samenstellings-

fabricage ) 
- lakkerij c.q. uitbesteding 
- voarmontage 
- eindmontage 

De stamperij kunnen we verde len in de volgende hoofdbewerkingen: 

- knipscharen 
- excenterpersen 
- kantbanken 
- hydraulische trekpersen 

grate persen 
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V~~r de lasserij kan onderscheid gemaakt worden in het robotlassen 
en handmatig lassen. De andere afdelingen worden niet onderverdeeld 
in hoofdbewerkingen. In deze afdelingen worden voor iedere afdeling 
apart dezelfde hamdelingen op het product uitgevoerd. ( V~~r 
lakkerij is dit Iakken en voor voor- en eindmontage is dit 
monteren ). Daarbij vallen deze buiten het kader van de studie. 

2.4 De goederenstroom 

Om een indruk te krijgen van het producticproces en zijn subsystemcn 
kunnen goederenstroomdiagrammen opgesteid worden. Met bchulp van de 
goedcrenstroomdiagrammen is het mogelijk de volgorde van de 
subsystemen duideIijk te maken. 

Teder subsysteem prcduccert zijn type producten. Na ieder subsysteem 
krijgt ieder product een aparte benaming. Dit zijn: 

subsystemen productbenaming 

leverancier ruwmateriaal of inkoopdeel 
plaatmagazijn/knipstraat plaat of fixmaat 
onderdelenfabricage monodeel of maakdeel 
samenstelling ( assemblage ) samenstelling 
finishing ( lakkerij ) finishdeel 
uitbesteding ( emailleren/lakken) uitbesteeddeel 
voormontage montagedeel 
eindmontage eindproduct eigenproducten 

In de goederenstraomdiagrammen moet onderscheid gemaakt worden in 
twee groepen, n1. de toeleverings- en eigenproducten, die ieder hun 
eigen verschillende processen hebben. 

Voar beide productgroepen zijn in de figuren 2.3 en 2.4 de 
goederenstroom- diagrammen weergegeven. Tevens is aangegeven wat de 
doorlooptijden van de verschi1lende subsystemen zijn. Hierop wordt 
verder ingegaan in hoofdstuk 3. Uit de goederenstroomdiagrammen 
bIijkt dat na ieder subsysteem een voorraadpunt is gepland. De vraag 
is nu: Is dit weI zo verstandig? 
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lev. : 
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PIG. ?J: Goederenstroomdiagram voor de 
eigenproducten. 

o.t. 
I • I I : L __________ , 
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leverancier 
plaatmagazijn/knipstraat 
onderdelen fabricage 
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DOORLOOPTIJDEN IN WERKDAGEN EN WEKEN 
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FIG. ?4: Goederenetroomdiagram voor de 
toeleveringsart1kelen. 
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Na ieder subsysteem wordt een buffer gepland. In figuur 2.5 wordt 
gebruik gernaakt van het trechtermodel. In dit model worden de 
wachtende producten vaar een subsysteem voorgesteld door het niveau 
in de trechter. De bezette vullingsgraad in de trechter geeft de 
hoeveelheid wachtende orders aan. In principe geeft de breedte van 
de stroom de intensiteit van de stroam naar een subsysteem weer. 

In de goederenstroomdiagrammen zijn buffers aangegeven na ieder 
5ubsysteem. Echter om de voorraden te verlagen en doorlooptijden 
te verkleinen, moe ten enkele buffers geschrapt worden. De eigenlijke 
vraag is waar de strategische voorraden gelegd moeten worden. 
Momenteel worden de eindproducten van de eigenproducten op voorraad 
geproduceerd. Bij de toelevering vindt een combinatie plaats tussen 
op "eindproductenvoorraad" en op "klantenorder" produceren. Gesteld 
kan worden dat dit niet juist hoeft te zijn. Door het veelvuldig 
ontbreken van de onderdelen vaar een assemblageproduct, zouden de 
strategische vaorraden gecre~erd kunnen warden. Dit geldt zeker vaar 
de eigenproducten, waar door de juiste keuze van het voarraadpunt 
completeringswachttijden voorkamen kunnen worden. Bij toelevering 
kan dit nogal complex zijn. 

Legt men de voorraden op niveau van onderdelen geschikt voar eind-
montage, dan wordt naar aIle waarschijnlijkheid de op ontbreken 
van de onderdelen kleiner. Hier wordt later nog op ingegaan. 

1'11,," .. 
(tlMtoe".e fieut"J 

---- .tn •• .,nt ... _ 

FIG. 2.5: Het trechtermodel, zoals dit momenteel 
bestaat. De wachtende orders worden 
voorgesteld door het niveau in de trechter. 
Het trechtermodel geeft aan waar de buffers 
gestationeerd zijn. In de naastliggende 
figuur wordt het voorraadpunt verlegd naar 
de voormontage, waarbij de eindproducten op 
klantanorder geproduceerd worden. 
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ANALYSE VAN HET PRODUCTIEPROCES 

1.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is een model gegeven van het productie
proces. Het productieproces is met zijn subsystemen uitgewerkt voor 
ORU, waarbij rekening is gehouden met de verschillen in 
toeleveringsartikelen en eigenproducten. 

Voordat een begin gemaakt kan worden met de productiebesturing moet 
eerst een analyse van het productieproces gemaakt worden. Zodoende 
kan het proces beter begrepen worden. 

In dit hoofdstuk zal tevens aandacht worden besteed aan het 
productenpakket. Aan de hand hiervan worden de producten op de 
verschillende niveau's verdeeld. Naar aanleiding van deze verdeling 
is het mogelijk ee~ P-Q-analyse toe te passen. Met behulp van de 
P-Q-analyse worden de representatieve producten gekozen. De 
representatieve producten worden verder gebruikt om de product- en 
productiestructuur op te stellen. 

In paragraaf 6 wordt de materiaalstroom bekeken van toelevering, 
kookapparatuur en verwarming. Ter controle van de keuze van de 
representatieve producten worden de nettobewerkingstijden per jaar 
per bewerkingsplek berekend. De nettobewerkingstijden geven een 
indruk van de capaciteitsbezetting. 

Los van deze analyse is ook een indruk van het MRP I en II gegeven. 
( Beide MRP-systemen worden verder kort omschreven ala MRP. ) Oit 
wordt qedaan omdat in hoofstuk 6 de ordersturing besproken wordt en 
in hoofdstuk 7 de nieuwe planninqsmethode besproken zal worden. 

~ Productassortiment 

Om eniqe duidelijkheid te verschaffen in het productenpakket van ORU 
moet een opsplitsinq in productfamilies qemaakt worden. De 
productfamilies worden voor de eiqenproducten afqeleid van de 
marktrelatie of de functie, en voor toeleveringproducten van de 



-15-

verschillende industrietakken waaraan geleverd wordt. In figuur 3.1 
wordt de opbouw van de productfamilies aangegeven. V~~r een 
detaillistische uitwerkinq wordt verwezen naar bijlaqe 3.1. 

IDRU-eroductennAkketl ----- --------MRrktrelatie !Rigenproductl troe leveri.ng I· 
.... "- -\. 

"" '\. 
Producthoofdgroep Iverwarming I 

",,' '\ 
.... 

Pro~uctgroep IGevel gab. conv~ 
... '\. 

",,' '\. 
Productsubgroep nnein vermogenJ 

.","" '\. 
'" '\. 

Hoofdtype I 03 J 
L ~ 

'" "-,. 
Tyee IBru in I 

.... _'\. 
"" Varian t I Aarda;fls NL I 

FIG. 3.1: Structurele opbouw van het productenpaKRet 
in productfamilies. 

\ 

Een marktrelatie bestaat uit verschillende producthoofdgroepen. Een 
producthoofdgroep bestaat voor de eigenproducten uit verwarming, 
kookapparatuur en rvs-producten, en voor de toe levering uit 
automobie! en overig ( b.v. reprografische industrie). 

Het onderscheid van de producthoofdgroepen wordt gespecificeerd in 
de verschillende productgroepen. V~~r een onderscheid van de 
productgroepen moeten voor de twee markten verschillende definities 
toeqepast worden. 

Definities. 

Een productgroep voor de eigenproducten geeft aan in welke 
hoofduitvoering het product voorkomt ( b.v. fornuizen en komforen 
bij de kookapparatuur ). 

\ 
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Bij de toelevering wordt op dit niveau verschil gemaakt in niet 
verspanende bewerkingen, oppervlakte behandeling en assemblage 
werkzaamheden. 

Een productgroep wordt verdeeld in productsubgroepen. Bij de 
eigenproducten wordt verschil gemaakt in de uitvoeringswijze ( b.v. 
de productgroep schoorsteengebonden convectoren wordt verdeeld in 
rechtbrander, rondbrander en klein vermogen kachels ). Daar staat 
tegenover dat voor de toelevering geldt dat verschil gemaakt wordt 
tussen klanten. V~~r een verdere uitwerking wordt verwezen naar 
bijlage 3.1. 

De artikelnummers worden voor de toeleveringsartikelen op hoofdtype
niveau vast gelegd, en voor de eigenproducten door het type en zijn 
variant. 

Door de onderverdeling van eindproducten naar verschillende groepen, 
is men in staat een product toe te schrijven aan een bepaald niveau. 
Door de juiste keuze van representatieve producten voor een bepaald 
pakket van producten, is het mogelijk een redelijk betrouwbare 
analyse van het productieproces te maken. In de volgende paragrafen 
wordt van het, in deze paragraaf uitgewerkte, productassortiment 
uitgegaan. 

~ D~ P-Q-analyse 

in de vorige paragraaf z11n de eindproducten in de verschillende 
productgroepen ondergebracht. Het is nu belangrijk het gewicht van 
de verschillende productgroepen te onderkennen. Hiervoor wordt 
qebruik gemaakt van de P-Q-analyse. 

Uit de P-Q-analyse is af te lezen welke eindproducten een hoge 
omzetsnelheid hebben, en welke een lage omzetsnelheid. Dit kan van 
belang zijn voor de keuze van het productiesysteem of layout van de 
fabriek. Bij een hoge omzetsnelheid is het gewenst een 
massafabricage-systeem te introduceren. Bij een lage omzetsnelheid 
is een functionele opstelling van de machines het meest geschikt is 
( dit betekent procesgerichte layout voor vormgeving en behandeling 
en plaatsgebonden layout voor assemblage [ LIT 2 ] ). Bij de opzet 
van een layout is het dus belangrijk dat er een P-Q-grafiek 
opgesteld wordt. Dit kan zelfs zover gaan dat beide systemen, 
massafabricaqe en job-shop productie, in een bedrijf voorkomen. 
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Indien voor de producten, die behoren tot een bepaalde 
productsubgroep, gestandaardiseerde onderdelen voorkomen, wordt de 
mogelijkheid tot massafabricage groter. Een voordeel voor 
massafabricage is o.a. de veel geringere tijd die noodzakelijk is 
voor het omstellen van de machines. Daarbij is tevens de 
mogelijkheid tot mechanisatie groter. 

De P-Q-analyse kan op verschillende niveau's uitgevoerd worden, 
waardoor het gewicht voor dat niveau van de productgroep zichtbaar 
wordt. Voor de analyse op producthoofdgroep kunnen als maatstaf 
zowel de manbezettingsuren als de omzet per jaar genomen worden. In 
tabel 3.1 zijn beide uitgewerkt. Opvallend is dat toelevering en 
verwarming 73\ van de manbezetting in de fabriek opeisen. 

manuren· %. ornzet % % v Rental 

verwarrning 103106 35 ?3935856 ':>7 34 

kookRppar. 61153 ?1 ~9?4?314 33 ?6 

RVS 18948 6 7904584 9 1 1 

toeleverin~ 111?56 38 ?75950?7 31 30 

totF'A,l :"'94463 100 88677791 11') 100 

TAB. 3.1: Manuren en omzet per producthoofdgroep met het 
aandeel over het totale productenpakket. Tevens 
wordt in de laatste kolom het aantal 
eindproducten v~n de producthoofdgroep 
vergeleken met het totaal aantal eindproducten. 
( zie ook bijlage 3.3 ) 

In tabel 3.1 wordt in de laatste kolom het aandeel van het aantal 
varianten van een producthoofdgroep vergeleken met het totaal aantal 
eindproducten. Elke variant heeft zijn eigen artikelnummer. 

Daar deze studie gericht is op de onderdelenfabricage in de 
stamperij en en de samenstellingsfabricage in de lasserij, is het 
belangrijk het gewicht van de verschillende producthoofdqroepen in 
deze afdelingen te bekijken ( Zie hiervoor tabel 3.2 ). Bet beeld 
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wordt dan totaal anders. Daarvoor kan het totaal aantal manuren 
bestemd voor een producthoofdgroep vergeleken worden met het totaal 
aantal manuren in de stamperij. 

manuren {uur} '\ 

Verwarming 39826 27,7 
Kookapparatuur 13122 1),0 
RVS 444 0,3 
toeleverinq 90569 63,0 

totaal 143961 100,0 

TAB. 3.2: Het aandeel van de verschillende producthoofdgroepen 
in de manuren van de stamperij. 

Hieruit blijkt dat 90\ van de manuren in de stamperij nodig ZlJn 
voor de fabricaqe van de toeleveringsartikelen en de kachels. Voor 
de rvs-producten geldt dat de fabricage hoofdzakelijk in een aparte 
a-fdelinq plaats vindt. Bij de kookapparatuur worden hoofdzakelijk 
montage-werkzaamheden verricht, waarbij dan ook veel inkoopdelen 
worden gemonteerd. Na beschouwinq van tabel 3.2 is besloten in het 
kader van de afstudeeropdracht geen rekening te houden met de rvs
producten. 

In figuur 3.2 worden de verschillende P-Q-analyses weergegeven. 
Tevens wordt verwezen naar bijlaqe 3.4. 

Uit deze analyse kunnen representatieve producten gekozen worden, 
die essentieel zijn voor een verdere analyse van het 
productieproces. ( zie de volgende paragrafen ) 

Tevens is de P-Q-analyse een uitqanqspunt voor de keuze van het 
productiesysteem. Bij een hoqe omzetsnelheid is massafabricaqe het 
gewenste productiesysteem. Voorbeelden van een hoqe omzetsnelheid 
zijn de pandraqers van de kookapparatuur en delen van de 
binnenwerken van de gevelgebonden kachels. Daarenteqen wordt bij een 
laqe omzetsnelheid uitgeqaan van een functionele opstelling van de 
machines. Tussenvormen zijn ook mogelijk. (zie hiervoor bijlaqe 
3.5 ). 
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FIG. 3.2: De P-O-analyse ap productgraep-niveau voor 
gevelgebonden canvectoren, schoarsteen
gebonden kachels, fornuizen en ovens. Voar 
de andere productgraepEm van de 
eigenproducten zijn geen P-O-grafieken 
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1.i De productstructuur 

Aan hand van een verkoop- en prognoseplan wordt een Hoofd-Productie
Plan opgesteld. Ret MRP bepaalt aan hand van de stuklijst, het 
Hoofd-Productie-Plan en het voorraadplan een reeks netto behoeften. 
Door teruq te rekenen in de tijd met de voorgeschreven 
doorlooptijden van de onderdelen t genereert het MaP geplande 
productie- en aankooporders. Naast deze materiaalbehoeften bepaalt 
het systeem ook de capaciteitsbezettinq. Ret is dus voor het MaP 
belanqrijk de productstructuur te bekijken. 

Omdat dit onderzoek in eerste instantie een analyserend karakter 
bezit, moeten enkele representatieve producten qekozen worden. Om 
een re~ele keuze te maken, moet het totale pakket aan eindproducten 
onderverdeeld worden naar productfamilies ( of weI productgroepen ). 
In bijlaqe 3.1 is het productassortiment verdeeld per niveau. 

Daar het totale aantal producten, dat geanaly~eerd moet worden, niet 
te qroot moet zijn, wordt een keuze gemaakt naar 
producthoofdgroepen. 

V~~r de verwarminqsapparatuur wordt de G3T-01 als representatief 
product qekozen. De reden hiervoor is dat de hoeveelheid werk per 
product een gemiddelde van aIle kachels is. Zo ook vaor de 
kookapparatuur, waarvan de keus is qevallen op de N14:30 
( artikelnummer 341902900 ). Bij de toelevering.s producten uJn een 
2a-tal eindproducten genomen (zie bijlaqe 3.6 ). Deze 28 producten 
omvatten 54\ van de productie in aantallen en 66\ in de omzet. 

Een eindproduct van de eigenproducten is opqebouwd uit de 
verschillende dummy's, die weer opgebouwd zijn uit de verschillende 
onderdelen ( zie fiquur 3.3 ). De toeleverinqsartikelen bestaan 
slechts uit de verschillende onderdelen. De onderdelen kunnen zelf 
ook opgebouwd zijn in de verschillende delen. Op de verschillende 
niveau's heeft een onderdeel een bepaalde status. 
Deze kunnen zijn: 

- F: finishing part 
- A: assembiagedeel 
- M: monodeel of maakdeel 
- P: purchase of weI inkoopdeel 
- R: ruw materiaal 
- X: industrieel materiaal 
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I I eigenproduct toelevering 

L-------+-------I 
i 

FIG. 3.3: Globaal overzicht van de opbouw van een 
eindproduct met zijn verschillende niveau·s. 

In bijlaqe 3.7 zijn de productstructuren van de representatieve 
producten opqenomen. V~~r de toeleverinq zijn slechts enkelen 
producten qenomen om een indruk te qeven van de opbouw van deze 
artikelen. Uit de productstructuur van de qevelqebondenconvector 
blijkt dat deze bestaat uit de dummy's G3T-01 en aanvullinqsset. De 
G3T-01 is onderverdeeld in: 

- mantel 
- branderunit 
- warmtewisselaar 
- verpakkinq 

Ret blijkt dat de productstructuur van de verwarminq in de stuklijst 
overzichtelijk is opqesteld. Oit qeldt ook voor de 
toeleverinqsartikelen. Sij de kookapparatuur is de productstructuur 
niet overzichtelijk opqezet. Aan hand van de stuklijst is niet te 
achterhalen welk onderdeel tot een bepaalde qroep toebehoort. Een 
voorstel hiertoe is de onderverdelinq naar dummy·s. De dymmy's zijn-
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een groep onderdelen, die aldus in een keer in het systeem verwerkt 
kunnen worden hetgeen de procedures bekort. Voorgesteld wordt: 

- kookplaat 
- oven 
- combinatie/samenstelling 
- verpakking/aanvullingsset 

Deze dummy's bieden de mogelijkheid dat bij een analyse een 
gelijkwaardige eindproducten kunnen representeren. Bijvoorbeeld, de 
kookplaat kan als representant voor o.a. de toppers genomen worden. 

~ De productiestructuur 

Aan hand van de in de vorige paragraaf besproken productstructuur 
kan de productiestructuur opgesteld worden. 

De productiestructuur wordt bepaald door de productstructuur en de 
routing van de artikelen op een bepaald stuklijst-niveau. De routing 
van een artikel ligt vast in de verschillende bewerkingen en hun 
volgorde. Hierbij wordt de bewerkingsplaats gezien als het 
subsysteem in het productieproces op het laagste aggregatie-niveau. 

Aan hand van de productiestructuur kan een materiaalstroom en een 
detaillistische goederenstroomdiagram opgesteld worden. De 
materiaalstroom wordt in de volgende paragraaf behandeld. 

11 

De productstructuren van de G3T-01, N14-30 en de gekozen 
toeleveringsartikelen zijn gegeven in bijlage 3.8. 

Opmerkelijk is dat de productiestructuren niet voorzien Z1Jn van 
alternatieve bewerkingsplekken. De alternatieve bewerkingsplekken 
kunnen belangrijk zijn voor de capaciteitsplanning. Indien namelijk 
de capaciteitsbezetting te hoog is, zou uitgeweken kunnen worden 
naar de alternatieve bewerkingsplekken. 

Naast het gemis aan alternatieve bewerkingsplekken zijn ook de 
verschillende routings niet correct ( b.v. een artikel wordt eerst 
ge~maillerd en daarna gezet ). V~~r de afdelingsplanning kan dit 
problemen opleveren. Deze fout kan opgevangen worden indien de 
capaciteit dit toelaat, hetgeen niet altijd mogelijk is. 

Eerder bij de P-Q-analyse is gesproken over productiesystemen 
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( massafabricage en functionele opstellinq van de machines ,. Door 
productfamilies van producten te cre!ren, is het mogelijk de routing 
van de artikelen door het productieproces zodanig op te stellen dat 
het productiesysteem ( liefst massafabricage ) gelntroduceerd kan 
worden. 

Aldus concluderend: 
- alternatieve bewerkingsplekken moeten 

gelntroduceerd worden. 
- routing en bewerkingsplekken moeten correct 

in het MRP voorhanden zijn. 
- probeer de routing voor productfamilies zo 

veel mogelijk met elkaar te laten 
overeenstemmen. 

~ De materiaalstrool 

Bij het tot stand komen van een product zijn een aantal handelinqen 
noodzakelijk. De activiteiten in het productieproces worden door 
subsystemen, die ieder hun eiqen bepaalde functie in dat proces 
hebben, verricht. 

De wijze waarop die activiteiten worden uitgevoerd, hun onderlinge 
volgorde enz, worden bepaald door de eigenschappen van de producten. 
De volgorde van de bewerkinqen bepalen de routing van de producten, 
ofwel de loop van de producten door het fabricaqeproces. 

Eerder, in paraqraaf 3.3, is qesproken over de relatie product en 
kwantiteit. Naast deze relatie bestaat de route van de producten. 
Ret proces wordt bepaald door de opeenvolqende bewerkinqen en d~ 
volgorde waarin het beste de gewenste P en Q geproduceerd kunnen 
worden binnen de meest gunstiqe tijd ( zie doorlooptijd ). 

De routing van de producten, gedestilleerd uit de 
productiestructuren, levert de qegevens voor het opstellen van de 
materiaalstroom. Wat stelt de materiaalstroom voor? De analyse van 
de materiaalstroom brengt met zich mee: Ret bepalen van de meest 
effectieve volqorde voor het verplaatsen van de materialen door het 
productieproces, en van de intensiteit of belanqrijkheid van deze 
verplaatsinqen. 
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FIG. 3.4: De sleutel - P-Q-R-S-T - voor het oplossen 
vaneen layout probleem. 

Een effectieve stroom wil zeggen dat de material en op een zodanige 
wijze door het proces zullen gaan, dat altijd voortgang in de 
richting van voltooiing gemaakt wordt. Bij de voortgang mogen geen 
grote omleidingen en geen teruggaande beweging tegen de 
stroomrichting in plaats vinden. 

Om een overzicht te krijgen van de transport-activiteiten wordt 
gebruik gemaakt van een van-naar-matrix. Hierin worden de 
activiteiten van machinegroep naar machinegroep geregistreerd. Als 
dimensie is gekozen voor het aantal te transporteren boxpallets. 
Zodoende heeft men een indruk van de totale transportintensiteit in 
de fabriek. 

De van-naar-matrix is uitgewerkt voor de representatieve producten 
in bijlage 3.7. Hierbij zijn de gegevens ge~xtrapoleerd naar de 
producthoofdgroepen. 

Opvallend is dat het componenten-magazijn een belangrijke afdeling 
vormt in de productie. In principe moeten aIle artikelen in het 
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maqazijn opgeslagen worden voordat ze weer in productie gaan. De 
realiteit is echter niet ZOo Vaak worden onderdelen in de stamperij 
of lasserij opgeslagen. De .wanorde is dan niet te overzien 
( zoekraken van de producten ). Indien producten in de stamperij 
blijven zullen ze in buffer geplaatst moeten worden. Ret artikel 
wordt dan bij de volgende bewerkingsplaats opgeslagen. 

Een andere meer overzichtelijkere methode om de materiaalstroom 
zichtbaar te maken, is het Sankey-diagram. Hierbij geeft de breedte 
van de stroom de intensiteit van het transport weer. In figuur 3.5 
is het Sankey-diaqram voor de gevelgebonden convector weergegeven. 
Het componenten-magazijn is niet meegenomen. 

Aan het Sankey-diagram kan men duidelijk zien dat voor de gevel
gebonden convectoren de belangrijke transporten zijn: 

- krukscharen -------------- excenterpersen 
- excenterpersen ----------- lasserij 
- kantbanken --------------- lasserij 
- lasserij ----------------- lakkerij 
- lakkerij ----------------- montage 
- lasserij ----------------- Hydraulische trekpersen 
- Hydraulische trekpersen -- montage 

V~~r de toeleveringsproducten en de kookapparatuur is voor een 
andere methode, om de materiaalstroom zichtbaar te maken, gekozen. 
De materiaalstroom wordt in dit geval niet aIleen van aantallen te 
transporteren boxpallets voorzien, maar tevens wordt de richting van 
de stroom zichtbaar gemaakt. Dit is gedaan omdat het 
componentenmagazijn niet uit de materiaalstroom gelaten kan worden. 
( zie figuur 3.6 ) 

V~~r de toelevering zijn de belangrijke transporten: 
- plaatmagazijn ------------ grote persen 
- grote persen ------------- componenten magazijn 
- robots ------------------- componenten magazijn 
- lassen ------------------- componenten magazijn 
- componenten magazijn ----- lakken 

V~~r de kookapparatuur geldt dat intensieve transporten zijn: 
- componenten magazijn ----- uitbesteding 
- component en magazijn ----- ETNA-apparatuur 
- uitbesteding ------------- componenten magazijn 
- grote persen ------------- componenten magazijn 
- ETNA-apparatuur ---------- componenten magazijn 
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FIG. 3.5: Sankey-diagram voar de verwarmings
apparatuur. ( HTP = Hydraulische trekpersen, 
exc. persen = excenterpersen en felsen wordt 
op de HTP gedaan ) 
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FIG. 3 .. 6: De materiaalstromen voor toelevering en 
kookapparatuur. 
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U Material Requirements en Manufacturing Resources Planninq 

In het productieproces moeten materiaalbehoeften ( invoer ) en 
leveren van eindproducten ( uitvoer ) beheerst wOTden. Ooordat het 
aantal artikelen in het proces zo groot is, wordt gebruik gemaakt 
van het Material Requirements Planning. Met het MaP I wordt de 
materiaalbehoefte bepaald aan hand van de vraag en voorraden van de 
onderdelen en eindproducten. In figuur 3.8 is het MaP 
( MaP I en II ) uigewerkt. In deze paragraaf wordt kort besproken 
hoe de fabricage-orders tot stand komen. 

Aan hand van de klantenorders, afzetprognose en prognose voor de 
service-onderdelen worden de "taken eigenproduct per kwartaal" 
opgesteld. Uit die "taken eigenproduct- en de ·klanten-orders voor 
toeleveringsartikelen" wordt het Hoofd Productie Plan in weken 
opgesteld. 

Met behulp van het HPP wordt met de stuklijst-explosie de materiaal
en onderdelenbehoefte bepaald. Aan hand van de doorlooptijd per 
onderdeel wordt het bestelmoment bepaald van materialen en 
onderdelen. Het materiaal-behoefte-plan geeft dus een start- en 
leverdatum voor de productie- en inkooporders. 

Voordat de productie-orders in detail worden uitgevoerd moet eerst 
een prioriteitenplan opgesteldworden. Echter bij ORU ierd hier geen 
aandacht aan besteed. 

Vanuit de materiaalbehoefte worden productie-orders bepaald. Aan 
hand van de leverdata worden de orders geproduceerd. 

Een productie-order wordt in de stamperij uitgegeven via een 
planbon, waarop de verschillende gegevens zijn vastge!egd ( zie 
bijlage 3.10 ). Oit zijn: 

- artikelnummer 
- aantal 
- bewerkingsplaats 
- bewerkingsvolgnummer 
- steltijd 
- normtijd 
- man/machine factor 
- startdatum 
- leverdatum 
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Naast het opstellen van de fabricage-orders, wordt door het MRP II 
( Manufacturing Resources Planning ) een capaciteitsbezetting 
berekend. In figuur 3.8 is te zien op welke niveau's dit gebeurt. 

Wordt een materiaalbehoefteplan opgesteld dan is tevens een machine
bezettings-plan bekend. Opmerkelijk is dat de bewerkingsplekken 
wisselvallig bezet zijn. uit figuur 3.9 is te constateren dat de 
capaciteitsbezetting zeits de 100\ overschrijden. Bij dit 
bezettingspatroon moet of het HPP bijgesteld worden, of de 
capaciteit uitgebreid worden. Het is dus belangrijk op knelpunten te 
plannen. 

De pieken in de capaciteitsbezetting, die de 100\ overschrijden, 
kunnen opgevangen worden door: 

MA.~hi.ne 
bezetttngsplnn 

- de orders te verschuiven in de 
tijd, zodanig dat de piek wegvalt 
en de orders eerder of later 
afgewerkt worden. 

- de mogelijkheid alternatieve 
bewerkingsplekken te introduceren. 

- overwerk ( capaciteitsuitbreiding) 
- uitbesteding van bewerkingen 

Machine 
bezettingsplan 
per week (%) T week (:) 

212 () 196% " 1 
?89% 

100 .. -
go .. 

.. 

. 

16 

-
r- .. __ ... ..,--- ~ --=- .. - 100 _...-. ... ----

i-
- -- ~ -

n r 
?O 

week 
mAchine 553-8'50 

AO 

60 

40 

?O 

16 ?O 

machine 553-910 

FIG. 3.9: Het machinebezettingsplan zoals deze door 
het MRP ( II ) gegenereerd wordt. 

week" 
.. 
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Op het moment wordt geen gebruik gemaakt van het 
machinebezettingsplan ten doel de capaciteitsbezetting te 
reguleren. 

De bovengenoemde planbon bevat de informatie van centrale planning 
voor de afdelingsplanning. De centrale planning genereert de orders, 
die omgezet moeten worden voor de afdelingsplanning van de 
uitvoerende instantie. 

Indien de startdatum op de planbon bereikt wordt, dient de 
afdelingsplanning de materiaaluitgiftekaarten, karweimeldingskaarten 
en stelkaarten uit te draaien. Dit gebeurt automatisch als het 
ordernummer aangevraagd wordt. Aan hand van deze kaarten is de 
afdelingsplanner in staat de order in de productie op te starten. 

1.a Netto bewerk1nqstiiden 

V~~r de bepaling van de bezettingsgraden moeten de bewerkingstijden 
berekend worden. Indien uitgegaan wordt van de representatieve 
producten worden de nettobewerkingstijden berekend. Er kan ook 
uitgegaan worden van de capaciteitsbezetting van de machines in een 
periode van 11 weken. De bezetting van de machines wordt dan 
ge!xtrapoleerd naar een jaar. Seide waarden kunnen met elkaar 
vergeleken worden, waardoor een indruk gegeven kan worden van de 
keuze van de representatieve producten. 

De nettobewerkingtijden per machinegroep zijn voor verwarming, 
kookappparatuur en toeleveringsartikelen gegeven in tabel 3.3. 
Eveneens zijn de netobewerkingstijden per machine ( -groep ) gegeven 
( zie ook bijlage 3.11 ). 

Vergelijken van be ide bewerkingstijden levert een verward beeld op. 
Dit heeft verschillende oorzaken. 

- de eerste methode geeft de netto 
machine uren, terwijl de tweede 
methode de bruto 
bewerkingstijden aangeeft. Ret 
is mogelijk dat voor een 
bewerking op een machine soms of 
altijd een extra man nodig is. 

- de tweede methode is een 
momentopname. 

- de keuze van de representatieve 
producten. 



-32-

netto bewerkings- bruto bewerkings-
tijden ( uur ) tijden ( uur ) 

scharen 5696 6440 
excent.pers 17370 16840 
H.T.P. 14843 8066 
grote persen 30187 35732 
kanten 3342 6700 
lassen 23481 34780 
robots 14697 11000 
ETNA-apparatuur 7140 5565 
handwerk 8922 11800 

TOTAAL STAMPERIJ 110981 125923 

TAB. 3.3: De capaciteitsbezetting per machinegroep, 
berekent vanuit de representatieve producten 
en uit een periode van 11 weken 
werkelijkheid ge~xtrapoleerd naar een jaar. 
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OOORLOOPTIJOEN 

~ Inleiding 

V~~r de beheersing van een proces is onder andere de realisatie van 
de levertijd essentieel. Wordt de levertijd niet aangehouden dan kan 
dit consequenties opleveren voor de eindmontage of voor de afnemer. 
Wil men de levering niet in het gedrang brengen dan moeten extra 
voorraden van de producten aangehouden worden.Om de levertijd te 
realiseren wordt in het software systeem rekening gehouden met de 
vastgestelde doorlooptijden van de producten in het proces. O.w.z. 
de productie wordt gestart op dat tijdstip voor de leverdatum gelijk 
aan de vastgestelde doorlooptijd voor dat artikel. 

De startdata voor de verschillende artikelen worden door het MRP 
vastgesteld. 

Oe in het computersysteem ingevoerde doorlooptijden van de artikelen 
zijn indicaties van de werkelijkheid. Het zijn dus geen gemeten 
waarden. 

V~~r de beoordeling van het huidige planningssysteem is een analyse 
van doorlooptijden onontkoombaar. Het succes van de planning is 
afhankelijk van de mate waarin ze kans heeft gezien aanvaardbare 
doorlooptijden te realiseren. Verlaging van de doorlooptijden heeft 
verlaqinq van de hoeveelheid onderhanden werk tot qevolg. 

In de volgende paraqraaf wordt een indruk qeqeven van de 
doorlooptijden van de producten. Het blijkt uit de theoretische 
analyse dat zeer lange doorlooptijden qehanteerd worden. Om een 
betere indruk te krijqen van de werkelijke doorlooptijden is een 
doorlooptijden-onderzoek uitgevoerd. Oit wordt in paragraaf 4.3 
besproken. Oe verschillende gemeten waarden worden besproken. Oit 
betreft doorlooptijden, bewerkingstijden en wachttijden. Aan hand 
van deze gegevens worden de theoretische wachttijdformules 
toegepast. 
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~ Theoretische doorlooptiiden 

Om een indicatie van de doorlooptijden te verkrijgen, wordt de 
kritieke padmethode toegepast. Bij de kritieke padmethode wordt de 
doorlooptijd van het onderdeel met de langste doorlooptijd per 
eindproduct genomen. In tabel 4.1 is dit gedaan voor eindproducten 
op productsubgroep niveau. In deze figuur wordt de doorlooptijd voor 
de verschillende afdelingen in werkdagen weergegeven. Opvallend is 
dat de totale doorlooptijd voor de kookapparatuur 27 weken is, en 
voor de verwarming 25 weken. 

In de figuren 4.1 en 4.2 zijn de doorlooptijden van de 
eigenproducten en toeleveringsartikelen uitgetekend. Het blijkt dat 
het zicht van de planning voor de eigenproducten 9 maanden moet 
bedragen. De planningshorizon van het HPP moet zich tenminste 
uitstrekken over een tijdsbestek, gelijk aan de cumulatieve 
doorlooptijd van het product. Daarnaast moet de horizon zo lang 
gemaakt worden, dat een meervoudige behoefte aan een bepaald 
eindproduct kan worden weergegeven. 

De planningshorizon bedraagt 9 maanden, en bestaat uit acties voor 
( zie ook bijlage 4.1 ): 

- kwartaal 1: 
- kwartaal 2: 

taak 
- kwartaal 3: 

indicatie 

reeds vrij gegeven taak 
nieuw vrij te geven 

nieuw vrij te geven 

In de figuren 4.1 en 4.2 is een optimistische en pessimistische 
voorspelling in de grafiek verwerkt. Doordat de planningshorizon ver 
vooruit moet liggen is de onzekerheid van de prognose zeer groot. 
Door die planningshorizon te verkleinen kan de onzekerheid verkleind 
worden. Oat betekent dat de doorlooptijden verkleind zullen moeten 
worden. 

De kritieke padmethode geeft aan dat de doorlooptijden van de 
fabricage en voormontage een belangrijk aandeel hebben in de totale 
doorlooptijd. Echter de kritieke padmethode geeft slechts een indruk 
voor de planningshorizon. Belangrijker voor de fabricage en 
voormontage is de gemiddelde doorlooptijd. 
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STUKLIJST EXPLOSIE - LANGSTE PAD 

Productgroep ext erne interne doole tijd totale 

levertijd fabricge eind cUIBul. 

koopdelen voormont. montage doorl tijd 

Kookapparatuur I ~ 

inb. kookpla~t-010 80 50 5 135 
inb. kookplaat-120 80 50 5 135 
vangschaal-820 50 50 5 105 1------ - - - - - - - - - - - -
topper 1201/11 80 50 5 135 
toppe-r 1301 50 45 5 100 
komtoor 85 45 5 135 

I-- - - - - - - - - - - - - - - -inb. oven 3-serie 50 50 5 
inb. oven 6-serie 50 65 5 
inb, oven 7-serie 80 50 5 r------ - - - - - - - - -
tornuis 14-serie 80 50 5 
fornuis 15-serie 60 40 5 
fornuis 16-serie 80 50 5 
Verwarming 
schoorsteenconvecto 85 50 10 
gevelconvectoren 45 70 10 
I1uurdoorvoeren 60 55 10 
cv-binnenwerken 8; 25 10 
cv-mantels 

I 
60 50 10 

Toelevering 
ongefinished artikel 50 25 5 
gefinished artikel 50 35 -
gemonteerd artikel 50 35 5 

TAB. 4.1: Overzicht van de in de computer ingegeven 

waarden betreffende de doorlooptijden. 

105 
120 

132-
135 

-
105 
135 

145 
125 
125 
120 
120 

80 
85 
90 

AIle waarden zijn weergegeven in werkdagen. 

-

-

-



FIG. 4.1: Theoretische doorlooptijden van de 
eigenproducten gevonden uit de kritieke 
padmethode. 
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FIG. 4.2: Theoretische doorlooptijden van de 
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Een tweede indicatie van de dooriooptijd van de onderdelenfabricage 
en samensteIIingsiabricage is de registratie van in- en output. In 
figuur 4.3 zijn de in- en output van de hoeveelheid werk in manuren 
uitgezet tegen de tijd. In deze grafiek is de gemiddelde 
doorlooptijd gelijk aan de afstand in tijd tussen in- en output. De 
hoeveelheid onderhanden werk wordt Iangs de vertikale as gemeten. 

f 
manuren 

.104 

4 

:3 

2 

1 

1 7 18 .. 
weken 

FIG. 4.3: In en output in de stamperij en lasserij in 
manuren. De afstand tussen in- en output 
geeft de gemiddelde dooriooptijd ( hori
zontaal ) en de hoeveelheid onderhanden werk 
( vertikaal ). 

Het blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd van de artikelen in de 
stamperij 7 weken bedraagt. Dit is een lange periode. Daarbij kan de 
vraag gesteld worden: Is de opgegeven waarde van de doorlooptijd van 
een artikel weI re!el? 
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Het is dus belangrijk de doorlooptijd te meten. Immers verlaging van 
de doorlooptijd betekent dat de hoeveelheid onderhanden werk Minder 
wordt. Er zijn Minder orders gelijktijdig in het produetieproees.De 
planning van de stamperij wordt overziehtelijker, met de daaraan 
verbonden voordelen . Daarbij kan het zieht van de planning verkort 
worden, waardoor de onzekerheid van de prognose verkleind kan 
worden. 

i.l Doorlooptijden onderzoek 

Om redelijk betrouwbare gegevens te verkrijgen, is de 
produetievoortgang van enkele weken bij gehouden. Ten behoeve van de 
registratie van die gegevens is een formulier ontwikkeld ( zie 
figuur 4.4 ). De versehillende gegevens worden op dit formulier 
bijgehouden. 
Deze zijn: 

- ordernummer ( ord. nr. ) 
- artikelnummer ( art. nr. 
- bewerkingsvolgnummer ( bew. 
- bewerkinqsplaats ( bew. pl. 
- geplande normtijd van een bewerking ( Be 
- geeumuleerde normtijd van een order (rBe 
- gemiddelde normtijd van een order ( Be ) 
- datum vrijgave order ( dat. vrijg. ord. ) 
- datum vrijgave voor produetie van die 

bewerking ( dat vrijg. pro ) 
- datum be!indiging bewerking ( dat. Due 
- werkelijke bewerkingstijd van de bewerking 

( Bw ) 
- geeumuleerde werkelijke bewerkingstijd over 

die order (I Bw ) 
- gemiddelde werkelijke bewerkingstijd over die 

order ( Bw ) 
- steltijd van de bewerking ( Tw ) 
- steltijd geeumuleerd over die bewerking 

(:tTw ) 
- werkelijke doorlooptijd ( DLTw ) 
- werkelijke waehttijd ( Ww ) 
- startdatum/leverdatum ( PIt ) 
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Ais meetpunten werden beschouwd: 

Datum vrijqave order ( I ). Dit is het tijdstip waarop aan hand van 
de planbon de materiaaIuitqiftekaart, 
karweimeldinqskaart en stelkaart 
uitqedraaid worden. Dit qeIdt voor de 
eerste bewerkinq. 

Datum vrijqave order ( II ).Het tijdstip waarop de voorgaande 
bewerking afgerond wordt en de 
betreffende bewerking gestart kan 
worden. 

Datum vrijqave productie. 

Datum Due. 

Het tijdstip dat de bewerkinq in 
productie qenomen wordt, d.w.z. het 
eerste product gemaakt wordt. 

Het tijdstip dat de bewerkinq afqerond 
wordt. 

De doorlooptijd is het verschil tussen "datum vrijgave order- en 
"datum due N

• De wachttijd is het verschil tU5sen doorlooptijd en 
bewerkinqstijd inclusief de steltijd. 

In de volgende paragrafen worden de meetgegevens besproken. 

4.4 Normtijden en werkelijke bewerkingstijden 

De geplande bewerkingstijd ( Bc ) is de tijd, nodig voor de 
afronding van een serie producten, ontstaan door de 
vermenigvuldiqinq van het aantal te produceren artikelen en de 
normtijd voor die bewerkinq. 

Bc = [ orderaantal ] * [ normtijd per product ] 

In figuur 4.5 is de geplande bewerkingstijd per order tegen de 
frequentie uitgezet. Het blijkt dat de bewerkingstijd per order een 
negatief exponenti!le verdelinq heeft. 

De gemiddelde geplande bewerkinqstijd voor een order ( Bc ) bedraagt 
26 uur . 
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Per order is het qemiddeld aantal bewerkinqen 3,2. 

f' '''.w ..... 
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32 

'1.8 
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FIG. 4.5: De frequentie van de qeplande 
bewerkinqstijden. 
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Geplande bewerkinqstijd ( Be ) per order 
volqens de normtijden 

Totaal aantal orders 214 
Totale bewerkinqtijd 5850 uur 

Niet in de tekeninq, wel in de berekeninq 
meeqenomen tijden ( 185, 130, 135, 260, 125, 
180, 185, 190, 145, 180, 110, 120 ). 

Een order bestaat uit 3,2 bewerkinqen 

ee = 26 uur 
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De werkelijke bewerkinqstijd is de tijd die in werkelijkheid qemeten 
is voor de bewerkinq van die order op een bepaalde bewerkinqsplaats. 
Indien de qemelde bewerkinqstijden per bewerkinq verqeleken worden 
met de qeplande bewerkinqstijden, dan blijkt dat deze niet 
overeenkomen. De werkelijke bewerkinqstijd is 25\ hoqer dan de 
qeplande normtijd. De overschrijdinq is voor kleinere orders 
procentueel qroter dan voor qrotere orders. 

De qemiddelde werkelijke bewerkinqstijd ( Bw ) is 32,5 uur. 

Een van de oorzaken liqt in het vaststellen van de bewerkinqstijd
normen. Op het moment worden de normen berekend vanuit B.A.T. 
( Bedrijfskundiqe Analyse Techniek ). Hierop komt een toeslaq van 
25\. De toeslaq bestaat uit: 

- inproductieve tijd: 
- 25 min per daq persoonlijke 

verzorqinq 
- 15 min p.d. koffie betaald 

5 min p.d. verstorinq 
- indirecte productietijd 

- 10 min p.d. wisselen opdracht 
- 10 min p.d. tussentijds 

meten/controleren 
5 min p.d. overleq met baas 

- 20 min krat wisselen 
5 min p.d. diversen 

In de metaalverwerkende industrie is het vrij normaal dat 32\ 
inproductieve tijd qepland wordt ( Zie bijlaqe 4.2 ). 

Een van de oorzaken dat de normtijden niet qerealiseerd worden liqt 
naar aIle waarschijnlijkheid aan de toeslaq. Tevens is de oorzaak te 
vinden in de extra wacht- en zoektijden. Daarbij is de productiechef 
niet qoed qeinformeerd over de voortqanq van de productie. 

De gemiddelde bewerkinqstijden per machineqroep zijn qeqeven in 
bijlaqe 4.3. 
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~ WerkeIijke doorlooptiiden 

In paragraaf 4.2. werd gesproken over de doorlooptijden van een 
order. Volgens de in- en output van de orders in de stamperij is de 
gemiddelde doorlooptijd van een order 7 weken. 

Uit de metingen voIgt dat de gemiddelde doorlooptijd 134 uur is. Dit 
is gelijk aan 8,4 werkdagen van 16 uur. De doorlooptijd blijkt te 
vari!ren van 10 tot 340 uur. In de doorlooptijd is geen verdeling 
waar te nemen. Eerder kan geconcludeerd worden dat de verdeling van 
de doorlooptijd neigt tot gelijke intervallen ( zie bijlage 4.4 ). 

Op het moment zijn de doorlooptijden, die in de computer ingegeven 
zijn, bijgesteld. Voorheen was de doorlooptijd van het begin van 
fabricage tot eindproduct ongeveer 3 maanden voor eigenproducten en 
8 weken voor toeleveringsartikelen. Momenteel is dit 6 weken voor 
eigenproducten en 3 weken voor toeleveringsartikelen. ( Gespecifi
ceerd is de doorlooptijd voor monodelen 2 weken en v~~r de 
samenstellingsfabricage 1 week. Hierna bevinden zich Iakkerij, 
doorlooptijd 2 weken, en de assemblage, 1 week ) 

~ wachttiiden 

De wachttijd van een order is de tijd dat de order op de eerst 
volgende bewerking wacht. Deze valt te berekenen uit de doorlooptijd 
minus de steltijd en de bewerkingstijd. De gemiddelde steltijd per 
order is 2,2 uur. De gemiddelde werkelijke bewerkingstijd is 32,5 
uur. Dus de gemiddelde werkelijke wachttijd is: 

Ww = a1tw - fw - aw = 134 - 2,2 - 32,5 = 99,3 uur 

Opmerkelijk is dat de tijd voordat de eerate bewerking be!indigd 
wordt 60 uur bedraagt. D.w.z. voor de verdere 2,2 bewerkinqen 
resteert 40 uur wachttijd. 

De factor 'w / aw = 99,3 I 32,5 = 3,06. Dit betekent dat 74\ van de 
doorlooptijd van een order wachttijd is. 
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Belangrijk is dat de wachttijden zo klein mogelijk worden qehouden. 
Wil men bij lange en onbetrouwbare doorlooptijden toch de 
levertijden aankunnen dan zullen voorraden aangelegd moeten worden 
om dit probleem in eerste instantie op te vangen. De hoeveelheid 
onderhanden werk stijgt daarbij en dus het daarin gelnvesteerde 
kapitaal. 

4.7 Het aankomstpatroon 

V~~r een beschrijving van het aankomstpatroon, de wijze waarop de 
orders in de stamperij komen, wordt gebruik gemaakt van de 
aankomstintensiteit. De aankomstintensiteit geeft aan hoeveel 
klanten gemiddeld per tijdseenheid in de stamperij arriveren. 

In figuur 4.6 is de hoeveelheid orders die per week de stamperij 
binnenkomen uitgezet tegen de frequentie. 

Vervolgens zou de kans van exact ftklt aankomsten in een tijd "t" voor 
aIle waarden van • k It I van nul ,tot oneindig bepaald kunnen worden. 
Hiervoor kunnen aIleen de natuurlijke ( gehele, niet negatieve ') 
getallen in aanmerking komen. 

J 

1 

frequentie r---

A~= 

" 75 1?5 

116 

.....--

17 5 

per week 

binnec.!tgID:a:t -santal orders 
per week 

FIG. 4.6: De aankomstintensiteit van de orders in de 
stamperij. 

Het aankomstpatroon kan men ook benaderen door de tussenaankomst
intervallen. Dit is de gemiddelde intervaltijd tussen twee 
arriverende klanten. Vervolgens stelt men een kansverdeling op van 
de tussenaankomstintervallen. Bij een aankomstintensiteit A is het 
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gemiddelde interval gelijk aan 1/A. De gemiddelde 
tussenaankomstintervallen hebben een negatief exponentiele 
verdeling. 

Voor een beschrijving van het aankomstproces heeft men nodig: 

- aankomstintensiteit 
- gemiddelde tussenaankomstintervallen 
- standaardafwijking en de variatiecoefficient 

van de kansverdeling. 

standaardafwijking { 5 
De variatieco~fficient ( C

s 
) = ______________________________________________ _ 

rekenkundig gemiddelde x) 

At = 116 orders per week gemiddeld aantal aankomsten 
per week 

standaardafwijking: st = 1275 
en dus sA = 35,7 

De variatieco~fficient is dus gelijk aan: 

Cs = 35,7 / 116 = 0,31 

Omdat 0 < Cs < 0,7 neigen de aankomsten tot gelijke intervallen 
( zie literatuur Canals ). 

U Wachttijdtheorie 

In de vorige paragrafen z~Jn de doorlooptijden, bewerkingstijden, 
wachttijden en het aankomstpatroon besproken. Uit deze paragrafen 
kan geconcludeerd worden dat de bedieningsduur een negatief 
exponenti~le verdeling heeft. Het aankomstpatroon heeft een 
Poissonverdeling. 

Uit de literatuur [ LIT 3 ] blijkt dat gebruik kan worden gemaakt 
van de wachttijdformules, voor een vergelijking van de werkelijkheid 
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met de theorie. Aan hand van de gegevens kan het functioneren van 
het productieproces besproken worden. 

Bij de keuze van de wachttijdformules is het belangrijk te weten of 
er sprake is van enkelvoudige of meervoudig parallelle loketten. Van 
meervoudige loketten wordt gesproken indien een bewerking op 
meerdere gelijkwaardige machines kan geschieden. 

Eerder, in paragraaf 3.7, is gesteld dat aan hand van de 
capaciteitsbezetting een bepaalde route van een order wordt 
vastgelegd ( denk aan de alternatieve bewerkingsplaatsen ). Aan hand 
van deze werkmethode kan gesteld worden dat de orders door een 
enkelvoudig lokket behandeld worden. 

De wachttijdforrnules gelden voor een enkelvoudig lokket, waarbij de 
bediening in een fase geschiedt en van een negatief exponenti~le 
verdeelde bedieningsduur sprake is. De formules zijn in tabel 4.2 
gegeven. 

foraal •• toeUclltins 

enkelvol:ld.ig loltec 

Poisson aaakocaatprocea. negatief exponentiecl 
verdeelde bedieningaduur, echen1.R&; l.Q volg-
orde van aaokout, J.l > l, oneindil grote 
populatia Itlanten, onbe-per1r.c aaatal weent-
plutaen. 

A - aanltomatinceaaiteit 
~ • b.di.ninallintallaitdit 

A. ItA A • ,WlLdd81d8 interval tijd 
II· I/u B - g .... iddeld. bedhningatijd 

Q.~ 
U 

Q - bezettiol8&raad 

hi) • (I-Q)Qi (I) P(i) • kaRlA van i klantco in syllce8!a, in 
wachtrij + in btld luning 

p(o) - I-Q m ¥(u) • kaJ;J,1I dat 10k.-.t Que,zet ill,. geen k.lantl:!t 

!l l in .. ywteea. 1-0 

N,,-~ (J) Nw • gemiddeld aaneal klanten in wMChtrij 

Ii 
_ .JL 

(4) Ii • gemidcield aantal kliiot.en in syateulD I-Q 

W - ul1-Q) 
w - gt!llllddelde wachtcijd in wachtrij 

W .~ i (5) 

D 
I 

D - g .... icld.lcle tijcl in .yate ... doorg .... - ii<'R» 
brach~. clooriooptijd 

0 I 
(6) i -i=Q 

D • W + 8 

Ii • IIv + Q (7) 

D - N 
r 
Ii w W - r 

TAB. 4.2: Wachttijdformules voar een enkelvoudig 
loket, bediening in een fase en negatief 
exponenti~el verdeelde bedieningsduur. 
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Uit de beschikbare capaciteiten en de benodigde capaciteiten per 
jaar voIgt dat de bezettingsgraad ( Q ) 50% is ( zie bijiage 4.5 ). 

De formules geven de volgende waarden: 

N = 

w = 32,S Ww = 100 uur 

W/B = Ww/Bw = 3 

0 = 65 uur Ow = 134 uur 

D/B = 2 Dw/Bw = 4,1 

Het blijkt uit de theoretische wachttijd dat de werkelijke wachttijd 
( 100 uur ) veel te hoog is. In principe is het de bedoeling de 
wachttijden te verlagen. Doordat de hoeveelheid machines in de 
stamperij groot is, wordt het probleem aIleen voor de Salvagnini 
uitgewerkt. Oit wordt in hoofdstuk 5 besproken. 

Er is uitgegaan van een bezettingsgraad van 50%. Dit hoeft niet 
correct te zijn, omdat verschillende machines hoger bezet zijn. Ais 
uitgegaan wordt van een Q van 80% dan wordt de theoretische formule 
W/B = 4. Vaor een goede doorlooptijd zullen echter de verschillende 
bewerkingsplaatsen geanalyseerd moeten worden. Dit wordt niet 
besproken. 
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2 PLANNINGSREGELS SALVAGN!NI 

~ Inleiding 

De doorlooptijd van een order is altijd langer dan de sam van de 
bewerkingstijden. Dit komt door de wachttijden tussen de 
bewerkingen. De voorraden die ontstaan t.g.v. de wachttijden worden 
onderhanden werk genoemd. Aan de hoeveelheid onderhanden werk zijn 
kosten verbonden ( mogelijk tot 25% van de kostprijs ). 
Deze kosten zijn: 

- renteverlies 
- opslagkosten 
- kosten van incourant raken 

Ten gevolge van de lange doorlooptijden, of levertijden, moeten de 
voorraden van de producten kunstmatig haag worden gehouden, am o.a. 
de completeringswachttijden in de montage te vermijden. 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de wachttijdtheorie met 
het doel de wachttijden te verlagen. Ten behoeve van het model 
worden daarvoor van de Salvagnini bezettingsgraad, aankomstpatroon 
en gemiddelde bewerkingstijd in de volgende paragrafen behandeld. 
Later wordt aandacht besteed aan de planningsregels, die opgesteld 
moeten worden ten doel de orders snel over de machine te laten 
lopeno 

5.2 Bezettingsgraad 

Het productenpakket dat op de Salvagnini bewerkt moet worden bestaat 
uit 55 monodelen. De producten behoren toe aan: 
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- Cover ------
- Turmantel --
- Kachels 

Rank Xerox 
Bauknecht 
DRO - kameleon 
ETNA - 61.01 

- 61.02 
- 61.10 
- 61.20 

Vaar het bepalen van de bezettingsgraad van de Salvagnini moeten de 
prognoses van de eindpraducten opgesteld worden. Deze zijn in 
bijlage 5.1 gegeven. 

Dit geeft het volgende beeld. 

-- - -
-- - -
- -

1111 
3 

c::::J : fit ..... '" "alit •• 

lDIIIJ . 
I<.oiIc:H4fLS . 

~~~ 

- - - - - - - - ~~ -
~ "-"-"-' 

- -- - - - - - -- !- - - f--

- ---- r-- - I-

111111 11111 I 1111 Itill. 
10 I, 

FIG. 5.1: De capaciteitsbezetting per periode. Een 
periode is gelijk aan 4 weken. 

-

In figuur 5.1 is de bezettingsgraad uitgezet per periade. In deze 
grafiek zijn de capaciteitslijnen aangegeven vaar respectievelijk 1, 
2 en 3 ploegendienst. 

Oit de figuur blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad ( Q ), 
gerekend over een 3 ploegendienst, 56,7% is. Per periade varil!!ert de 

~ -; ~~ 17:, r 
.1 .• i I i.) n ... 1:: j la;;ic 5, 2 ). 
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~ De aankomstintensiteit 

Ret productieprogramma van de kachels is in bijlage 5.1 gegeven. 
Ve~r de toeleveringsartikelen die op de Salvagnini bewerkt worden is 
een aanname gemaakt van het productieprogramma. 

Uit deze gegevens voIgt dat veor de kachels de aankomstintensiteit A 
gelijk is aan 247 orders per jaar. Voor de toelevering is dit 91 
orders. In totaal is dus A = 338 orders per jaar, en dus 6,8 orders 
per week. 

Ret aankomstpatroon zal voor de Salvagnini Poisson-verdeeld zijn. 
Dit omdat in figuur 5.2 de perioden met lage aankomstintensiteit 
gevolg zijn van de aanloop van de nieuwe machine. Dit zal in de 
toekomst niet meer voorkomen. 

f ! ,. ... ,.,. .. 
) 

1 I 
10 1$ 

. -

A : AAfoI.coNST'I<fTllfoI'I!rrl/t,t" ---..... ~ 
IUfH'f"'JIIt (. .,t\ OGRS 

PI: It peR/oDE" 

FIG. 5.2: Ret aankomstpatroon van de orders op de 
Salvagnini. 
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5.4 De qemiddelde bewerkinqstiid 

Voordat de theoretische wacht- en doorlooptijden behandeld worden 
moet nag naar de bewerkingstijden gekeken worden. 

De gemiddelde bewerkingstijd voor kachel-producten is 3,5 uur. Voor 
de toelevingsartikelen is dit 29,6 uur. De totale gemiddelde 
bewerkingstijd is hierdoor 10,5 uur. (zie bijlage 5.3 ) 

De verdeling van de bewerkingstijd kan geen eenduidigheid geven of 
het een negatief-exponenti~le verdeling is of dat er sprake is van 
een constante bedieningsduur. 

5.4 De wachttijdtheorie 

Uit het aankomstproces blijkt niet eenduidig dat er sprake is van 
een Poissonverdeling of dat er sprake is van een constante verdeling 
van de aankomsten. Hetzelfde geldt voor de bewerkingstijden. 

Uit de theorie [ lit. 3 ] kan geconcludeerd worden dat voor het 
aankomstpatroon uitgegaan kan worden van de Poissonverdeling. Bij de 
bewerkingstijd kan hier niet vanuit gegaan worden. Daarom worden 
beide wachttijd-formules toegepast. 

Gebruik wordt gemaakt van de wachttijdformules van Canals 
[ lit. 3 ]. In tabel 5.1 zijn de formules gegeven, die in tabel 5.2 
zijn verwerkt. In bijlage 5.4 zijn andere wachtrij-modellen 
uitgewerkt. De werkelijke doorlooptijden zijn tijdens het 
doorlooptijden-onderzoek gemeten. De waarden zijn in bijlage 5.5 
opgenomen. 

Het blijkt dat de werkelijke doorlooptijd veel hoger is dan de 
theoretische doorlooptijd. Door goede planningsregels op te stellen 
is het mogelijk de werkelijke doorlooptijden te verlagen. Dit wordt 
in paragraaf 5.5 besproken. 
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TAB. 5.1: De waehttljdformules van Canals voor 
een negatlef exponent1ele bedienings
duur en constante bedleningsduur. 
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bedieningsduur 
verdeling 

negatief constante werkelijke 
exponenti!l doorlooptijd 

0,74 0,37 

I 

-
1,31 0,94 -

13,64 6,9 65,9 

1,31 0,65 6,3 

24,1 17,4 76,4 

2,31 1,65 7,3 

TAB. 5.2: De wachttijdformules uitgewerkt voor Q= 50\ 
vergeleken met de werkelijke gemiddelde 
wachttijd en doorlooptijd. 

5.5 Planninqsreqels 

Een order die de stamperij doorloopt, heeft bij iedere machine een 
wachttijd. Uit dit gegeven zou kunnen volgen dat een gedeelte van de 
doorlooptijd evenredig is met het aantal bewerkingen van die order. 
De factor D/B geeft aan dat de doorlooptijd ook afhankelijk kan zijn 
van de totale bewerkingstijd van die order. 

De doorlooptijd van een order is gelijk aan zie ( LIT. 4 ] ): 

bn 
On = x.bn·Nw·B + y., bm,n + z 

On = doorlooptijd van order n 
bn = aantal bewerkingen van order n 
Nw = gemiddeld aantal wachtende orders per machine 
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B = gemiddelde bewerkingstijd per machine van aIle 
orders 

Bm,n = bewerkingstijd van bewerking m van order n 
x,y,z = constanten 

In deze paragraaf wordt de Salvagnini besproken. Er is hier sprake 
van een machine en het aantal bewerkingen is gelijk aan een. De 
gemiddelde bewerkingstijd is gelijk aan 10,5 uur. 

De formule kan nu vereenvoudigd worden: 

Bn = totale bewerkingstijd 

y = constante 

Een redelijke doorlooptijd kan gerealiseerd worden door de 
gemiddelde waarde van de werkelijke en theoretische doorlooptijd te 
nemen. Aldus: 

Is de bewerkingstijd gelijk aan 9,8 uur dan is de theoretische 
doorlooptijd 47 uur, of weI 3 dagen van 16 uur. 

Wordt er gebruik gemaakt van deze levertijdformule in samenhang met 
een gecombineerde voorrangsregel KBE/BVT ( Kortste Bewerkingstijd 
Eerst! Beschikbare Vrije Tijd ) voor de wachtende orders, dan is het 
aantal te laat geleverde orders klein, zo ook de gemiddelde 
overschrijding van de levertijd van de order. Echter de spreiding 
van de voorspelbaarheid van de levertijd is groter. 

Voor de gecombineerde regel KBE!BVT zijn verschillende formules 
beschikbaar [ LIT. 4 ]. Zolang de orders nag op tijd zijn, worden 
die afgewerkt in volgorde van toenemende bewerkingstijd ( KBE ). 
Wordt een order als te laat beschouwd dan verkrijgt deze voorrang 
boven de orders die nog op tijd zijn. Aan hand van de beschikbare 
vrije tijd ( BVT ) wordt in het laatste geval een hogere prioriteit 
toegekend.De prioriteit kan aan hand van de volgende formule 
bepaald worden. 
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L - T - B, 

J 
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P = prioriteitsgetal 
L = gewenste leverdatum 
T = tijdstip van keuze 
D· = resterende doorlooptijd 
B~ = resterende bewerkingstijd 
b~ = aantal nog te verrichten bewerkingen 

J 

Met deze formule wordt de beschikbare vrije tijd per order berekend 
door de bewerkingstijd van de nog te verrichte bewerkingen te 
verminderen met de resterende levertijd. Zodoende blijft alleen de 
gemiddelde wachttijd over. 

In hoofdstuk 7 wordt het Priority Dispatch Report besproken. In deze 
lijsten worden prioriteiten aan de orders toegekend door een bepaald 
gewicht ( totale percentage 100\ ) toe te kennen aan management 
priority, KBE en BV!. Door nu management priority geen gewicht toe 
te kennen kan de gecombineerde KBE/BVT benaderd worden. Indien het 
gewicht van de KBE-regel hoger is dan de BVT-regel zullen het 
gemiddeld aantal aanwezige orders, de gemiddelde doorlooptijd, de 
gemiddelde overschrijding van de levertijd en het aantal te laat 
geleverde orders kleiner zijn dan in het omgekeerde geval. Bij 
vergroting van het gewicht van de KBE-regel zullen deze nog kleiner 
zijn. 
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PROOUCTIEBESTURING 

U Inleidinq 

In een bedrijf bestaan verschillende aggregatie-niveau's in het 
informatiesysteem. Op elk niveau vinden veschillende activiteiten 
plaats, waarbij elk niveau zijn eigen beslissingsbevoegdheden heeft. 
Wil een bedrijf goed functioneren dienen de informatiestromen goed 
te verlopen. Tevens moeten tussen de niveau's de verschillende 
informatie-overdrachten plaats vinden. De informatie-overdrachten 
worden vastgelegd door het informatiesysteem. In het 
informatiesysteem kan gebruik gemaakt worden van de computer. Bij de 
koppeling tussen centrale planning en afdelingsplanning wordt in de 
toekomst aIleen gebruik gemaakt van de computer ( zie hoofdtuk 7 ). 

Bij ORU maakt men onder scheid in de aggregatieniveau's in 
management, middenkader en werkvloer. In dit verslag wordt aandacht 
besteed aan de werkvloer, specifiek de productievoortgang, waarbij 
de interacties met het middenkader meegenomen worden. 

In het productieproces dienen de orders aan de gewenste normen te 
voldoen. De normen kunnen o.a. kwaliteits- en kwantiteitseisen zijn. 
Echter een order dient ook binnen de gestelde termijn afgewerkt te 
worden. 

Bij een productieproces kan aan de normen voldaan worden indien de 
productiebesturing goed functioneert. 

Tijdens het doorlooptijden-onderzoek bleek dat de informatie
overdracht t.b.v. de productiebesturing niet goed verliepen. In dit 
hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de informatiestromen en worden 
de verschillende procedures uitqewerkt. 

Allereerst wordt een informatiematrix opgesteld. In deze matrix 
wordt de voor de besturing noodzakelijke informatie op een bepaalde 
wijze gerangschikt, zodat men inzicht krijgt in de noodzakelijke 
informatiestromen. 

Aan hand van de informatiematrix kunnen dan de verantwoordelijkheden 
v~3tY21egd w01den. :~vens worden de verschillende 
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formulieren met de benodigde informatie besproken. In paragraaf 3 
wordt aandacht besteed aan de procedures die afgeleid worden uit de 
informatiematrix. 

~ De informatiematrix 

In figuur 6.1 is schematisch de informatiematrix weergegeven voor de 
productiebesturing. In deze matrix worden op de vertikale as de 
informatie-items vermeld. Op de horozontale as worden de functies 
genoteerd. 

De informatiematrix bevat de volgende informatie: 

- op welke plaatsen heeft men behoefte aan 
informatie. 

- uit welke items bestaat deze behoefte 
- waar ontstaan de items 
- hoe worden deze items geplaatst in de tijd 

Indien een informatie-item in een afdeling ontstaat wordt dit 
aangegeven met een "0". V~~r de ontvanger geldt dat dit wordt 
aangegeven met een "x". 

Aan hand van de informatiematrix kan de formulierenstroom opgesteld 
worden. Het blijkt dat de verschillende formulieren noodzakelijk 
zijn. Dit zijn ( zie figuur 6.2 ): 

- planbon 
- materiaaluitgiftekaart 
- stelkaart 
- karweimeldingskaart 
- Urenverantwoordingsstaat 
- goudgele geleidebon 
- blauwe geleidebon 

De planbon is bedoeld als order voor de afdelingsplanning. Indien 
een order door centrale planning uitgegeven wordt, krijgt de 
afdelingsplanning de planbon. Aan hand van de opdracht kan de 
productie de order starten. In hoofdstuk 7 wordt gesproken over de 
toekomst van de planning. Uit dit hoofdstuk blijkt dat met de nieuwe 
planningsmethode de planbon niet meer noodzakelijk is. Deze komt dan 
oak t~ v8rvall~n. 



-59-

toO toe toO toe 
Funktie f;l f;l >: >: .... .... .... .... 

'1:1 t:; ;:: .: .... ;:: ~ 
;:: f;l 

4) <XI .... a:I 

'" ,..; ,.., .... ,.., 
<II "- "- N P. 

,Q III ~ ill 
J.. 4) IlC toO 
0 .... ;:: III ;:: 
0 a:I .... e .... 
> ... ,.., .... ,.., 

,loI .... <Il a:I <Il 
s.. $:I 'C III 'C 

ITEM <Il 4) .... .... .... .. (:) a:I "- <II 

arttkelnr. 0 x: x x -
art. omschr1jv. 0 x x x -
bewark. volgorde 0 - x - -
wel"kinstruct1e 0 - x x -
verpakk1ngsinst. 0 - x - -
takeninp;snr. 0 - - x -
wljzegingsnr. 0 - - x -
wijzell;ingdatum 0 - - x -
komponenten 0 x x - -
art.nr.planbon 0 x: 
ordernummer 0 x 
orderhoeveelhe!d 0 x: 
startdatum 0 x: 
leverdatum 0 x: 

art.nr.ruw mater. 0 x -
omschrijving 0 x -
ordernr. 0 x -
hoeveelhe1d 0 x -
einddlitum 0 x -
materilifll eenheid 0 x -
vol~ende bew.plaata 0 x -
art. nr. teruggave 0 x 
ordernummer 0 x 
mater. eenheid 0 x 
datum verzendlng 0 % 

uttgegeven aantal 0 x 

artikelnr.l!tellen 0 

bewerk. nr. 0 

bewerk.plaats 0 

bewerk.omschrijven 0 

gereedschapnr. 0 

orderhoeveelheld 0 

e!nddatum gereedsch 0 

art.nr.product!e 0 

ordernummer 0 

volll;ende bewerk:. 0 

ordernwamer 0 

leverd"tua 0 

art.nr.teruggave 
ordernummer 
aantal geleverd 
verzendatum 
paraa! Icwal.dienst 
mannummer 
aantal wralc 
bewerkingnr. 
uren p;p;ewerlct 

art. nr.A!keur 0 -
aantal 0 -
verzenddatum 0 -
paraaf kwal.dienst 0 -

f;l ......, 
.... 
N 
<XI 
toO 
ell 

'" ~ <Il 
(:) .... t:; 
ill .... .... 

'1:1 (:) .... 
<II ::I N 
<Il '1:1 0;1 ,.. 0 be 
<Il '" al· 
toO p. IS! 

X lC X 

x x x 
- x - x -- x x 
x - -
x - -
x - -- x -

- - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x 
- - -- - -- - -- - -- - -
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

- % 

"" x - x 
- x - x 

0 % 
0 x 
0 x 
0 x 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -

- 0 -- (J -- 0 -- 0 -

!: 
':d 
+> toO 
CD t:; .... .... 
>: ;:: .... ;:: 
e ill 

'1:1 ,..; 
ell "-
;:: 4) ...., .... .... a: 
N ,.. 
III .... 
toO I:: 
a:I <Il 
e 0 

- -- -
- -- -- -- -- -- -

x 
x 
x 
x 
x 

X x 
x x 
x x 
x x 
x -- x 
- x 
- x 
- x 

x x 
% X 
x x 
x x 

.... 
ill 
;:: 
<II .... 

'1:1 
ill .... ..... 
<Il .... p. .... 0 .... 0 
III ,loI 

l: ;:: .... 
x 
% 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

- x? 
- %? - x? - x? 

opdracht 
naar 
stamperij 

opdracht 
materiaal 
uitg1fte 
of 
onderdelen 

ul tzetten 
ma.teriaal 
ot 
onderdelen 

stellen 
machlne 

productie 
starten 

producten 
gereed 

urenverant
woordlngsstaAt 

afkeur in 
plaat magazijn 
of 
productie 

I'IG. 6.1: De informatlematrix op product!e-niveau~ 
Bij afkeur. 1n !et magazljn of in de stampe1j 
stampertj, wordt dtt doorJl;egeve~ aan . 
magazijn 6.dmilJ:1btrat1.~' en afdellngspll';nnlng. 
Tevens wordt blj afkeur in het plaatmagaziJn 
1nicoop inge11cht. 



-60-

;-
...,71 

'1J'" ,., .,'> 
Funktie .~~ ",'" a; c~ 

~ 
.~ :Q o~ ,;: ~'" .?;,rz, !J « 

6; qJ .<.i 00 -;:..,rz,"Y 
.::,"Y .<:' .. ~ 

?;," ...,4i '*' 'I;"y 

t:; '1J~ ... "" 
~ ~ fIj. <:' 

~ ..... 'l>7r <$' ...71 ~ 0; 

<:' fIj'" "" 
.:;,'b q, :l' 

Item 
'l> ~ ;;. 'I;~ ~o; 

~ ~ ~ ~ 
.::,'" ~ ~ 

attikelnummer 

t-x x x x 0 0 

OIt\SCtlJVlnq 
X I x x x 

oidernoeveelnel<l x I x x X 

elnddatulII 
x 0 0 X 

ordernummer 
x X X 0 0 0 

materiaal eenheid 
..... 

x I) 0 

volqen<le bew. plaats I 
1C 

<1at 
0 0 

ultgiftE' aanta1. 
0 0 0 

bewerklnqanummer 
X X 0 

bE'werkingspiaats x x x. x 0 

steitljd 
x 0 

bew. olllschrijving 
x x 

gereedsch.nr. 
x 

KOmpOnE'nten 

paraaf "waJ. . <ltensT 
0 0 0 

afhoeken komponenT 
0 

mannUlI'IllIer 
I 0 

aantal wrak 

I 
0 

lIren gewerxt 
j 0 
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De materiaaluitgiftekaart wordt gebruikt als opdracht tot het 
uitzetten van het materiaal of de onderdelen ( monodelen in de 
stamperij ). De stelkaart is bedoeld als opdracht tot het uitzetten 
van het gereedschap en als informatiedrager voor de stellers. Op de 
karweimeldingskaart worden de manuren van de machinebedieners en het 
geproduceerde aantal vermeld. Met deze kaart kan het aantal 
geproduceerde onderdelen bijgehouden worden, zodat de order tijdig 
gereed bevonden wordt. De urenverantwoordingstaat is een kaart die 
gebruikt gaat worden om de productievoortgang bij te houden. Deze 
wordt aan het eind van de dag in het computersysteem ingevoerd. De 
goudgele geleidebon is de begeleidende bon voor het materiaal, en 
wordt gebruikt om het materiaal af te boeken. De blauwe geleidebon 
is de begeleidende kaart voor de onderdelen en dient als 
registratie-formulier ( bij- en afboeken ). 

In figuur 6.3 wordt de volgorde van de acties ten behoeve van de 
ordersturing duidelijk gemaakt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen orders voor monodelen en samenstellingen. Bij de manadelen 
worden de materiaaluitgiftekaarten vaor het plaatmagazijn 
uitgegeven, bij de samenstellingen voor het componentenmagazijn. 

Uit de informatiematrix Zl]n tevens de veratwoordelijkheden van 
bepaalde functies te bepalen. Dit is in figuur 6.4 uitgewerkt. De 
functies die een bepaalde beslissingsbevoegdheid hebben zijn 
verantwoordelijk vaor het correct uitvoeren van die activiteiten. 
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~ Detailprocedures 

Is een order vastgelegd dan gaat deze naar de afdelingsplanning 
d.m.v. een planbon. In de toekomst wordt dit via de Priority 
Dispatch Report gedaan (zie hoofdtuk 9 ). De planbon is bedoeld als 
orderbevestiging voor de stamperij. 

Is de startdatum bijna bereikt dan worden de materiaaluitgiftekaart, 
stelkaart en karweimeldingskaart uitgedraaid. Dit is het moment dat 
de order in productie kan gaan. 

In het productieproces is de productiebesturing belangrijk, omdat de 
normen gerealiseerQ moeten worden. Bij de productiebesturing zijn de 
informatiestromen, zoals voortgangsmelding en opdrachtverstrekken, 
essenti~el. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de achtereenvolgende handelingen 
in het productieproces ( zie figuur 6.3 ). Omdat de handelingen 
consequent uitgevoerd dienen te worden, worden de verschillende 
procedures besproken. In bijlage 6.1 wordt hier uitgebreid aandacht 
aan besteed. 

De eerste procedure betreft het uitgeven van plaatmateriaal. Door 
middel van de materiaaluitgiftekaart wordt de opdracht tot 
materiaaluitgifte gegeven. De goudgele geleidebon wordt gebruikt 
voor de registratie, en het onderblad voor de begeleidende kaart van 
het materiaal. In bijlage 6.2 is een detaillistische procedure 
uitgewerkt. Deze is reeds uitgevoerd. 

Bij het in productie nemen van de bewerking van een order moeten de 
stelkaart en de karweimeldingskaart uitgegeven worden. Aan hand van 
de stelkaart worden de voorbereidingen voor het instellen van de 
machine getroffen. De karweimeldingskaart wordt tijdig aan de 
productiechef verstrekt, zodat deze in staat is tijdig te reageren 
bij een te lage belasting van zijn ploeg. 

Is een order in bewerking dan is het belangrijk dat de 
productievQortgang geregistreerd wordt. Op deze manier kan de 
afdelingsplanning goed inspelen op de storingen in het 
productieproces. Bij controle van de voortgang wordt gebruik gemaakt 
van de urenverantwoordingsstaat ( UVs ). Door dagelijks te melden is 
het ffi0gelijk v~~ te ( zie bijlage 6.3 ). 
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Bij de productie van samenstellingen in de lasserij moeten per 
bewerking verschillende materiaaluitgiftekaarten uitgegeven worden. 
Echter hier gaan de kaarten naar het componenten magazijn. Bij de 
uitgifte van de monodelen wordt een blauwe geleidebon gebruikt. 

Naast de productiebesturing vindt in een productieproces ook 
contrale, betreffende de kwaliteit, van de producten plaats. In het 
proces wordt dit ook weI omschreven als een van de 
vergelijkingsorganen. De kwaliteitsdienst ( controlerende instantie, 
die de producten vergelijkt met de normen ) dient eventuele 
storingen in het proces bij te sturen. In bijlage 6.1 wordt ingegaan 
op de verschillende taken van de kwaliteitsdienst. 

V~~r de invoer van een proces geldt dat de materialen of onderdelen 
aan bepaalde eisen moeten voldoen. De ingangscontrole heeft als doe! 
de invQer van het productieproces te vergelijken met de normen. Bij 
gebreken moet de kwaliteitsdienst de verschillende instanties 
inlichten, zoals inkoop en centrale planning. 

Ondanks de ingangscontrole is het mogelijk dat het ingevoerde 
element tijdens het proces niet aan de eisen voldoet. In dit geval 
wordt het ingevoerde element geblokkeerd en eventueel afgekeurd. De 
kwaliteitsdienst dient de verschillende instanties op de hoogte te 
stellen, zodat tijdig actie ondernomen kan worden. 

Tijdens de productie worden de producten steekproeisgewijs 
gecontroleerd. Bij afkeur wordt een afkeurrapport geschreven, 
waarvan een copie naar de centrale planning gestuurd dient te 
worden. 

Bij het afronden van een productieserie wordt het laatste product 
van die serie bij het gereedschap gevoegd. Dit laatste product wordt 
nauwkeurig gecontroleerd. Voldoet het product niet aan de eisen dan 
wordt het gereedschap in de gereedschapmakerij hersteld. 

Met behulp van de procedures in bijlage 6.1 is het mogelijk de 
productiebesturing te verbeteren. Voordat de procedures ingevoerd 
worden, moeten ze verder gedetailleerd worden. Dit is al gedaan voor 
het plaatmagazijn. 
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7 TOEKOMST VAN DE PLANNING 

Momenteel wordt de planning handmatig verzorgd. Per week moeten een 
120-tal orders "ingepland" worden. De orders hebben gemiddeld 3,2 
bewerkingen. Dit houdt in dat per week 380 bewerkingen gepland 
moeten worden. Als voor de monodelenproductie een doorlooptijd per 
order van twee weken gerekend wordt en voor de samenstelling een 
week dan wil dat zeggen dat ongeveer 550 orders gelijktijdig in 
bewerking zijn. 

Ten gevolge van het grate aantal bewerkingsopdrachten, wordt het 
overzicht snel verloren. Met behulp van een geautomatiseerd systeem 
is het mogelijk een groot aantal opdrachten automatisch te 
verwerken. Slechts in uitzonderingsgevallen is het noodzakelijk 
handmatig in te grijpen. 

In hoofdstuk 4 is bespraken dat de doorlooptijden nu korter zijn dan 
in het begin van de eindstudie. Doordat de doorlooptijden kort zijn, 
en later nag korter kunnen worden, is gewenst dat de ardersturing 
geautomatiseerd wordt. Zodoende is het mogelijk goede prioriteiten 
aan de order toe te kennen, en dan te realisren. 

In het Univisa pakket is een systeem voorhanden zodat de planning 
grotendeels geautomatiseerd kan worden. Met Priority Dispatch Report 
is het mogelijk per bewerkingsplaats prioriteiten te stellen aan 
orders. Zodoende is bekend welke volgorde in orders per 
bewerkingsplaat gewenst is. 

Het Priority Dispatch Report ( PDR ) is in het MRP als standaard 
pakket voorhanden. Aan hand van het orderpakket worden pioriteiten 
gesteld. De prioriteiten kunnen bepaald worden aan hand van: 

- management priority 
- slack/remaining operation 
- kortste bewerkingstijd eerst 

Bij de KBE-regel ( kortste bewerkingstijd eerst ) worden de orders 
in volgorde van toenemende bewerkingstijd voor productie vrij 
gegeven. Bij management priotity wordt een bepaalde belangrijkheid 
door de planner toegekend aan een order. Bij de slack/remaining 
operation-regel wordt een prioriteit aan de order toegekend aan hand 
van de beschikbare vrije tijd. De beschikbare vrije tijd is gelijk 
aan de levertijd min het actuele tijdstip, verminderd met de som van 
de bewerklngstijden. 
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V~~r DRU is een gecombineerde regel, namelijk KBE/BVT toepasbaar. 
Bij deze regel worden de orders verdeeld in twee graepen, namelijk 
in Ute laat" en "op tijd", Is een order nog op tijd, dan wordt het 
werk in de volgorde van toenemende bewerkingstijd in productie 
gegeven ( KBE ). Wordt een order ais te laat beschouwd, dan 
verkrijgt deze voorrang boven de orders die nog op tijd zijn 
( BVT ), 

Met de KBEjBVT regel worden de zeer grate overschrijdingen van de 
levertijd vermeden. Doordat de KBE-regel niet altijd toeqepast kan 
worden, heeft dit nadelige gevolgen op de gemiddelde doorlooptijd. 
Echter de levertijd is eveneens van groot belang. 

In fiquur 6.1 is een voorbeeld van het Priotity Dispatch Report van 
een bewerkinqsplaats gegeven. In het overzicht worden 
machinegegevens afgedrukt, die belangrijk zijn voor de planning. In 
dit raport is onderscheid gemaakt tussen de beschikbare en 
aankomende orders. Een order is beschikbaar indien de bewerking 
mogelijk is, d.w.z. de voorgaande bewerkingen zijn voltooid. ten 
orders is "coming to workcentre" indien de bewerking op deze machine 
dient te gebeuren, echter nog niet mogelijk is ( i.v.m. voorgaande 
bewerkingen ). 

Met het Priority Dispatch Report is het moqelijk de 
productievoortgangscontrole te realiseren. Achtereenvolqens worden 
de verschillende qegevens uitgeprint: 

- ordernummer 
- artikelnummer 
- aantal te producer en ( ORDER QTY ) 
- interne leverdatum ( ORDER DUE DATE 
- bewerkingsnummer ( OPER. NO. ) 
- beschrijving bewerking ( OPERATION 

DESCRIPTION ) 
- prioriteit ( OPER. PRI 
- hoeveelheid bij voorqaande bewerkinq 

geproduceerd ( QTY AT OPER. ) 
- nog te produceren aantal ( QTY TO PROCESS 
- machine hours 
- labour hours 
- volgende bewerking 
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V~~r ·cominq to workcentre- Z1Jn belanqrijke qeqevens: 
- leverdatum 
- voorspellen van de beschikbaarheid voor de 

order te leveren materialen. 
- hoeveelheid die voor de volgende bewerking 

beschikbaar is. 

Door de directe koppeling van centrale planning en afdelinqsplanning 
met het PDR kan de planbon vervallen. De planbon dient momenteel als 
informatie-overdracht betreffende de orders tussen de twee 
planninqsniveauls. 

Een order wordt in opdracht qenomen indien deze de hoogste 
prioriteit heeft en de bewerkinqsplek onbezet is. V~~r een qoede 
sturinq van de orders is het noodzakelijk dat de terugkoppelinq 
correct verloopt. 8ij de teruqkoppelinq wordt de productievoortqanq 
qereqistreerd. Oit wordt qedaan aan hand van de 
urenverantwoordinqsstaat, die in hoofdstuk 6 is besproken. Met de 
teruqkoppelinq dient het computerbestaand na ierere dienst up to 
date qebracht te worden. 

Voordat het PDR als planninqhandleiding ingevoerd kan worden, moet 
aan enkele voorwaarden voldaan worden. 

- De POR moet interactief zijn 
- De terugkoppelinq moet correct z1Jn 
- De planninq moet tot rust komen. Gebleken is 

dat spoedorders een vrij korte levertijd 
kunnen hebben , zelfs minder dan een week ). 
Deze spoedorders verstoren de gehele planning 
en productie. Daarom moet, zeker voorlopiq, 
een vaste minimale levertijd aanqehouden 
worden ( b.v. 2 weken ). 

- storinqen in het productieproces dienen 
direct gemeld te worden, zodat tijig 
qereaqeerd kan worden. 

- zie bijlage 7.1 
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~ MRP. OPT EN KANBAN 

De noodzaak om de productiefuncties met een adekwate beheerstechniek 
uit te rusten is de software constructeurs niet ontgaan. V~~r de 
productiebesturing zijn verschillende systemen voorhanden. Dit zijn 
MRP ( Material Requirements Planning ), Kanban ( afkomstig uit Japan 
) en OPT ( Optimized Production Technologie ). Elk systeem heeft 
zijn sterke en zwakke punten. De keuze van een pakket kan aIle 
nadelen tot gevolg hebben. In dit hoofdstuk wordt getracht de voor
en nadelen van de drie productiebesturingssystemen aan te duiden. 

Ret Kanban systeem, of weI JIT ( Just-In-Time ), gaat uit van een 
gedetailleerd assemblage plan. Van hieruit wordt terug gerekend in 
de tijd, m.b.v. de doorlooptijden, en komen de productie- en inkoop
orders tot stand. 

Voordelen van Kanban zijn: 
- verlaging van de hoeveelheid 

onderhanden werk. 
- verlaging van de doorlooptijden. 
- eenvoudige administratieve 

procedures. 

Essentieel voor Kanban is dat de problemen, zoals hoge voorraden, 
grote productieseries en lange doorlooptijden, opgelost worden. Dit 
kan gebeuren door verlaging van de steltijden, verlaging van de 
uitvalpercentages en een multi-functionele opleiding van de 
werknemers. 

MRP gaat van dezelfde principes als Kanban uit, namelijk op tijd 
produceren en lage voorraden. Echter doordat "geen" aandacht besteed 
wordt aan onzekerheden in de productie ( zoals leverdatum, 
uitvalspercentage, enz. ), worden tach veiligheidsvoorraden 
aangehouden. 

Ren ander nadeel van het MRP-systeem is dat het informatieverwerkend 
systeem veel zwaarder is. Wordt in een weinig stabiele 
productieomgeving gewerkt, dan kan dit weer in het voordelig zijn. 

MRP is in staat om in halflange termijnen tewerken ( b.v. 
capaciteitsbehoefte bepaling ). Kanban daarentegen kan de korte 
termijn en. Door deze redenen kan gesteld worden dat een 
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combinatie van beide systemen een oplossing voor vele bedrijven kan 
bieden. 

OPT stelt dat geld verdienen de enige echte bedoeling van een 
bedrijf is. O.w.Z. netto winst, rendement en cash-flow moeten 
verhoogds worden. Oit kan door: 

- verhoogde doorstroming: de snelheid waarmee de 
goederen geproduceerd en 
verkocht worden. 

- verlaagde voorraden voorraad betekend geld 
ge!nvesteert in zaken die 
door het systeem 
doorverkocht zullen worden. 

- Verlaagde exploitatiekosten: kosten die de 
aangekochte goederen 
omvormen tot verkoopbare 
eindproducten. 

Wil de productiviteit vehoogd worden, dan moet volgens OPT aan de 
volgende voorwaarden voldaan worden: 

- op knelpunten plannen, niet-knelpunten dienen 
voor de flexibiliteit van de planning. 

- omstellen op een knelpunt dient zo veel 
mogelijk te worden vermeden. 

- er bestaat geen relatie tussen omstelkosten 
en voorraadkosten. Er wordt bij OPT uitgegaan 
van transfer lotgrootte ( duidt op het 
materiaaltransport ) en een proceslotgrootte 
( duidt op de lengte van de productierun ). 
capaciteit en prioriteiten dienen samen in 
beschouwing genom en . te worden .. 

- onzekerheden in de productie niet cumuleren 
maar minimaliseren. 

- boekhoudkundige kostengegevens. De som van de 
locale optimale beslissingen is niet gelijk 
aan het globale optimum. 

OPT bepaald globaal de knelpunten en niet-knelpunten. De knelpunten 
worden dan 100% belast om de doorvoer te minimaliseren. Oaarna pas 
worden de niet-knelpunten ( overcapaciteit ) ingepland ( tot 80% ). 
OPt legt nu de veiligheidvoorraden op punten waar deze nodig blijken 
te zijn, d.w.z. op punten waar het critieke pad benaderd wordt ( zie 
figuur 8.1). Oit wordt gedaan om de bottle-necks te beschermen. 
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orders of 
-Forecast 

--

ghe1dsvooI"I"aad 

onderdelen 
-Fabricage 

ruwe materialsn 

FIG. 8.1: Het productienetwerk volgens OPT met de 
plaatsing van de veiligheidsvoorraden. 

MRP gaat in principe uit van onbeperkte capaciteit. Het opstellen 
van een realistische Master Schedule is een van de grate zwakheden 
van het MRP. Kanban is beperkt tot vrij stabiele bedrijfssituaties, 
met weinig variatie. OPT steunt op het principe van Kanban, echter 
OPT vraagt geen jarenlange trial and error procedure. Het steunt op 
mathematische gegevens. 

Eerder in het verslag is gesproken over de plaatsing van de 
strategische voorraden. Uit het principe van OPT blijkt dat de 
veiligheidsvoorraden gestationeerd worden op de plaatsen waar dit 
noodzakeli k blijkt te zijn. Concluderend kan gezegd worden dat in 

d t lJij mw kan worden. Eerder ward gesteld dat 
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de strategische voorraden op voormontage-niveau gelegd zouden moeten 
worden. Echter voor probleem gevallen kunnen de voorraden op andere 
punten in het productieproces gelegd worden. Hierbij moet weI 
rekening gehouden met de vergankelijkheid van producten ( b.v. 
ontstaan van vliegroest ). 

In paragraaf 3.6 is gesproken over de stationering van de 
strategische voorraden. Hierbij werd gesteld dat de productie op 
voorraad tot de voormontage plaats vindt. De eindproducten worden 
op klantenorder gemaakt. Dit kan niet zondermeer ingevoerd worden. 
De montage moet immers in staat zijn snel te verwisselen van series, 
omdat de montage-series kleiner worden. 

Voor de besturing van de productie kan gebruik gemaakt worden van 
een combinatie van MRP en Kanban. Ret MRP wordt dan gebruikt voor de 
middellange-termijn planning en het Kanban-systeem voor de korte 
termijn planning. Ret zou zelfs zo kunnen zijn dat het OPT-systeem 
gebruikt kan worden. Hiervoor is een verdere studie noodzakelijk. 
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CONCLUSIES EN AANBEYELINGEN 

Aan hand van de P-Q-analyse kan bekeken worden of massafabricage, of 
een functionele opstelling van de machines of een combinatie van 
beide mogelijk is. Gesteld kan worden dat voor de pandragers 
massafabricage in lijnproductie mogelijk is. Voor b.v. de 
binnenwerken van de kachels bestaat deze mogelijkheid door een 
betere keuze van de bewerkingsplaatsen ( liefst dezelfde ). Dit moet 
verder onderzocht worden. 

De productstructuur van de kookapparatuur moet aangepast worden, 
zodat de verschillende analyses van het productieproces mogelijk 
zijn. Dit wordt op het moment gedaan. 

Bij de productstructuren blijkt dat de ingevoerde bewerkingsplaatsen 
niet altijd correct zijn. Daarbij is voor de capaciteitsplanning het 
gebruik van alternatieve bewerkingsplekken handig. Daarom moeten 
deze ingevoerd worden. ( Gedeeltelijk bestaan ze in de stamperij als 
noodoplossingen ). 

Uit het goederenstroomdiagram blijkt dat na ieder subsysteem, 
betreffende de verschillende afdelingen, buffers gepland zijn. Door 
een juiste keuze van de strategische voorraden kunnen de voorraden, 
met de daaraan verbonden kosten, verlaagd worden. In hoofdstuk 8 
werd de opzet van OPT uiteengezet. Het bleek dat de 
veiligheidsvoorraden van de artikelen gestationeerd worden op punten 
in de routing van de artikelen waar het kritieke pad benaderd wordt. 
In practijk blijken de artikelen voornamelijk voor of na de 
voormontage opgeslagen zullen worden. In de productie moeten weI 
buffers opgenomen worden. Deze dienen dan als opsiag voor de 
wachtende orders van die productiegroep 

Uit de materiaalstroom blijkt dat verschillende stromen met een hoge 
intensiteit een lange transporttijd vergen. Een gedegen layout
studie is daarom noodzakelijk. 

In de routing van de producten moeten alternatieve bewerkingsplekken 
opgenomen worden. Essentieel is dat de extra kosten voor die 
alternatieve bewerkingen bekend zijn. 

De doorlooptijden zijn na een doorlooptijden onderzoek aangepast. 
Vergelijking van de de nieuwe doorlooptijden met de theoretische 
wachttijdformules leert, dat de nieuwe waarde nag te hoog zijn. V~~r 
een moe ten de verschillende machines apart 
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geanalyseerd worden. Dit as aIleen voor de Salvagnini gedaan. De 
conclusie is dat de doorlooptijd gelijk is aan Dn = 4,8 ~ Bn' 

De geplande bewerkingstijd en de werkelijke bewerkingstijd wijken 
van elkaar af. Het blijkt dat de werkelijke bewerkinstijd de 
geplande met 25% overschrijdt. De afwijking ligt aan de toes lag in 
de normen of in het tijdsverlies in de stamperij, zoals zoektijden, 
slecht gelnformeerd zijn, enz. 

Voor de Salvagnini zijn planningsregels opgesteld. Deze zijn de 
levertijdformule in combinatie met KBE/BVT-regel. Aan de KBE/BVT 
worden qewichten toegekend door de Piority Dispatch Report. 

V~~r de doorlooptijden, met de planningsregels, en de 
detailprocedures geldt dat deze stapsgewijs ingevoerd moeten worden. 
Het beste kan met het begin van ieder cicuit begonnen worden. D.w.z. 
voor de planningsregels starten met de krukscharen, en voor de 
detailprocedures met het plaatmagazijn. Deze laatste is reeds 
ingevoerd. 
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DEFINITIES 

Eindproduct 

Finishdeel 

Hoofdtype 

Inkoopdeel 

Maakdeel 

Monodeel 

Montagedeel 

plaatdelen 

Productgroep 
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is een volledig product dat verkocht wordt aan 
leveranciers van kaches of afnemers van 
toeleveringsartikelen. 

is een product waaraan een lakbewerking is 
toegevoegd. Dit gebeurt in de eigen lakkerij. 

bevat de type producten waarvoor een aparte naam 
bestaat. Bij toelevering is dit het artikel-code 
nummer. 

is een product dat ais zodanig ingekocht wordt 

is een product van de stamperij waaraan een of 
meerdere bewerkingen verricht zijn. Het is een 
enkelvoudig product. 

zie maakdeel 

is een product waaraan montagehandelingen 
verricht zijn. Hier worden monodelen, 
samenstellingen, inkoopdelen, finishdelen en 
uitbesteeddelen aan elkaar gekoppeld. 

zijn platen die geschikt zijn voor de stamperij. 
D.w.z dat ze productierijp zijn voor de 
verschillende machines. Ongeveer 50% van het 
aantal te transporteren pallets plaatmateriaal 
gaan van de knipstraat naar de krukscharen. 10 
tot 20% zijn fixmaten die ingekocht worden ( ruw 
fixmaten ). 

V~~r eigenproducten geldt: Een productgroep geef 
aan in welke vorm het product, wat een bepaald 
doel heeft, voorkomt. B.v. gevelkachels, cv
apparaten, enz. 
In de toelevering wordt onderschijdt gemaakt in 
niet-verspanende bewerkingen, oppervlakte 
behandeling en assemblage werkzaamheden. 

Producthoofdgroep De producthoofdgroep bij toelevering bevat de 
drtikelen die dall een bepadlde industrietak 
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geleverd worden. ( automobiel of overige 
industrie ) 
Bij de eigenproducten wordt onderscheid gemaakt 
in verwarming, kookapparatuur en rvs-producten. 

Productsubgroep Eigenproduct: In de productgroepen wordt 
onderschijdt gemaakt in kenmerkende verschillen 

Ruwmateriaal 

Samenstelling 

Type 

Uitbesteeddeel 

Variant 

. zoals in de branderuitvoering, elektrisch of gas 
enz. 
Toelevering: Onderschijd in de verschillende 
afnemers. 

is het uitgangsmateriaal. Vanuit dit 
uitgangsmateriaal worden de platen geknipt die 
productierijp zijn. 

is een product dat bestaat uit verschillende 
monodelen. De monodelen zijn d.m.v. een 
lasbewerking verbonden. 

Onderverdeling naar productgroepen ~n bevat de 
artikelen die een bepaalde uitvoeringsvorm 
hebben. B.v. Loevestein 9T. 

is een oderdeel dat of buitenshuis is gelakt, of 
buitenshuis gei!maillerd, of enig andere 
metaaloppervlakte behandelingen heeft ondergaan. 

De typen in productproepen kunnen verschillende 
varianten hebben. De verschillen bestaan uit 
kleut, aardgas, enz. 
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BTJLAGE 3.3 

S. Resultaten manbezetting voor de totale fabriek. 

5.1 Gevraagde manuren: 

p 
.~~ Kwartaal I II III IV 1984 

.roduktgroep , " (1-12) (13-24) (.25-40) (41-52) 

erwarming 18842 30326 29576 24362 103106 

I<ookapparatuur 15251 15271 16542 14089 61153 

. 
rtot:srvrijstaal 4408 4056 4882 5602 18948 

roe levering 38739 26217 25278 21022 111256 

Totaal fabriek 77240 75870 76278 65075 294463 
.' 

: , ! 

per sfdeling' . 
i J 

j I i 

~ I 
T'ampedj 42288 37626 \ 34866 29181 I 143961 

1 
! 

A n.mblage 23027 26690 
! 
I 
I 

28355 23972 102044 
I _.'-

l • Kr'ri j 7640 \ 7611 ! 8272 6431 29954 
I 
1 

! i i 
, 

-4 - i 
: 

! I 
R~. . ! 

4285 3943 4785 5491 18504 

---. • I • 



B 3.3.2 

b. Resultaten manbezetting in detail voor Stamperij. 

6.1 Gevraagde bruto-mankapaciteit voor Stamperij per sroep: 

I 11 III IV 
.. Kwartaa1 

;::::;~ .. , _<_1-_1_2_> __ -+-_(_1_3 ... ..;.2~4_)_-+-_(_25_-....,4_0 > __ +-_<_4_1-... 5_2_) _-I 

, 
uren J man uren man uren man uren man uren 

1984 

. . 

l 
7135 28,99 12364 46,34 10950 38,40 9177 '33,25 39 

I 
V.erwarming 826 

• ! 
konkapparatuut' 3573 14,12 3301 12,38 3374 11.84 2874 10,39 13 122 

123 0,49 113 0,420 97 0.35 111 0,41 444 

-------------~----~----~-----P----~----~~----+_----+_----~----------~ 
Toe 1 eve ring 31257 123,55 21848 81,87 20445 71,70 17019 61,67 90 569 

1Cnaal STY. 42288 167,15 37626 141,01 34866 122,29 129181 105,72 143 961 

Pl.iJnnorm 1l.Ox23.0 ll,6x23,O 12,4x23,0 

t'r.d. nivo/wk. 3844 3244 2812 2432 

.------..... ----........ __ --.-_"'-____ ..... ______ II....-___ --l 

:~lt: rk i ngen: 

p lannormen zi jn constant gehou.den op 23,0 per kwartaa1, zodat kwartalen 
%lerling qua belading kut:lnen worden vergeleken. 
Ink kan deze taakplanning worden vergeleken met de voorgaande· dd. 21-11-l983. 

'" vaste werkopdrachten voor het 2e kwartaal worden in week 7 geprint, zodat e 
:rl'n-telling over taak II en restant task 1 begin week 8 ter beschikking is. 
}. Ii. v. deze opdrachten (Eigen produkt + Vaste toe levering) zal moeten worden 
astgeste1d of verdere uitbeateding nag noodzake1ijk is. 

,'ll globale benadering vanuit deze taakplanning luidt ala volgt: 

apaciteit Taak I 125 man :x- U wk. )C 2'3,0 uur '" 31.625 uren 
Taak 11 130 man x 11,6 wk. x23,Ouur .- 34.684 uren 

Totale capaciteit 66.309 uren 

.' t t ing Taak 1/42288 + Taak 11/37626 • 79.914 uren 

Overbez.etting • 13.605 uren 

en 



BIJLAGE 3.4 
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Figuur 3 - 2. De Produkt-Quantite~tCurve (p-Q grafiek)getekend 
op n:Let-c)lmuiatieve basis. Deze curve laat duidel:LJk zien welke 
produkten een' "boge omzetsnelbeid" bebben en welke een "lage om
zetsnelbeid".: De produkten in gebied )of zijn mees..tal gescbikt 
voor produkt:Le met massa-fabrikage tecbnieken, terwijl die :Ln 
gebied J log:Lscberwijze geproduceerd dienen te worden in een 
layout d:Le gebaseerd is op ordergewijze produkt~e of klein
serie fabrikage. Produkten., die liggen in het gebied tussen de M 
en J gebieden en die daze laatste gebieden overlappen, zullen 
in het algemeen nopen tot een combinatie of tussenoplossing van 
layouts zoals b.v. aangepaste bandproduktie, procesgericbte af
delingen in lijnopstell:Lng of groepsgewijze fabrikage. De kleine 
gra£iek recbta boven toont aan hoe de curve gewoonlijk opgebouwd 
wordt, waarbij elk a£zonderlijk produkt of produktgroep gesor
teerd is op volgorde van afnemende boeveelheid • 
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S-,",3 - Z3° 
$'"$'""3 - 2. 'to 
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r:r"'3 - 3~o 

S'"S"3 ... 330 
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A ANT AL.: 2000 

... 

ART lICEL.: 365551100 . R AAM 6E,AAGD ORDER: $79053 WEEK: 

·.*PLAHeOH·.·p~AHeON.**p~ANeON*.*p~ANaON***PLANeON**.pLANeON* •• p~ANeO~*.*PL 

9 EWER ICING SPL.AAT$ • 557610 • 
9EWERKINGSPL.AATS aEMANIHG • CtAKELZAAGMACHlh! • 
aewERICIHGSVOLGHUMMER • 010 • 
e EWERKINGSOMSCHR l.I VIN6 · ZAGEN · STELTIJD INUREN · 0.40 • 
~OA"TIJD IN UREN e 6.00 e 

AANTAL HANNEN · t • 
MANTIJD TOTAAL. IN UIEN · 6,40 · 

*.* S TEL K A A I T * •• 
\ AT IIC ELNUMJIIER ARTIKEL. OJIIStHRIJVING 

S6S551100 I AAM GEIAA GD 

~eW£RICINGSPLAATS 
.3 EWERICINGSPLAA'TS aENAMING 
aewERICIHGSVOLGNUMMER 
BEWERICINGSOJIISCHRIJVIN& 
GEREEDSCHAPPEN 
STELTIJD IN UREN 

STELL EA (S) 

BEGINDATUM 

3EGINTIJD 

P lR AAF KWALIT e IT SO lEN ST 

EINOOATUH 

EINDTIJD 

: 55742Q 
: PIJPWIKKEL~ACHINe 
: 0,0 
: BUIGEN 
• e 

: 0,60 

e· • 

· • 

• · 
· • 
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· · 
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----------------------------------------------------------------------------------~------------

CD 
"-" ~ Dl.nat .. t.rt •• 1 -

KLANT: Kon.LaDdmaob1 TAAK~ROGRAMMA TOELEVERING DATUM: WIJZ-DD: 
--..-----'----t--..-----r-.---.---.-.~. -- -. _._- - .. __ ... _ .. - ---.-'-,---------

PAODUK'rXOD£ LEVER ORDER PROaI.IOr.!oI "DRACH! ~ CIIiCIIRlMID • IUft AlID. P ARt.ICODS ILAIfl ~UKtRGr." I OII5CIIRIJVlICC 
I , • K 

~~--~----~~-~~~~--~~~~~~~--~~~~~--~~~~~_.+r~I~------------I------------------• 11 ~, ? I I" /I n /J'. /11119 ll"J'" I: I. III ... ., It NltT IQV.{ MJlJlJlfolifw Ull,ftltJ tH'''''1l'S1.91J1~hSl!sl'4:S1'41.'' built l'j 

...... -- ----'-... 

----------------t-------~--------
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- '" ~j" H) • 4 8L.lD GOEDEREHBEWEGIlfG IN .A.AN'rAU.Elf PLAlfIlINGBORlZOH I - D.t1'UM: " . : 1 
PRODUX!-GROEP: , 
SC!JOORSTEEHGEBONDEN KONV. 

"'a .... .-.· f'1'AU ..:z:(Wc!wt) 'lllK ::::0::- !AAX J£" !AAX .:zz: 
M"I"lTlII, PRO- AI'ZE'1' 15= PRO- luztr == PRO- U'7.E! f~~ PRO- IAFZft EIUD-

'1'IPE . LAND I~~~- DUX- DUX- DUX. DUX- VOOR-
'l'IE '1'lE ilWll 'I'IE BUD '1'IE RAAn 

RORlZON-8(-lZ) iliL .10 ePa .:1:0 J95" 
III ~- J} S"~ S"y 
IB 
Fa 
IF 1"1. /0 /(2 .If 
ISISI' 

, 

DIV -
'l'O'l'AAL 5t. 111 l/Ill 5hV 

HORIZOH .. lo..lZ 1fL I 

D 

B 6$" $'0 //0 7r 
OB 
F 

'sIsP . 
DIV. 
'l'O'l'AAL "( ';0 Ito 17 .-w-C!...J: 18(· ) Nt .If 7'- /)1) /p~ 
D IrP I~ ~, I,J~ 
B 
OB 
F - ~ ..J Y 
S/SF 
J)IV._ 
'lO'1'AAL 11/ qeD 7Lt4 Ib\ 

ElWIHU'S-lo..lZ m. . • 
D 

1

8 70 .lo 6S- ~r 
G.B 

[I' 

!SISF 
IDIV, 

rraru. '/0 .1/11 ! b(," '-If 
MALLORCA Ita. , I 

ID 

18 

as 
F 
SlSP 
DIV. 
'l'O'l'.uI. 

. MALLOlICA-9'1'-lZ ~ 
D 
B /,,0 
[lB 
F 
SISF 
DIV. 
rpnIp.a&f. un} 

JW.tORC.t .. BlKHENWERK tfI.. 
D 
B 
lB 
;t 

.,~. d I"" 
SlSF 
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jjIV. • 
:.'O'l'A.\L 
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• SERVICE-ONDERDELEN: t 

Taak xv - 1982 
Indicatie I - 1983 

OMSCHRIJVING 

~NT~LQ DBUGA~AB 

NL2T-Ol 
NL3T-Ol 
NL5T-Ol 
G2 Wit 

S2 wit 
G3-01 
G4-01 

G6-01 
Heatwave 
Horizon 270 
Horizon 580 
Ajours G2 wit -
MAN~~L~ gBUGAB~L: 

Radialix 8 C bruin 
Rotonde 

CV12 ledenpakketten 
CV16 ledenpakketten 
CV20 1edenpakketten 

13.5.1982 
J. Geerts. 

/' 
I)-
./ 

week 
week 

41 tIm S2 
1 tIm 12 

KODENUMMER 

2820173000 
2820174000 
2820175000 
2820158000 
3820072000 
2820152000 
2820154000 

2820147010 
- 282Q172000 

28722404 

3820078000 
3820085000 

TAAK 
WEEK 41 

15 

25 
25 
15 

25 
20 
250 

10 

25 
15 

5 

tIm 

52 

INDICATIE 
WEEK 1 TIM 

15 
10 
10 
25 

15 
10 
10 
50 
15 
10 

10 
10 

15 
10 

5 

12 
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TGTUL 
I! OIl"T! S U&,.T ! Q{; 

• ~99!~~!~!~1Il!l!!~- --r-
.~ .. ---~.~---~-~-~~-
INSOUWKOOKpCAH,.::j:f1024.(, 521 .. 1C 775 
l~eOUWKOOKPLATEN~120 465 980 53 I \498 

..• VAH6SCtlUUETS 109 97 1 206 
,§~SlCOonQPP£H1201(11 381 653 U i 1li7F 

EL EeTII.KOOKT OPP .1301 2lC 230 
GHiCMfORI"'--- .- - - 204 272 H 513 
iNSOUwOVEtfs;';3SERlE 109 851 ---uo 
EOfH.3S£BIE~DuBe£L 14 67 81 

·,lNthfGRIiI.E/E:::6'SERIE 31 320 351 
I~P.fORH'G/E:7tSERIE 130 1015 11 1156 

IlVR't.fORN.G/G-HHRlE 922 2221 ~4 """"""3"T9f" 
"VRY-;-f'ORN-;Ui=15s£it iE 2t 1,66 492 

vi-y-;foi",-;ii/i:16SERlE 466 ,57336 )(i75 
~-t~:-~-~e~-~~~-~~;~~-~~--~~~·-~~~-~-~~;~~--i~r~·-~·-~~~~-:~:~-~;~.---~~.~-~--.-.~--.~-~.~~.~-~-~---~-~--.. -~ 

~TOTAAL KOOKapPARATUu 3101 10266 208 37 13612 

IIVS PRODUKT[N 
f:~·~·~~"':=~::;·:_~_·~~: .. 

;, GESL.HELKICOELTANKS 38 1831 1815 
·dHERTAHK 1C 479 489 
.' G.VUIGE PIIOI)UKTEH 2 75 71 
4.; .... . ~ _ __ !: -~~-"-;'1"':,,~.-.-- .. ;:-;, ... ,:,,-,,;,,!," ... -.-;.-- .. ----:.-.-~~;.~ .. ~-.-;..,.. ... - • .;..- ..... :-~t"':.~t.!"-~-~(;-.;.-~-- .-•• ~--- ~-""'--:.~';''!I!''---•• ''-----''!''-
t TgT~~!" lltH fRoD UKTEtf H ,391 2441 

TO£LEV.AUTO 
, ~~"''''~:~:~::~:-=e~'' 
',AUD I-HSU 
"CLARK' -

84 04 
5! 53 

585 585 , DAti'lL fR-BENZ 
. fREUDiHSUG 
lUff let! 
SUB 

1626 1626 tJj 
2687 9 2' 2725 

739 739 ~ 
V ()L VO ]09 309 • 

::..:. -:..:..t!"'= -:;';,,:-_;._~_t._:'_~_;'_':'_;"_~_ .. ..;. .. ;~;.-~-~-.~:..- .. -.--.. - .... :-;;-: -;.: .... -- ;".---;;,..-- ...... ;. .. ~~;; ~.;~ .. --~ .. ~;,;.-- .. --• .;.-- ... - • .;.- 01 ~ 
0'\, 



... 

TAA.ICANALYSE PLANNINGHORIZON: 1982 DATUM: 24-5- t82 Y.Alf. Pl'D BLAD; 

I AFZETPROGNOSE FEBR.+KORR.VERSUS AFZETPROGNOSE MEl 
, 

EIGEN-PRODUKT WERKELIJKHEID 
, . 

": 

A FZ:":T-PROGNOSE TAAK I (1-12) TAAK II (13-24) TAAK III (25-40) 'AAI IV (41-52) fOfAAL II+III+IV 
. APZi::T ~FZET VIm- AJ'Z:b"l AFZET YER- APZBT AFZft YER- APZET Al'ZET VER- APZE! AFZET YEft-

PRODUKT- d.d. RRKE- SClIIL d.d. d.d. SOHIL d.d. ~.d. SCHlL d.4. d.d. SOHIL d.d. :l.4; SOHn 
GROEP uIJK feb+Ir. me1 f'eb.+k . me1 f'eb.+k " ..•• 1 feb.+) .e~ • 

SCHOORST.;; 244; 2857 2093 -764 6950 5183 -176? 5009 3976 -1033 14816 11252 ~3564 GEB.KONV. 
-
GEVELGEB. 12599 8204 5170 -3034 8436 8425 -11 1:2748 12279 -469 29388 25874 -3514 KONV. 

CV-APP. /' 89C 135! 1122 -23; 2481 1452 -1029 2301 2002 -299 6137 4576 ~1561 

BIJVERW. 14~ 19;: 17~ -lS ?53 365 -3at 6?/ ,;80 -297 1622 918 -704 
TOTAAL 

1607, 12608 855S -4050 1862C 1542~ -319~ 20?3! 18637 -209B 51963 42620 VFP.t~ :.. RMT NG "9343 
GESLOTEN 

9t 181 16, -It 156 195 +39 140 154 +14 471 516 +39 MELKK.TANK 
OPEN 

li 1" 3/ +2L 11 36 MELKK.TANK +25 11 33 +22 35 106 -+71 . 
BIERTANK U 41 3C -r 75 60 -15 72 90 +18 194 180 -14 
OVERIGE 

3l 4( +4( RVR-PROO. • - 49 +49 - 51 ... 51 - 140 +140 
TOTAAL 164 241 274 +3~ 242 340 +98 223 328 +105 706 942 +236 RVS-PROD. 

ZONNEKOLL. 47 30 30 30 30 - 30 30 - 90 90 -. 
TOTAAL 47 30 30 . 30 30 - 30 30 - 90 90 -Avr. VERN. 

TOTAAL-
• . I 

16288 ~28791 8862 -4017t 1889> 1579 ~-3097 20988 18995 -1993 52759 43652 r9107 GEUERAAL I . 
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riAJBIBGKOBI~O' • fAAE 

OIWEll- tIRE AR1u:rn.-. 'Ins ':ODBJIUUI. IRDOI. aut. 

s2t-aalJU '80006i<iOO 191) 'lUI: 

1'&OD 
S2 .BROU ,80006 :roQ<l -1911 tiA.l 

iROD 

sa -JlI ,800012000 1912 !.u.J: 

paOD 
sat-lIt )800013000 1912 'lW 

PROD 
BL2!.ol 2800113000 1831 '1'AAIt 
( IlOaIZOIl-a1C 

PROD 
BLn.ol 2800114000 'lAAE 
(SORnOI-'D( 

PROD 
.. 5'1.01 2800175000 'UAI: 

(HOIlUOI-;8(l 
PROD 

H3.A.'l!WA'Ii 2600172000 TAAlt 
(GL2) 2600179000 PROD 
G2-BRUIlf 26001510;,10 1908 tA.A.J: 

GBa 2600250040 
nOD 

~ 
G2'f-BiUII 28001510,50 '909 'U.u: 

GB. 2600252040 
PROD 

G2-1l! 26001;6000 1901 u..u: 
PROD 

Gaf-fi! 2600159000 TA.AK 

1'30D 
-'j!.ot 2800151000 1910 TUlC 

lilh. 2600166000 19tt 
PROD 

G4'l...o1 2800155000 1914 'i.'A.U: 

?ROD 
l5t...ol 2600162000 TA..\I 

PROD 
o.li'r...ol 260016}Ooo l'UK 

?!lOD 
C;S'l...ol 2600 It; 4000 1880 'rA.\K 

?lOO 

0.101...0' 2600165000 1915 'rA..\!c 

:?lOD 

'lAAiI: 

a5 ','1331 a, 
plaa aoilt plu 

'.......I 
raonVU..l(OOI'llGROBJ. 

PRODVU-oaOEP • 

'.filE 21 :mu 21 

aebt plu .!lbt ,lu 

m 
--

235 235 ]0 

130 315 155 

16O 315 

• 165 

. 

. 

205 

nawl.B.UDG 
ai'RtGUOJIl)U .\l'1' All.lfD' 

'b.:'::E 29 'liEU lJ RBI ,. 

au". p1&l1 aut ,laD aob' plu 

I 

270 

.~ ~1'S 

17~ 

215 60 

.__. ---

n:BE 

aut 

tlA'rUII. 19-4-1982 

nl • h'D/JBI'. 

" l'BU" 11" ,., 
plu aut_ plaD aob' plu 

. 

*=t. 
j," 115 "5 

:n~ 2'55 235 

~~ 

.. 
ILAD • 1.01.01 
n,JJ.n~. 

WEU }. ;ruc '9/44 

aobt plu aoU ,lu aob' 
)00 

"0 
30 

160 

~ 
no 

20 
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215 i:~~1 
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JI 

~ 3i 
It 

" 

'/ 

,J 

II 
,! 

"0)0, 

u'nf 
H;::AS 

KAllIOh 
'iT 

I I " E 

TYPE "'seH 
Clui rtpt: 

p 

?L.l.N:IEJ jRJS:; k£~l"'TS 

ON ~~hJ E ~N C~DEG 
PL ~r-.j() "Er ~E.,z'1TS 

ill ~ "1'.£ j '>I' 1E ~S (. J£ 
;>L U.H:: ') ).HH H S r ~RT 

HiE f' :':RIOJS 11-2C 

PI. Hj'iE:) '~~,)$ S ,it;)'1 IS 
J~ H_~v t ~N O~O~R 

PLIN'iED ~Er ~EgMTS 
?LI_M£D aRl[~S DuE 
Pl. ... NtI!:) :JR;)ERS STAiH 

TliE PERIO~S 21-30 

?L.;t./'liE,) 
ON HANJ 
,,1.. A:"'IE:!l 
;>1.. A 1£"£ jJ 

Ptl'll'IE ') 

:;lDSS ~E lMTS 
t a~ O"O"R 
"lE r afelHS 
!lRJ(iU •. OJE 
JR)E~S HHT 

u-.n 
/'lEAS 

iiOUT 
lie; 

TYPE 
(30E 

HSCH 
TYPE 

rl~E PERIO;)S 1-1~ 

PLAN'I£O:;R:lSS ilE:lIHS 
1N H\hO ~ ~N O~~£~ 

?L~'jjEU 'JET ~E~'HS 

;>L~"'IE1 ':;R)[~:; l)'Jt: 
"Ll'nEJ ,)R)E1S STAH 

~LA''''IEJ ,J;')S;; PE~H.rS 

)r;..J:N I ~ Jill O~D':R 

'L ''''!£ J '\If r 1£'~I4TS 

"'L ~I. a·) J" 1£ ~S 0 IE 
"'l.:.'r,[; )F)E~S STA,H 

I I I'::: " ~ ! 0 J:.. II - ; ::: 

C>l ~""'E) .i'< lSS ~(~"fS 
J"< "'\', j ,; IN O~Dt~ 

?LH"E') 'ifT -/(:JMTS 
,:>LA'':'iED )R)E~S CJE 
;:>LA:-"'IE:l )\?',(JS STA~T 

.' •• U~tT~~N e ••• U~lVJsa HANJF'CTU.I~Gs,srE~ •• 
PHASEO MATERIAL 'l~QU~~E,",e:Nrs 

Qu~ o_t~ 15/11/33 
Pll~j"'lNG 

PAGE 8 

VALUE co'"'" FIX OqC OQO[R ORDER PJRCH SEf~P RUN 
CLASS CODE TM~DS POL °Ol/JTY POI~f/Qr, LiA~ ~RS iO~RS 

nUllS L T 
')AY'S Cl0E 

0'1 ANNUAL 
O'lO~R ~EQI1T 

C9 :0 l J 10 .1 F a J 

O~ ~A~O 11/1~,al ~~/11/S3 31110/85 37/11/1J 14/11/83 Zl/l1/i3 23/11/S) J5/12/'3 12/12/83 19/1Z/~J .. ~ .. ~$. ~ ..................••................. ~. 
) 

l)CHJ S3C 

510 
530 
S:)C 

1')00 
1001) 
lllO) 

510 
5 )0 

100r) 
1 )01 
DC] 

lJD!l 
1 :0,) 
lJO) 

S'lO 
500 

OS/03/8 .. 1210H8" lU1l1S11 zc./Ol/a~ C!ZlJ4/S'+ J9/'JlIn" '10/01l/S11 n/C~1'i4 30/J1II811 07l0SH4 

lJO IJ 

.... _ .. .ulJ J 
lJC :J 

"4\.lJE co'"'" f lX ORO 
CLASS CODE ' .. POS POL 

Ct .)0 1 

1)0'1 

1 JC:) 
130) 

25)0 ' 

ZSJC 
25.1Q 

lana 

laC,) 
1)00 

adDER ORDER P~RCH S€TUP RUN 
POLltHV POI~T/Qn l!:AO fiRS "O\ll~S 

l .1.5 • J 

JRlNS IT 
!)AYS C')OE 

'1 

0:11 4N~UAL 

OROER UQ"' 

J 

O~ HAMO 11110/83 l"IJ/83 31/10183 07/11/~3 14/11/83 ZI/II/!3 21/11/83 05/12/53 12/12/83 1911~/8J 
.**#*~** ******** **** •• 00 •••••••••••• **.* ******** 

l~/IZ/~l '2/nt/~4 Gi/ll/S&; 16/CI/~~ 23/J1/8' 30/01/3' 06/J218~ Is/eZ/S" ZJ/'lZ/S4 Z7/02/8~ 

1 It '.~ 

1.JCJr 
l.jO·) : 

5JCJ 

sn.] 

5 ]01 
5'1C j 

:; i: )'1 

'5 JO , 

5,}:3 :' 

'5)[J ) 

51("] 
') ~CJ 

lJ:JL 1 'i0)0 

2 J 

aT 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

I ) 

20 

21 

22 



p, 

~. 

~ 

" 
§ 

( 
< 

'U ,Hl,S ,419.1 
'1ft 776.0 '<if53,7 

'-~~'i;5'-"~-116e ,t. ··t'n •• 6 
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GEMIDDELDE TIJOSBESTEDING 

Uit:"Kostprijsca1cu1atie voor het metaa1constructiebe:irijf 

per 1-4-1983 (tim 50 werknemers)". 

Uitgegeven door: METAALUNIE 

NederlandseOr'qanisatie van Ondernemers in 

d,e Metaalnijverheid. 

Uit deze brochure zijn de vo1gende gemidde1de waarden 

(indien nodig) gehaald: 

De tijdbesteding vo1gens multirnomentopnamen is als vo1gt: 

Gemiddelde tijdbestedin~: % uren p!j 

a) Rust + persoonlijke ver%orqinq S, 128 
b) Orqaniseren.~~,·d.i. wachten op, 

lopen, zoeken ,naar: materiaal 7,5% 

qereedschappen· 5,5\ 

13,0% 

Diversen 6,0% 
OVerleg met chefs of colleqa's 5,0\ 

Totaal orqaniserend werk: 24% 386 

Totaal niet vaktechnisch werk: 32\ 514 
=- =-= 

c) Vaktechnisch werk: 68% 1093 
r 

Totaal direct productieve uren: 100% 1607 ,-
~ =-= 

Per uur "vaktechnisch werklf moet een half uur Ifniet" vaktechnisch werk qe-

rekend worden. 



BIJLAGE 4.3 

~ - A~.f:.py.~ 
Be,. =: CY, 3 C~J '* 2,7-

~~. i§, ~ ll, <. [~) -I: tr'3/o 

~~ It. ~ II, '3 C'fM.cA] 77 . . 
i..~"c .... 6e. - '0/,. C fM,&o4.} i 70 J. r _ , 

~~. 13, ':. 2'1 I C~] .4 - It'/. -
~ - C (,AAk.J ,cf4 Be. ': "3#j : 

~ ~. t3.c :: rJ,? c~J. = I J /. 

D..e 



. 

i;-'--::"'! 

I 

~ r-- OoOItLOOPT!1 or; "" 
,.., &4 It .N. • - .----, - .... ... r-- - , 

· 

- r -, 
L - I 1 . 

· , r---, 
-
• 

-
I 

- I 
I I I 

, 
I--

J 

-;f 
f -

f-- I 1 
• 
.J::o. 

I I I I I I I I I I I J I 
f--

I t I I I 
I 

I I I I I I ~ I I -



;EN'IDCILOE 

)"" R.LfJ "P T I:J P 
'N U/tfj,.., 

I 

o 

DO 

(;I:M.. STELT!Jl> 

6- G./'A . f) '-TIN 

Tt..;:' ~/:2 t;.uR.) 

Dlt.:: 13 ~ (i;.UR) = I, t" (PAd!) 

GEM.. e IE II!I!Il. K.U/l S.,. ~" 

6~ 

b 

-f:l 
• 
-f:l 
• 
1\ 



BIJLAGE 4.5 

, # 

6'", ~. 
L, t. 

2. I '. 

=. os- S' .2 fAM,o,. ~ ~ 
': 3D~ ~/~ 
:: s-() «t ~ Icc,. . 
1'160 ~/~. 

~ Co 1.t,"t'~~ ~ 1'"-~ L~J. 

~ ~ f-"- r I.o/S-.O()C) ~. 

q::; '14 h A~ err' rt:J /. 

A: ~; O;<,ot;96 rr?· 
B::: lr :: '1 21 ~- L~ J . 

Al v = ~2 
':::. 0, ~-. 

1- ~ 

1J :; ~ - f -
I - ~ 

(/ 



WT -

Wr ::: -13"", 

-

~ 
r{'-~ ) 

<$J 
1- <.9 

..L 
J- '9 

-::/ 

= z. 

B 4.5.2 

<!) s-- I 
.::. f ~r l~J . j-;'-~((- orr) 

I 

(r3~ -::. ?'2., .s- ~) 



~ v--. '- ~ 

l 
P (L) -= U - t!}) ~ -

P6 J = 
P6.) 
P6J 
f~) 

P 6.3) =-

.... ~- c.r = 0 2 l-..... J • I / 

:. cJ
/

,2S-

:: oJ t:J 6~S

::" 0/00 reP 

!..z $) 21 . 

2'$ I .. 
6. ))'0-----"----- . 
to .I 

- .2. 3' 
e. _ Ct () J''"J - / 



<::f~ ~ ~ • • 

W :- ~ (IrCse7.). -(3 <u-9) 

Ct;e. :: SfS --
'3....., 

s-'Z. £' :JC" "t . - (2?C~) X - 1 S'" 7-,.<j fj - --
'k. -I 

Sa = '?<j J 1"7-

'" ~7-
"-

CSt :: - " :z. I CS.e. - " ""7 77., ,s-



OPT-W/C TYP STA a/TRAN UTIL EFF 
DESCRIPTION DYS', 

SS8-810 I 1 1 .• 0 100 100 SID: 
8EW.-C[NTRA-$P"'ANl.-SAlYAG~lNI CUR: 

PI T - - -

AATES/HOUR 
SETUP LAeOUR OVERHEAO 

28.5&0 
1.000 

28.5«>0 
28.560 

.000 
110.000 

CAPACITY WORKING LAeOUR PlACHN CAPACITY 
fROM aATE HRS/DY HRS/OT MRS/Dy 

CUR"EHT 2/1.0' 
1t 00/00/00 .0 
21 00/00/00 .0 3. 00/00/00 .0 
.1 00/00/00 .0 

2" 
o 
Q 

o 
Q 

PART 
NUJll8j:R 

PART 
DESCRIPTIO,. 

VARIANT OPER OPER 
_0 DESCRIPTION 

OPER $ETUP RUN HRS "HIM' WAIT SEND MACH TOOL TOOL TOOl. PROtES 
TYPE HRS 1100 PCS feT AIOPR AHEAD NO. HO.l NO.2 NO.3 SHEEI 

13111.22 COVER LH.2S.9~S 
13711~23 COYER ~H.23 16& 
11711~2. COVER RH.2S 175 
13111~2S COVER QH.2S 159 
1l111~14 TURHANlfL 28056 
IJ11147s TURHANTEl 28122 
28712556j""""" HIHESCHlLD 
28712557 SCHERMpLA.V.IIRA 
361950100 CIRC.PL 
18711124 k-../ ... + pun II.CIRC.KA 
38711155ico- I&. V[R8R-UOINGSKAII 
38711156 ..... ,I. ACHTERPL.vEfHIR. 
38111166 ~ " .. KRUIISTEUN 
3'8711168 Ie- HOEKSYUK lINIIS 
38111169 k,.... HOEKSTiJK RECHTS 
38111170""'" IIJSTUl( 
38111111~. VOORPL1AT SOVEN 
38111172 kM VOORPUAT O"OER 
38111186 ' ... 0 VERB.STUK VOOR 
38111181'1,10 FRONTPANHl 
38111192' 'I~O PANEEL KIDDEN 
3811119/1".1.0 OEURTJE 
3811119S"'-I.,to ACHTERSTlJl OEU 
38111191 '1.1... ZIJSTUK L. 
38111198 '1.10 IYSTUK RECHTS 
38 H 11996,."0 OORPEl 
38111201 ".I~ VER8.STUK ACHT£ 
38711203 ".01. FR()N'PI.t~EEl 
3811120Q {;,~ ZIJPANEElL. 
lIH11205""2,.. ZIJPA"'E[L R. 
38111206 "· .... .10.1 ,plINT 
38111201 'I'''~I DORPEL 
38711208 ',.oL VCRB.STUK.AtHT[ 
38111209 ' •• toa., SIERLIJST 
38111210 " .... 2. SIERLIJST GL.RA 
38711211 'l.oL UERLIJST GlASR 
38711212 ',.-.t.;Iot UERllJST GL.IU 
381112136'.111' SlERlYST GLASR. 
381112114 ".01 SIERI.,YST GLASR. 
38711215 'I .. ' FRONTPANEEL 
38711216".1/' VEIUt.STUK,ACHTE 
38111211 IH.fI' Z'PANEEI. LINKS 
38711218 &, .. , ZYPAMEEL RECHlS 
38711220 &.U PANEEl BOVEN 
38711221 ".&.0 PANEEL OHOU 

o ••••••• 
0 ....... . 
0.,. ••... 
0 •••• "' •• 
0 ••••••• 
Q ••••••• 
0 ••••••• 
o ....... . 
0 ••••••• 
D ....... .. 
0 ••••••• 
0 ••••••• 
0 ••••••• 
0 ••••••• 
0 ••••••• 
D ••••••• 
D ••••••• 
D •••••• ' • 
D ....... . 
o ••••••• 
0 ••••••• 
o ••••..• 
D ••••••• 
0 ••••••• 
D ••••••• 
D ••••••• 
o ••••••• 
c ••••••• 
D ••••••• 
0 ••••••• 
D ••••••• 
0 ••••••• 
0 ••••••• 
0 ••••••• 
D ••••••• 
0 ••••••• 
0 ••••••• 
D ••••••• 
D ••••••• 
0 ••••••• 
D ......... . 
0 ••••••• 
o ••• " •••• 
0 ••••••• 
0 •••••• " 

010 PONSEH/8UIGEN 0 
010 PONSEN/3uI6EN 0 
010 PONSEN/BuIGEN 0 
010 PONSEN/auISEN 0 
010 PONSEN/8uIGEN 0 
010 PONSEN/SulGEN 0 
020 NIPPELEh + ZETTEN 0 
020 PONSEN+IXlETTEN 0 
020 SNIJOEH 0 
020 NIPPElEN 0 
010 SNY-NIPPELEN + ZETT 0 
020 SHV-NIPPElEN 0 
020 SNY-NIPPElEN + ZETT 0 
030 lETTEN + SNY-NIPPEL 0 
020 SNY-NIPPELEN + lETT 0 
030 SHIJNIPPElEN/2 PROD 0 
alO 2ElTEN + SNY-HIPPEl 0 
030 ZETTEH + SHY-NIPP£l 0 
020 PONSEN SUIGEN 6PROO 0 
020 POhSEN BUIGEN 0 
020 PONSEN. BUIGEN t2XP 0 
020 PONSEN BUIGEN 12 P 0 
020 PONSEH t~PROO.1 0 
020 PONSEN BUIGEN 0 
020 POHSEN SUI6EN 0 
020 PONSEN BUIGEN (2 PR 0 
020 PONSEN eUIGEN .2 PR 0 
020 PONSEN BUlGE" 0 
020 PQNSEN BUIGEN 0 
020 PONSEN BuIGEN 0 
020 POhSEN BUIGEN , 2 P D 
OZD PONSE" 8uIGEHI2PROD 0 
D2D PONSEN BUI6EN 2PROD 0 
020 PONSEN BUlSEN 2PROD 0 
020 PGNSEM aUIGEN 0 
020 PGNSEH BUIGEH H.381 0 
020 PONSEN BUIGEN 2.PRO 0 
020 PONSEN 8UIGEN H.la, 0 
OlO PONSE"' BUIGEN M.38 0 
020 PONSEN BUIGEN 0 
020 PONSEN 8U16£N 2PROO 0 
020 PONSEN BUIGEN 0 
020 PONSEM BUIGEN 0 
020 POHSEN-euI6EN IZ PR 0 
020 POHSEN+BUI6EN IZPRO 0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
100 
1.0 
1.0 
1.0 
.5 

1.0 
100 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.p 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
100 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1·0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.2000 
2.1000 
1.7000 
2.S000 
2.0000 
2.0000 

.'Iooa 

.3300 

.8000 
1.2S00 
1.7000 
1.1200 

.8300 
1.5000 
1.6"00 
1.0000 
1.01t00 
1.3t-OO 

.8000 

.8000 
2.1000 

.1500 

.«>000 
1.5000 
1.7500 

.8000 
1.0000 
1.3000 
1.1000 
1.5500 
1.0000 
1./1000 
1.3100 
1.'1000 
.6000 
.6000 

1.2500 
.6aoo 
.6000 

1.2200 
1.3700 
1.7000 
2.000a 
2.2500 
1.0000 

01/01 
01/01 
01/01 
01101 
01/01 
01/01 
01/01 
01/01 
01101 
01/01 
01/111 
01101 
01101 
01/01 
01/01 
01/01 
01/01 
01/01 
01101 
01/01 
01/01 
01/01 
01101 
01101 
OI/IU 
01101 
01/01 
01/0t 
01101 
01/01 
01101 
01/01 
01/01 
01101 
01/01 
01/01 
01101 
01/01 
01/01 
01/01 
'11/01 
01/01 
01/01 
01/01 
01i01 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.a 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.£1 

.0 

.0 

.0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
a 
o 
o 
o 
o 
o 

° o 
o 
o 
a 
o 
a 
o 
[) 

o 
o 
a 
o 
o 
Il 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
a 
o 
a 
o 
a 
o 
o 
o 
o 
o. 
o 
o 

8AT 

) 

) 

) 

.J 

• 
) 



-381112211'1.2-0 VER3.STuK VOCR 0 ••••••• Q2'J f'ONSEN .. euI:;EN 0 1.0 1.0800 Oi/01 .0 0 
) - 1111122561.ao V(RB.SIUK.ACHTE 0 ••••••• 020 PONSEN (It PROD) I) 1.0 .&!.OO 01/01 .Q 0 
. - 381P221.b.,'1o HOEMSTUK L. 0 ••••••• 020 PONSEN BUIGEN '".38 () 1.0 .9500 01101 .0 0 

-38111228-6',,J.o HQEKSTUK R~ 0 ........ 020 PONSEN BUIGEN t M.3 D 1.0 .95QO 01/01 .0 0 
) 3811121f$ BEUGEL ROOSTEIl 0 ••••••• 020 HIPPELEN 0 1.0 .3000 01/01 .0 0 

38111251 t:. PL.vaOR.CIRc.KA 0 ••••••• 021) UITSL.fUPPEl.EN 0 1.0 1.2500 01101 .0 ,0 
;. 3811125lt VOORPLAAT (NGL. o •• ~ ...... 020 NIPP.+ZElIEN COMPL. e 1.0 1.0101l 01/01 .0 0 , -38111255 SLUHPLUT ENG" 0 •• " •••• 020 HIPP.-ZElIEN COMPL. 0 1.0 1.5600 01/01 .0 0 
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BIJLAGE 6.1 

***** OPDRACHTKAART ***** DATUM: XX-XX-XX BLAI) Z9 

ARTlKELNUMMER ARTlKEL OMSCHRIJVING ORDERNR ORDERHVH STARTDATUM EINDDATOM 
XXXXXXXXXXXXXXX }OOOQ(}OOOQ(}QCOO(X}COQ(X}COCX XXXXXX ZZZZZZ9 xx-xx-xx xx-xx-xx 

KOMPONENT Ct1SCHRIJVING ME AANTAL KOMPONENT OMSCHRIJVING ME MNTAL 
XXXXXXXXXX XX}OOOQ(XXXXX:XXXXXX XX ZZZZZ9 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZZ9 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZZ9 XXXXXXXXXX xxx:xxxxxxxxxxx xx ZZZZZ9 
XXXXXXXXXX xxx:xxxxxxxxxxx xx ZZZZZ9

1 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX xx ZZZZZ9 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZZ9 XXXXXXXXXX x:xxxxxxxxxxxxx XX ZZZZZ9 
XXXXXXXXXX x:xxxxxxxxxxxxx XX ZZZZZ9 XXXXXXXXXX x:xxxxxxxxxxxxx xx ZZZZZ9 

BEWERKING BEWERKINGSOMSCHRIJVING 
8EWPLAATS BEWERKINGSPLAATSBENAMING 

XXX 
XXXXXX 

xxx 
XXXXXX 

xxx 
XXXXXX 

GEREED 
SCHAPI?EN 
XXXXX XXXXX 
XXXXX 

xxxxx XXXXX 
XXXXX 

xxxxx XXXXX 
XXXXX 

* * L A A T S T E B LAD * * 

STELTIJD MANNEN 
MACHTIJD MANTIJD 

Z9,9 Z9 
ZZ9,9999 ZZ9,9999 

Z9,9 Z9 
ZZ9,9999 ZZ9,9999 

Z9,9 Z9 
ZZ9,9999 ZZ9,9999 

.. 



· J..) v. I.-c.. 

*****MATERlAALUITGIFTEKAART***** DATUM: XX-XX-XX BLAn Z9 

ARTlKELNtJMMER ARTlKEL C!1SCHRIJVING OROERNR B&lPLAATS EINDDATUM 
XXXXXXXXXXXXXXX }QOOO<:!QQ(XX>OOCKXX:xx2QO{X}Q!X XXXXXX XXXXXX XX-XX-XX 

GEPLAND MAAT AFGEG. 
KCMPONENT NtJMMER K~PON'ENT a-1SCHRIJVING LOKATIE AANTAL EENH AANTAL 

* * L A A T S T E K A ART * * 

XXXXXX ZZZZZZ9 XX 
XXXXXX ZZZZZZ9 XX 
XXXXXX ZZZZZZ9 XX 
XXXXXX ZZZZZZ9 XX 

.. 



. mllELNOMMER ARTIKEL Q1SOIRIJVING ORDERNR ORDERHW ElNOOATUM 
xxxxxxxxxxxx:xx mooooocxxxmooooocxxxxxx xxx:xxx ZZZZZZ9 XX-XX-XX 

B&1ERKING BDVERRINGSQt!SOIRIJVING 
BEJiPLAA'l'S "BESiERKINGSPLAATS 

GEREED TEKENINGNOMMER UI'l'G~ GEPLAND 
SCHAP- WIJZIGINGSNR BESCHIKBAAR 
PEN WIJZIGINSOATUM RETOUR STELTIJD PARAAF RWAL~D~ 

. XXX 
XXXXXX 

Z9,9 

xxx 
XXXXXX 

Z9,9 

xxx 
XXXXXX . 

Z9,9 

xxx 
XXXXXX 

Z9~9 
• 

~~~~~~~~~~~~:xxxxx xxxxxxxxxxxx:xx ______ _ x :xxxxx XXXXXX 
:xxxxx XX-XX-XX 

mOOCOCXXlO!OOOCXXXXXmOOOCXXKXX XXXXX :x:xxxxxxxxxxxx _____ _ 
xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxxooo!:xx:x XXXXX XXXXXX 

:xxxxx XX-XX-XX 

xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxxoooooa XXXXX xxxxxxxxxxxx:xx 
mOOCOCXXlO!OOOCXXmmoooocx:xxx xxxxx xxxxxx ------

:xxxxx XX-XX-XX 

moococxmoooocx:xxxmooooocm XXXXX xxxxxxxxxxxx:xx _____ _ 
XXX:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxxOOOOOO!:xx:x:xxxxx XXXXXX 

XXXXX XX-XX-XX 

***** ~ ***** OlTUM: XX-XX-XX BrAD Z9 
**LAATSTE KAART** 



.~! . 
< .'. ~ CMSCHRIJVING .·ME AANTAL KQo1PONENT CJlJSCHRIJVING ME AANTAL 

XXXXXXXXXX X:X:X:XXXXX:X:X' XX ZZZZZ9 x:xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZZ9 
XXXXXXXXXX x:x:x:xxxxx:x:x xx ZZZZZ9 x:xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXX XX ZZZZZ9 
XXXXXXXXXX x:x:x:xxxxx:x:x xx ZZZZZ9 x:xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXX xx ·ZZZZZ9 
XXXXXXXXXX x:x:x:xxxxx:x:x XX ZZZZZ9 x:xxxxxxxxx xxxxxxxx:xxxxxx XX ZZZZZ9 
xxxxx:xxx:xx x:x:x:xxxxx:x:x xx ZZZZZ9 ~ ~ XX ZZZZZ9 

B1!JiERKING XXX ,. "f 

BEW~PLAATS GEREED ·~TEK.NR MACHTIJD 
XXX.XXX SCRAP ,'xxxxxxxxxxxxxxx ,ZZZ9,9999 
VORlGE ,XXXXX WIJZNR AANT MAN 
:XXX~XXX'XXXXX XXXXXX Z9 
VOLGENOE XXXXX WIJZOAT • TOT MANTIJD 
XXX:XXX XX-XX-XX i"ZZZ9,,9999 

.' STELTIJD Z9~9 PAroW' &WAL.D. t I . AANT PER utJRZZZZ9 
******************************************************************************* 
.. DATtM * * * * * ** * 
.'.:.. . ..... *z:z1 

'. 

* * - '* * * * * 
* <DEC·S* .. * '. ... * • • 
* * * * * * *--* 
* WRAK *' *' .. :*, * .. * * 
*' .. * ." *' * * ..... .. . * 
* MAN '* * *. * • *. " * *' " 

* .. '* * * *--* *- .~ .. *. * .. MAN * * '* .. ... * ." ." .. 
*' * • * .. • * .. I •• -* .. MAN .. .- .. " 

* *' * * * 
.****.************************************************************************** 

.. ***** KASiEIMELDINGSKAART **** DATOM: XX-XX-XX BIAD Z9 
·"LAATST~KAART** 



START 

startdatum 
bereikt 

productie 

EINDE 

orderoverzic 
er week 

FIG. ,<_: Is de startdatum bereikt dan wordt de order 
in productie genomen. Op dit moment worden 
materiaaluitgiftekaart, stelkaart en karwei
meldingskaart uitgedraaid. 



B 0.1.6 

. PRODUCTIEVERLOOP 

1 U1tg1fte mater1aaluitg1ftekaart voor het plaa.tmagazijn 

We z1jn b1j het begin van een order. De ma.ter1aalu1t
giftekaart voor het plaatmagazijn wordt van een lever
datum en ordergrootte op monodeelniveau voorzien. 
Verder bevat de materiaaluitgiftekaart informatie 
betreffende 

- ordernummer 
artikelnummer 

- uitge.ngsmateriaal 
- benodigd gewicht 

De materiaaluitgiftebon wordt naar het plaatmagazijn 
gebracht. Hier wordt het gewenste gewicht van de gewenste 
plaatcode geknipt. De materiaaluitgiftekaart gaat naar 
de afde11ngsplanner nadat het materiaal naar de ste.mperij 
getransporteerd is (z1e figuur' 1.1). 

De procedure ,die voor de knipstraat (c.q. plaatmagazijn) 
uitgewerkt 1s wordt in figuur 1.2 globaal ae.ngegeven. 
Voor een detaillistische uitwerking wordt verwezen 

". naar bij lage ,~ z. 



plaatmag. 
knipstrRat 

centra e 
planning 

afdelings
planning 

stamperij 

componen t er 
magazijn 

B 6.1.7 

Goederenstroom of 
Informatiestromen 
1 planbon 
2 materiaaluitgiftekaart 
3 Dlaatmeteria~llevering 

aan stamperij 
4 materiaaluitgiftekaart 

retour 

I gereedschat 
-makeri;l 

FIG. 1.1: Volgorde van de verschillende handelingen en 
informatiestromen tussen de veschillende 
disciplines. 



l START) 

order plaatsen 
via planbon 

afdelingsplan. act~e 1 
ontvangst pIa. 

A.fdraaien 
stelkaart ed • 

• 

B 6.1.8 

FIG. 1.2: Procedure betref
fende het uitgeven van plaat
materiaal. D.m.v. de materiaal
uitgiftekaart wordt de opdracht 
tot materiaaluitgifte gegeven. 
De goudgele geleidebon wordt 
~ebruikt voor de registratie 
en voor de begeleidend~ 

bestand / -I comouter 

mater1aaluitg. 
naar ol.mall. actie 2 

AFDELINGSPLANNING 

PLAATMAGAZIJN OF 
berekent 
aantal platen ~-----/~ knipschema ~ KNIPSTRAAT 

knippen 
materiaal 

uitschrijven 
goudgele bon 

r 
~bovenblad naa;! 

me.ll.administat 

afboeken 

( EINDE 

.. informatie I 
lmat. ui tg. krt 

1 
onderblad i mat.uitg.ki 
bii materiA-a ,fd ,D1 pnn i Tttz' . 

-
actie :3 actte 4 l' , 
materiaal ( EINDE naar stamoer 

i 

( EINDE) 

,:::t 



B 6.1.9 

·1 Productiestart in de stamperij 

Op het moment dat de materiaaluitgiftekae~t naar het 
plaatmagazijn gaat is bekend wanneer het plaatmateriaal 
beschikbaar zal zijn. Immers de doorlooptijd von het 
plaatmagazijn en de knipstaat is twee dagen. Via de 
prioriteitenlijst is bekend wanneer de order kan star
ten op de eerste machine. 

Het tijdstip vanstarten van de productie van e~n order 
is nu bekend. Bnkele uren van te voren wordt de stel
kaart uitgegeven. De stelkaart wordt voorzien van het 
tijdstip dat de machine vrijtomt en wordt ~ het 
'Jereedschapmagazijn gebracht~_Hier wordt het gereed-

.<-

achep gecontroleerd en naar de bewerkingsplaats gebracht. 
,Ter co~te van net gereedschap worden productie in
formatiebladen (PIB-bladen) bij de stelkaart gevoegd. 

Momenteel wordt de karweimeldingskaart samen met de 
stelkaart naar het gereedschapmagazijn gebracht. Om 
de informatie juist te laten verlopen moet echter 
de productiechef'de karweimeldingskaart ontvangen. 
Zodoende is hij in staat te overzien welke orders 
(bewerkingen) die dag geproduceerd moeten worden. En 
kan tijdig reageren bij een te lage belasting. De 
productlechef geeft nu naar aanleiding van de karwei
meldingskaart en het tijdstip van vrtjgave voor stellen 
en productie de opdracht tot stellen en productie. 
De totale procedure is in figuur .3.1 geschetst • 

. /' 



nee 

nee 

START 

starttijdstip 
vastleggen 

leverdatum 
~----~plaatmateria 

B 6.1.10 

AFDELINGSPLANNING 

....-------~---

stelkaart near 
ereedsch.ma • 

uitzetten 
ereedscha 

stelkaart reto 
afd.planning 

-I 

L 
GEREEDSCHAPMAGAZIJN ~ 

I 
I 

nee 

PRODUCTIE 

ontvangst 

opdracht tot 
stellen 

ja 

opdracht tot 
productie 

EINDE 

~·G. 3.1: Procedure voor het in productie nemen 
van een order in de stamperij. Hierbij 
moet het gereedschap-magazijn het 
goede gereedschap uitzetten. Daama is 
de productiechef verantwoerdelijk veor 
de productie. 



B 6.1.11 

.J.} Productievoortgang 

In een productie is het belRngrijk dat de voortgang 
gecontroleerd wordt. Op deze manier kan de planning 
goed inspelen op de storingen in het productieproces. 

Om de voortgang te controleren is gedacht aan de uren
verantwoordingsstaat (UVS). Door de dagelijkse melding 
betreffende de werkzaamheden van de productieman, is 
het mogelijk het orderverloop te volgen. 

De UVS is reeds uitgewerkt en dient aIleen verder uitge
voerd te worden. Bij deze methode vult de productieman 
de UVS per dag in. Op di t formulier (zie bijIage'~ ) 
worden achtereenvolgensingevuld: 

- artikelnummer 
- bewerkingscode 
- ordernummer 
- bewerkingsvolgnummer 
- norm 
- gewerkte uren 
- aantal gemaakt 
- aantal wrak 
- opmerkingen 

Door nu iedere dag de efficiency-lijsten uit te draaien, 
ken de productiechef constateren of i.edere productieman 
zijn werkzaamheden gemeld heeft. Het is immers voor de 
planning belangrijk dat de voortgang zo snel mogelijk 
gemeld wordt. 

Wil men naar aanleiding van de efficiency per man bepalen, 
dan moet men voorzichtig zijn. In het programma wordt 



, 
j 

B 6.1.12 

namelijk een verdeelsleutel gebruikt. Deze verdeelsle.u
tel is zo opgebouwd, dat de totale werkelijke productie
tijd verdeeld wordt over aIle mannen, die aan de op
dracht hebben meegewerkt. Bijvoorbeeld: Stel dat twee 
machinebedieners ieder de helft van de opdracht uitvoeren. 
Een produceert het aantal volgens de normtijd en de 
tweede heeft de dubbele tijd nodig. Op de efficiency
lijst wordt nu de 50% overschrijding van de normtijd 
verdeeld over beide Mannen (naar verhouding VRn welk 
aandeel ieder in de opdracht heeft gehad). 3eide Mannen 
krijgen nu een efficiency van 67%, ondanks dat dit in 
werkelijkheid 0 en 50 % is. 

OPMERKING: Bij de machine blijft de karweimeldingskaart 
liggen. Hierop wordt het ?antal dat geproduceerd is ge
noteerd. Men kan dan de order afwerken. Het is dan 
mogelijk het geproduceerre aantal bij te houden en 
constateren wanneer de opdracht is afgerond. 

In figuur ';..4.1 ziet men de volledige (hoofd-)informa
tiestromen of handelingen tussen de verschillende 
afdelingen. Indien producten gereed zijn worden ze naar 
het magazijn gebracht begeleid door een blauwe gelei
debon. Zodoende kan het voorraadpeil correct gehouden 
worden. 



" 

i 
./ 

"laatmag. 
knipstraat 

centrale 
planning 

afdelings
plannin~ 

stamperij 

B 6.1.13 

gereedschap 
magazi'n 

FIG. 4.1: Volgorde van deverschillende ha~delingen en 
informatiestromen tussen de verschillende 
disciplines. 
Goederenstroom of infermatiestromen 

1 

2 

3 
4 

5. 

6 

7 

plan bon 
mat0riaaluitgiftekaart 
plaatmateriaallevering aan de stamperij 
materiaaluitgiftekaart retour afdelingsplanning 
stelkaart naar gereedschapmagazijn 

gereedschap naar de stamperij met de stelkaart 
karweimeldingskaart uitgifte (vrijgsve 

bewerking voor productie) 
8 stelkaart retour als stellen gereed is 
9 df'!.gelijkse melding ~oortgang productie 

(urenverantwoordingsstaat) 
10 levering onderdelen aan magazijn begeleidt 

door de blauwe geleidebon 
11 karweimeldingskaart retour bij afronden opdracht 
12 retour gereedschap 
13 retour planbon centrale planning 



B 6.1.14 

f Productie van een aamenstelling 

In de vortge paragraaf hebben we de orderuitgifte van 
een monodeel besproken. In deze paragraaf wordt de or
deruitgifte '{an een samenstelling besproken. 

In principe is de gehele informatie- en ~oederenstroom 
tussen de afdelin~en gelijk aan de voorgap~de parRgra
ven. Het enige verschil in het geheel is dat de materiaal
uitgiftekaart niet naar het plRRtmagazijn gaat. In 
hat geval van een samenstelling gaan de materiaaluit
giftekaarten voor de verschillende monodelen naar het 
componentenmagazijn. Is de gehele levering volbracht 
dan gaat de materiaaluitgiftekaart terug naar de afde
linsplanning. Bij deelleveringen wordt de uitgifte van 
monodelen op de materiRaluitgiftekaart bijgehouden. 
Bij de eerate deellevering wordt de afdelingsplanning 
op de hoogte gesteld. 
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CJ 

@ - gereedschap .. 
~ makerij 

FIG. 3:5.1: Volgorde vande verschillende hande1.ingen en 
informatiestromen tussen de verschillende 
afdelingen voor een sarnengesteld product. 
Goederenstromen of informatiestromen 

1 planbon 
2 materiaaluitgiftekaart 
3 componenten levering 
4 materiaaluitgiftekaart retour afdelingsplanning 
5, stelkaart naar gereedschapmagazijn 

6 gereedschap naar de stamperij met de stelkaart 
7 karweimeldingskaart uitgifte (vrijgave 

bewerking voor productie) 
8 stelk~art retour sIs stellen gereed is 
9 dpgelijkse melding voortgang productie 

(urenverantwQordingsstaat) 
10 levering onderdelen san magazijn begeleidt 

door de blauwe geleidebon 
11 karweimeldingskaart retour bij afronden opdracht 
12 retour gereedschap 
13 retour planbon centrale planning 
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KWALITEITSCONTROLE 

1 Inleidinp, 

Van een produktieproces wordt verwacht dat de afgespro~en 
doelstellingen nageleefd worden. De doelstellingen kunnen 
een combinatie van levertiid en Kosten ziin di.e ~erealiseerd 
moeten worden. In dit ~eheel is essentieel dat de orodukten 
voldoen aan de kwaliteitseisen. 

De controlerende instantie is de kwaliteitsdienst. Deze 
is verantwoordel::ik voor de a.f-le.ve-rlng -van goede produkten. 
Wil de kwaliteitsdienst dit realiseren, dan moet een nauw
~ezet controlepatroon worden opgezet. 

In di t verslag Z}1n enkele taken van de kwali tei tsdienst 
opgenomen. Dit omdat ze in de algemene orders turing een 
be langrjike ro 1 spe len. 
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2 Ingangscontrole 

Indien materiaal binnenkomt (geleverd door een leveran
cier) dient het gecontroleerd te worden. Dit om produc
tiestorin~en, t.g.v. slecht materiaal, te vermijden. 
Ingangscontrole moet geschieden voor: 

-ruwproduct 
-ruwfixmaat 
-inkoopdeel 
-uitbesteedde~l 

In deze paragraaf wordt de ingangscontrole van ruwpro
duct en ruwfixmaat besproken. Momenteel is het niet 
duidelijk Gf ingangscontrole plaatsvindt. In ieder geval 
is er een procedure voorhanden (zie bijlage 6). 

Er zijn enige argumenten waerdoor blijkt dat ingangs
controle noodzakelijk is. Namelijk: 

- meer productiezekerheid in de stamperij 
i.v.m. bet ere kwaliteit plaatmateriaal 

- minder product uitval 
- minder herstel werkzaamheden (reperatie 

product) 
niet onverwachts omstellen naar een ander 
product 

- planning betrouwbt=l.arder 

De bedoeling van inganscontrole.is materialen van slechte 
kwaliteit te onderscheppen. Immers slecht materiaal 
levert productieverlies op.~ 
Bijvoorbeeld: Voor artikel 38710;06 en 38711043 worden 

elk 1;00 stuks gevraagd (het zijn gelijk
waardige producten). Dat is totaal 3000 
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stuks. Van deze 3000 stuks waren 400 wrak 
(omdat het materiaal te hard was). In de 
voorcRlculatie wordt rekening gehouden 
met 3% wrak. Dat betekent dat in dit geval 
310 stuk te veel wrak geproduceerd waren. 
Voor deze 310 stuks g~ldt een totale 
prijs van 1 1090,-. Dit is een verlies. 
Daarbij komt nog het bedrA.g voor de produc
tie van dit product. De extra productietijd 
W~~ 15 uur (kleine excenterpers). Het ma
chine-uurtarief is ongeveer 1100,-. 

totaal is dit 11500,-. 

Het totale verlies op de twee artikel 

is f 2600,-. 
Opmerking: een soort gelijke fout werd 
een maand later met hetzelfde materiaal 
geconstateerd. Het materiaal had al eerder 
afgekeurd moeten worden. 

In figuur 4.1.1 is een procedure opgesteld zoals voor 
ae ingangscontrole moetgelden. Bij binnenkomst van 
het materiaal wordt bepaald of het materiaal aan de 
eisen voldoet. Is het materiaal goed bevonden dan wordt 
het opgeslagen en ingeboekt. Is het materiaal van slechte 
kwaliteit dan wordt het geblokkeerd. Centrale planning 
wordt ingelicht. Eveneens wordt inkoop ingelicht. Samen 
met de kwaliteitsdienst wordt besloten of het materiaal 
afgekeurd wordt of alsnog gebruikt wordt. 
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4.3 Blokkeren en afkeur van plaatmateriaal 

Voor het goed uit- en afboeken van materialen in het 
plaatmagazijn is de procedure opgenomen in bijlage 4. 
Bij mater1aalblokker1ngen of afkeur moet de kwaliteits
dienst deze procedure nauwgezat volgen. Indian dit niet' 
gedaan W'ordt, kan debetrouwbaarheid van de '(oorraad 
gegevens afnemen. 

In hst onderstaande flow-chart blijkt tijdens de pro
ductie dat het mater1eal niet aan de eisen voldoet. 
Het materiaal moet dan geblokkeerd worden. Centrale 
planning wordt ge!nformeerd en neemt maatregelen betref
fends de order. (b.v. nieuw materiaal bestellen of 
order annuleren). De kwalitaisdienst neemt in samenwer
king met inkoop contact op met de leverancier (indien 
geleverd onder certificaat). 
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FIG. 4.3.1: Procedure blokkeren 
en afkeur van plaatmateriaal. 
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4 Controle leatste monodeel 

Bij het efronden van een serie is de afspraak dat 
het laatate product bij het gereedschap geleverd 
wordt. Dit is gedaan ter herkenning van het gereed
schap. 

In de productie komt het voor dat het gereedschap 
nie~ correct is. Het is zelfs mogelijk dat de afwijking 
direct na het stellen geconstateerd wordt. 

Door nu het laatste product van de vorige serie te 
controleren kan dit vermeden worden. Bij de controle 
van het Iaatste product wordt beoordeeld or het ge
reedschap gerepareerd moet worden. Moet het gereed
schap herateld worden, dan wordt dit direct door de 
gereedschapmakerij gedaan (of wordt u1tbesteed). 

Zodoende is het tijdverlie~ t.g.v. kwalitatief slecht 
gereedschap voor de volgende serie te vermijden. 
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FIG. 4.4.1: Controle van het laatste product. Naar 
aanleiding van de uitkomst wordt beslist 
of hat gereedschap hersteld moet worden. 
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Procedure in - en uitgaande materialen plaatmagazijn. 

1) De afdelingsplanner vraagt materiaaluitgiftekaarten, 
stelkaarten en karweimeldingskaarten aan. 
De materiaaluitgiftekaarten worden van de gewenste 
leverdatum voorzien en aan de knipstraat gegeven. 
Op de materiaaluitgiftekaarten is het te knippen 
gewicht vermeld. Ter kontrole van de juistheid 
van het gewicht moet het aantal te produceren 
produkten (maakdelen) voor deze order vermeld worden 
(aktie Rekencentrum). 
De materiaaluitgiftekaarten blijven in de knipstraat 
tot de volledige order is uitgeleverd. 
Er moet het aantal geleverd worden zoals op het order
formulier staat. 

2) In de knipstraat worden de knipschema's opgezocht en 
het aantal platen berekend. 
Indien het materiaal niet aanwezig is moet dit aan de 
afdelingsplanner gemeld worden. 
Tevena meld de afdelingsplanning de magazijnfout: aan !1oofd 
magazijn (ME). 

3) Ret materiaal wordt nu geknipt. 

'4) N~ het knippen en bij uitlevering wordt elk pakket 
il of coil van een goudgele geleidekaart voorzien. 

Deze geleidekaart bevat - artikelnummer plaat 
- ordernummer 
- aantal kg/aantal platen 
- verzenden 
- datum verzending. 

De goudgele copie geleidekaart gaat naar de magazijn
administratie (dezelfde dag op z'n laatst). 
De witte onderliggende copie gaat met: het materiaal 
mee. 
Op de materiaaluitgift:ekaart wordt bijgehouden hoeveel 
materiaal al uitgegeven is (deellevering). 
Bij deellevering meldt: de knipstraat de planner dat de 
o~dracht uitgevoerd is (telefonisch). 

Indien de order afgehandeld is wordt de materiaal
uitgiftekaart naar de afdelingsplanner retour gezonden. 
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5) Indien materiaal uitgegeven wordt vanuit het plaat
magazijn moet dit direkt worden afgeboekt door de 
magazijnman. 
Indien a£geboekt wordt moet dit duidelijk op de goud-
gele geleidekaart aangetekend worden (paraaf magazijnman). 
nit is om dubbele boekingen te voorkomen. 

6) Indien materiaal geblokkeerd wordt: 

a) is het materiaal reeds a£geboekt, (dan bevindt het 
materiaal zich in de Stamperij) dan moet dit materiaal 
door de kwaliteitsdienst voorzien worden van het 
blokkeer1int. 

Nu blijkt het materiaal weer goed bevonden te worden. 
We hebben dan twee moge1ijkheden. 
De serie is reeds beeindigd met ander materiaa1 of 
d~ serie wardt weer opgestart met het oude materiaal. 

I. De serie is beeindigd. 
Dan moet het goed bevonden materiaal naar het 
plaatmagazijn getransporteerd worden voorzien 
van een blauwe geleidekaart. 
Het materiaal wordt dan ook bijgeboekt m.b.v. 
de blauwe geleidekaart. 

II. De serie wordt weer opgestart. 
Nu blijft het materiaal in de Stamperij. 
Het materiaal wordt dan !i!! bij - of a£geboekt. 

b) Indien het materiaal geblokkeerd wordt in het plaat
magazijn, dan moet het materiaal a£geboekt worden 
middels de goudgele geleidekaart met vermelding 
"geblokkeerd" en paraaf kwaliteitsdienst. 
(Op dezelfde dag dient dit alles te geschieden). 

I. Het materiaal wordt weer goedgekeurd. Nu moet 
het materiaal weer bijgeboekt worden via een 
b1auwe geleidekaart. 

II. Indien het materiaal afgekeurd wordt (dit geschiedt 
nadat het al 'geblokkeerd was). 
Nu moet niet bijgeboekt worden. 
nit is immers a1 gedaan. 

Opmerking: Indien materiaal geb10kkaerd is en het nu 
afgekeurd wordt. 
Centrale Planning dient direkt ingelicht te 
worden. Dit doet de kwaliteitsdienst d.m.v. 
een copie van het afkeurrapport. 
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Geblokkeerd materiaal wordt in een aparte 
ruimte opgeslagen. 

7) AIle plaatmaterialen moeten via het plaatmagazijn 
lopeno Zodat aIle bewegingen geregistreerd kunnen 
worden. 

8) Uitbesteding. 

Ieder materiaal dat naar een uitbesteedadres gaat 
moet worden a£geboekt zodra dit het plaatmagazijn 
verlaat (gebruik de goudgele geleidekaart met uit
bestedingsnummer, zie verder 1) ). 

9) Restmateriaal 1n de Stamperij. 

Restmateriaal moet retourgezonden worden begeleid 
door een blauwe geleidekaart met oorspronkelijk 
ordernummer (volledig invullen). De informatie van 
de goudgele geleidekaart en/of karweimeldingskaart 
gebruiken). 
De blauwe geleidekaart wordt ingevuld door een ploeg
baas van de Stamperij. 
Indien de hoeveelheid materiaal bekend is wordt het 
materiaal weer bijgeboekt. 
(Denk aan omrekenen in kilo's). 

10) Gebruik van alternatieve materialen. 
Is van een bepaald materiaal geen voorraad en de plaat
magazijnbediende konstateert die. 
De plaatmagazijnbediende me1dt dan aan de afdelings
planner dat de order niet kan worden afgewerkt (zie 
punt 2). 
De afdelingsplanner neemt kontakt op met de Centrale 
Planning. De Centrale Planning neemt dan een alternatief 
materiaal, en geeft die door aan de afdelingsplanning. 
De a£delingsplanning geeft nu opdracht tot het gebruik 
van alternatief materiaal. 
Hij geeft dit door aan het plaatmagazijn. 
Dit alles volgens de normale bonnenstroom. 

11) In de avondploeg moet het plaatmagazijn afgesloten zijn: 
Indien materiaal uit het plaatmagazijn toch nodig mocht 
zijn, dan moet de magazijnbediende geinformeerd worden. 
D~ze magazijnbedieude krijgt dan een order van de baas 
van de Stamperij. 
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Met deze order gaat de magazijnbediende naar het 
pLaatmagazijn en Levert het materiaaL aan de 
Stamperij. Ret materiaal moet dan direkt afgeboekt 
worden midde1s de goudgele geleidekaart. 

Dit a11es moet geschieden in aanwezigheid van de 
magazijnbediende. 
Niemand anders mag in bezit zijn van een sleutel 
van het plaatmagazijn. 

15-1-1985. 
JFa. 
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!fdelingsplanning; procedure plaatmateriaal. 

1) Na aanleiding van de planbon. 

De afdelingsplanner vraagt materiaaluitgiftekaarten, 
stelkaarten en karweimeldingskaarten aan. 
De materiaaluitgiftekaarten worden van de gewenste 
leverdatum voorzien en aan de knipstraat gegeven. 
Op de materiaaluitgiftekaarten is het te knippen 
gewicht vermeld. Ter kontrole van de juistheid 
van het gewicht moet het aantal te produceren 
produkten (maakdelen) VOOr deze order vermeld worden 
(aktie Rekencentrum). 
De materiaaluitgiftekaarten blijven in de knipstraat 
tot de volledige order is uitgeleverd. 
Er moet het aantal geleverd worden zoals op het order
formulier staat. 

2) Is het materiaal niet voorhanden in het plaatmagazijn 
dan wardt de afdelingsplanning op de hoagte gesteld. 
De afdelingsplanner neemt dan kontakt op met de 
Centrale Planning. De Centrale PI~nning kiest in 
overleg met Techniek (projektplanner) een alternatiet 
materiaal. 
De Centrale Planning geeft dan een order met a1ter
natief materiaal uit volgens de normale p~ocedure. 

3) Geblokkeerd materiaal. 

Indien plaatmateriaal geblokkeerd wordt door de 
kwaliteitsdienst moet dit direkt doorgegeven worden 
aan afdelingsplanning, Centrale Planning en plaat
magazijn (de laatste indien het materiaal in het 
plaatmagazijn geblokkeerd woidt). 
Dit diene dezelfde dag te geschieden. 
Centrale Planning wordt op de hoogte gehouden door 
de kwaliteitsdienst betreffende de ontwikkelingen. 

Wordt het materiaal afgekeurd dan moet de Centrale 
Planning ingelicht worden d.m.v. een copie van het 
afkeurrapport. 

4) Restmateriaal moet teruggezonden worden naar het 
plaatmagazijn met bijsluiting van een blauwe geleide
kaart. 

1 1-1985. 
Jia. 
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Pro~edure plaatmagazijn. 

1) Binnenkomst order. 

Het plaatmagazijn krijgt de materiaaluitgiftekaart 
van de afdelingsplanner. 
De materiaaluitgiftekaart bevat informatie 
betrffende ordernummer 

uitgangsmateriaal (ruw materiaal) 
artikelnummer 
gewicht 
leverdatum. 

In het plaatmagazijn worden de knipschemals opgezocht 
en het aantal platen berekend. 
De voorraad wordt gekontrol1eerd. 

I. Indien de voorraad onvoldoende of fout is worden 
de afdelingsplanner en het hoofd magazijn 
ingelicht. 

II. Indien de voorraad juist is wordt de order 
afgewerkt (knippen van de plaat) 

2) Na het knippen en bij uitlevering wordt elk pakket 
of coil van een goudge!e geleidekaart voorzien. 
Deze geleidekaart bevat - artikelnummer plaat 

- ordernummer 
- aantal kg/aantal platen 
- verzenden 
- datum verzending. 

De goudgele copie geleidekaart gaat naar de magazijn
administratie (dezelfde dag op z'n laatst). 
De witte onderliggende copie gaat met het materiaal 
mee. 
Op de materiaaluitgiftekaart wordt bijgehouden hoeveel 
materiaal al uitgegeven is (deellevering). 
Bij deellevering meldt de knipstraat de planner dat de 
opd-rach t: ui tgevoerd is (te lefonis ch) • 

Indien de order afgehandeld is wordt de materiaal
uitgiftekaart naar de afdelingsplanner retour gezonden. 

3) Indien materiaal uitgegeven wordt vanuit het plaatmagazijn 
moet de goudgele copie geleidekaart direkt naar de 
magazijnadministratie gebracht worden. 
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4) Komt materiaal terug van de Stamperij met een 
blauwe geleidekaart en het is niet geblokkeerd. 
dan gaat de blauwe copie geleidebon naar de magazijn
administratie. 
Bier wordt het materiaal bijgeboekt. 
Retour materiaal moet altijd voorzien zijn van een 
blauwe geleid~kaart. 

16-1-1985. 
JFa. 
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Procedure kwaliteitsdienst/plaatmateriaal. 

1) Indien materiaal geblokkeerd of afgekeurd 
wordt bij binnenkomst of in de Stamperij 
tijdens produktie, moet een copie van het 
afkeurrapport naar de Centrale Planning gestuurd 
worden. 
Dit dient binnen een uur te gebeuren. 
Eveneens wordt de afdeIingsplanning ingelicht. 

2) Indien materiaal geblokkeerd wordt: 

a) is het materiaal reeds afgeboekt, (dan bevindt het 
materiaal zich in de Stamperij) dan moet dit 
materiaal door de kwaliteitsdiens~ voorzien worden 
van het biokkeeriint. 

Nu bIijkt het materiaal weer goed bevonden te 
worden. 
We hebben dan twee mogelijkheden. 
De serie is reeds beeindigd met ander materiaal of 
de serie wardt weer opgestart met het oude materiaal. 

I . De aerie is beeindigd. 
Dan moet het goed bevonden materiaal naar het 
plaatmagazijn getransporteerd worden voorzien 
van een blauwe geleidekaart. 
Het materiaal wordt dan ook bijgeboekt m.b.v. 
de blauwe geleidekaart. 

II. De serie wordt weer opgestart. 
Nu bIijft het materiaal in de Stamperij. 
Het materiaal wordt dan niet bij - of afgeboekt. 

b) Indien het materiaal geblokkeerd wordt in het plaat
magazijn, dan moet het materiaal afgeboekt worden 
.middels de goudgele geleidekaart met vermelding 
"geblokkeerd" en paraaf kwaliteitsdienst. 
(Op dezeIfde dag dient dit alies te geschieden). 

I . Het materiaal wordt weer goedgekeurd. Nu moet 
het materiaal weer bijgeboekt worden via een 
blauwe geleidekaart. 

II. Indien het materiaal afgekeurd wordt (dit geschiedt 
nadat het al geblokkeerd was). 
Nu moet niet bijgeboekt worden. 
Dit is immers a1 gedaan. 

Opmerking: Indien materiaal gebiokkeerd is en het nu 
afgekeurd wordt. 
Centrale Planning dient direkt ingelicht te 
worden. Dit doet de kwaliteitsdienst d.m.v. 
een copie van het afkeurrapport. 
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Geblokkeerd materiaal wordt ~n een aparte 
ruimte opgeslagen. 

3) Wordt plaatmateriaal in de Stamperij afgekeurd dan 
wordt het afkeurrapport door de kwaliteitsdienst in 
de Stamperij opgesteld. 
Wordt het plaatmateriaal door de ingangscontroleur 
afgekeurd dan wordt het afkeurrapport door de 
ingangscontrole opgesteld. 

4) Ingangscontrole is noodzakelijk en zal dan altijd 
moeten geschieden volgens de procedure van Niesink (IN). 

Procedure kwaliteitsdienst betreffende afkeur plaatmateriaal. 

5) Kort samengevat zijn de volgende situaties mogelijk. 

a) materiaal wordt in de Stamperij geblokkeerd. 

Vereist zijn dan: 

- materiaal wordt van een lint 
voorzien. 

- Centrale Planning ontvangt een 
afkeurrapport. 

- Afdelingsplanning wordt ingelicht. 

- Inkoop krijgt een afkeurrapport 
en neemt aktie voor nieuw 
materiaal of alternatief materiaal 
(i.o.m. Centrale Planning). 

b) materiaal wordt afgekeurd bij binnenkomst. 

- Materiaal van lint voorzien. 

- Afkeurrapport Centrale Planning. 

- Afkeurrapport Inkoop. 

N.B.: niet inboeken van het materiaal. 

c) Ret materiaal wardt in het magazijn afgekeurd 
(of geblokkeerd). 
Dan dient het volgende te gebeuren. 
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- Materiaal van lint voorzien. 

- Goudgele geleidekaart opmaken en afboeken 
in magazijnadministratie. 

- Afkeurrapport naar Centrale Planning en 
Inkoop. 

In alle gevallen wordt hoofd magaz~Jnen ingelicht. 
Deze geeft opdracht het materiaal naar het blokkeer
magazijn te transporteren. 

30-1-1985. 
J~. 
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1. Doel. 

Vastleggen van de wLJze, waarop de registratie van de 
tijdsbesteding van de Tijdschrijvenden dient plaats te 
vinden, teneinde inzicht te krijgen in: 

- realisatie van de Taakstelling (efficiency) 

- kostentoerekening 

- capaciteitsbenutting (capaclteitsbehoefteplanning), 

2. Toepassingsgebied. 

AIle produktie-afdelingen van DRU-bv. 

3, Uitgangspunten, 

Het beschikbaar zLJn van de volgende coderingen: 

- Wie is tijdschrijvend (pers.nummers). 

- Bewerkingskode (stelkaart of karweikaart). 

- Artikelnummer. 

- Orq~rnummer 

- BewerkingsnuJPmer. 

4. Bevoegdheden. 

-.. 

5 , 

- Het Roofd van de ~fdeling geeft aan vie de urenverant
woordingsstaat (UVS) va~ de Tijdschrijvende invult 
(Tijdschrijvende zelf, Tijdschrijver of de direkt 
leidinggevende), 

Uitsluitend de direkt leidinggevende (b.v. lasbaas) 
is bevoegd de urenverantwoordingsstaat (UVS) voor 
akkoord te paraferen. 
Bij diens afwezigheid parafeert de naasthogere 
leidinggevend~, dan weI een door deze hiertoe aan
gewezen leidinggevende. 

verantwoordelijkheden. 

He t J!E.~g._!.~~~!- a f ~ . .!:.i.!:£ i s ve ran two 0 r del i j k v 0 0 r : 

. Voor zover nodig deze procedure te detailleren 
in een afdelingsprocedure; 

het aangeven van de tijdschrijvende (personeelslijst) 

het aanwijzen van het verzamelpunt voor de UVS'en 

D.t ..... ' 0.....: 
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· het zorgdragen dat de UVS'en uiterlijk de . 
volgende dag verwerkt worden via de terminal. 

Iedere leiding&evende is verantwoordelijk voor: 

17-12-8l 

· het bekend zijn van en handelen naar deze procedure. 

- De ~irekt leidinggevende isverantwoordelijk voor: 

· controle op een juiste urenverantwoording 

· het dagelijks voor 12.00 uur inleveren bij het 
verzamelpunt v~e UVS'en van de vorige dag. 

- De invuller van de UVS is verantwoordelijk voor: 

· het hanteren van de juiste coderingen en tijden. 

De lijdschrijvende ~s verantwoordelijk voor: 

het direkt aangeven van iedere wijziging in de 
tij,dsbesteding. 

6. Procedure. 

- Dagelijks wordt een personeelslijst bijgewerkt, welke 
alle medewerkers van de afdeling vermeld; 

de Ingeleenden en Uitgeleenden worden met resp. I en U 
aangegeven met vermelding van de kostenplaats van 
de afdeling waar de Ingeleende/Uitgeleende vandaan 
komt c.q. werkt. 

- A.h.v. de personeelslijst worden de UVS'en uitgegeven 
aan de Tijdschrijvenden, dit kan per dag of per 
week (S-voud) geschieden. 

- Bij start en eind van een karwei wordt de betreffende 
regel op de UVS en stel/karweikaart ingevuld. 

- Indirekte en afwezigheidsuren worden eveneens bij 
~egin en einde op de UVS ingevuld. Hiervoor wordt 
echter, eveneens het standaard werkbriefje ingevuld. 

- Overwerkuren worden ook vermeld op de UVS. 

- Voor elke afgelopen dienst (ploeg) worden de UVS'en 
op juisheid en volledigheid gekontroleerd door de 
direkt leidinggevende en voor akkoord geparafeerd 
(8-uurs controle). 

- Vervolgens worden de UVS'en ingeleverd op het verzamel
punt van de betreffende afdeling. 

I D ...... : '0..: Io.t-: 
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- Op dit verzamelpunt vindt een sreening plaats volgens 
de administratieve voorschriften. 

- Hierna worden de UVS·en via het beeldscherm "Onderhandeu 
werk rapportage" verwerkt. 
De urenmelding kan plaatsvinden op persoonsnummer
volgorde en dient uiterlijk voor het einde van de 
volgende werkdag zijn voltooid. 

- De UVSten worden gearchiveerd op volgorde van datum 
en blijven als zodanig ter beschikking voor de 
Bedrij£sadministratie. 

- Voor niet-tijdschrijvende die tijdelijk werk verrichten 
waarvoor tijdgeschreven wordt alleen voor die uren 
een UVS in·~e"\.4L:l .. 

7. UrenverantwoordiASsstaat (UVS) 
.. 

De urenverantoowrding vindt plaats middels de urenver
antwoordingsstaat ("UVS"genaamd). 
Op dit formulier worden per tijdschrijvende!per dag de 
uren verantwoord. 

I O.tu",: I De .... :_ lo_tu.: fo ... : 
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Toelichting rubrieken: 

- Pers. nummer 

- Naam 

- Datum 

- Afd. 

- Bew. kode 

- Artikelnummer 
Ordernummer 
Bewerkingsnummer 

- Norm-aant./uur 

- Tijd/begin en eind 

- Gewerkte uren 

- Gemaakte aantal 

- Opmerking 

I Oalu",: I D ... : 
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10.-: 
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: het nummer, waaronder de 
medewerker(-ster) is 
geregistreerd bij PZ. 

: naam mederwerker(-ster). 

: datum, waarop de tijdbesteding 
heeft plaatsgevonden. 

: afdelingsnaam 

STY .. Stamperij 
OLK = Oude Lakkerij 
NLK = Nieuwe Lakkerij 
ASS = Assemblage 
RVS .. Roestvrijstaal afd. 

: bewerkiriissoort afh. 
kaartsoort. 

S = stelkaart 
K .. karweikaart 

van 

: indentificatie van het 
karwei; over te nemen van 
de karweikaart of stelkaart. 

: genormeerde produktie
aantal per uur. 

: zo mogelijk aan te geven 
begin-en eindtijd om 
gewerkte uren te kunnen 
afleiden (niet verplicht) 

: de aan het karwei bestede 
uren (in tiende-uren 
b.v. 2,3) 

: aantal gereedgekomen goede 
produkten 

: de kolom kan dienen voor aan
vullend kommentaar 
b .v.: 
- aantal wrak 
- soort indirekte werkz. 
- alternatieve bew.plaats 
- samenwerkende persoon 
- etc. 

10. ..... : I O.t .. ",: 
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...... 1 

t o.....: p,...... UNIVISA V.',O" ......... : v ... :PvD ~ 7-12-84 

- 8-Uurs kontrole 

...... ,,: 0 ...... : 

bet gebruik van deze 
kolom word~ aangegeven 
door de direkt-leiding
gevende 

: de kontrole op volledighei( 
van de tijdsverantwoording 
kan plaatsvinden m.b.v. 
de totaal-kolommen. 
Zie bijgaand voorbeeld 

OatuM: 
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:J!egrippen: 

WERKNEMER 

PERSOONSNUMMER 

MEDEWERKER 

LEIDINGGEVENDE 

DIREKT LEIDINGGEVENDE 

INDIREKTE 

DIREKTE 

B 6.3.6 

Ottderwe,. U r e n v era n two 0 r din g 

Veraollde .. ... : I v .. : PvD 

Ieder die een arbeidsovereenkomst 
met de Onderneming heeft. 

...... & 

6 
Detw.: 
17-12-8~ 

Registratienummer voor elke Medewerker. 

Ieder die een Fuktie binnen de 
Onderneming uitoefent. 

Medewerker die leiding geeft aan een 
groep of een grotere organisatorische 
eenheid. 

De baas over een groep (b.v. lasbaas). 

Medewerke~ die gee~.~ijdschrijvende is. 

Een tijdschrijvende medewerker, die 
de besteding van zijn roosteruren moat 
vermelden op een urenverantwoordings
staat (UVS) 

------------------------------------------------------------------
ROOSTER UREN 

AFWEZIGHEIDS UREN 

OVERUREN 

INDIREKTE UREN 

DIREKTE UREN 

I O.tu .. " I D ...... : 

Normale dagelijkse of wekelijkse 
arbeidsduur volgens het dienstrooster 
(off. def. zie CAO). 

Niet- aanwezige uren binnen de rooster
uren. 

Uren, boven de uren volgens het dienst
rooster (off. def. zie CAO). 

Uren t.b.v. indirekte werkzaamheden ~.w.z. 
niet t.b.v. ordernummers. 

Uren, t.b.v. direkte werkzaamheden d.w.z. 
t.b.v. ordernummers. 

1 0.-; 10. ..... : I Datu ... : 
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2.2.8. PROCEDURE MJlOa 

Function 

The purpose of this procedure is to produce a rep:>rt that can be used as 
a 9uide in deteaniniq; operation processil"l9 priorities. For a more de
taUed description of this procedure I s function refer to section 1.2.4. 

Procedure 

Selection of the Priority DisQatching Report procedure will display the 
screen srown in Fi9ure 2-21 on the workstation. 

Fd.gure 2-21. Sample Screen: Prlority Dispatching 

- - - M F G. P RIO R I T Y 0 I SPA T C H REP 0 R T - - -

Curr.nt Manufacturing dot. 
Mo.t'.UM qu.u. Gnd trant.it r.duction % 

Priority w.ignt. 
Monoi ••• nt priority X 
Stock I r.aotning op.ration % 
S~ort •• t op.rotion tiM' % 

NUMb.r of day. Ghtod 
to 'JIhow 0." op.ro.tions. cOMillV to 
tn. "orke.ntr. 

C I I J 
C J 

C J 
C l 
C 1 

CEnt.1' 999 If 0.11 op.ro.tion. or, to showl C J 

Selection parameters for this procedure are as follows: 

1. CUrrent manufacturing date (DO;r.t!/YY format) is the date the report 
will use to base its date calculations fran. If left blank it will 
assume the machine date. 

2. Maxi.mun queue and transit time reduction is the maximum percentage 
up to which the queue and transit times may be reduced by, so that 
orders may meet their due dates. 

, , 
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3. Priority weighting is the percentage weighting to be given to each 
of the three sche:1uling rules in order to calculate the o~ration 
priorities. These three ~rcentage weights must total 100. For more 
specific information relative to priority weightings see paragraph 
1.2.4 __ 

4. The 4th 9I1rameter specifies the number of days (from the current 
manufacturing date) the report is to look ahead an::! print operations 
destined for the workcentre. Entering '999 t will print for each 
workcentr'! all the oT;ll!rations in the system canirr; to each workcer.t
tree 

Having entered the parameters, a 0 is entered in the operator reerponse 
field followed by depreSSing the}(MIT key. The message '0 =- Schedule 
the job from line XX' will then be displayed. An entry of 0 in the 0p
erator response field followed by XMIT, will place the proce:1ure into 
the job queue to be scheduled as a batch run, depending on its priority 
ard the current jobs bein;J run on the machine. 

Figure> 2-22 shows a sample report proauced by this procedure; 

Operator Notes 

1. Entries in the 'Operator Response' field cause the following ac
tions: 

a - Enter parameters 
3 - Return to menu 
4 - Terminates menu 

2. Entries in the 'Operator Response' pt'aapt in reply to message '0 1& 

Sche:iule the job fraa line XX, cause the foUowin;J actions: 

o - Places job in job queue for batch running and returns 
to menu 

3 - Returns to menu 
4 - Ter.ntina.t;es menu 
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