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ABSTRACT 

This report reflects the results of a graduation project performed for 
KLM Cargo, Business Unit Cargo Service Center. The subject of the 
survey is the design of a open, objective, logistic trade-off model 
for commercial applications. The result of the project is the design, 
validation and implementation of the automated trade-off model DISTOM 
in the KLM organisation. 
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jonge business unit wilde graag een logistiek kostenwegingsmodel voor 
commerciële toepassingen ontwikkelen. 
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logistiek kostenwegingsmodel, de automatisering hiervan en de 
implementatie binnen Cargo Service Center en KLM Vracht. Het rapport 
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Katie. Daarnaast ben ik Erik Korenwinder van Completion Consultancy en 
de heer Smeitink van IFF Tilburg bijzonder erkentelijk voor hun 
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hun onbegrensde vertrouwen en aan mijn vrienden die van mijn 
studententijd een droom van een realisatie hebben weten te maken, 
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1. INLEIDING 

Dit rapport weerspiegelt de resultaten van een afstudeerproject 
uitgevoerd voor KLM Vracht. Dit onderzoek is het laatste onderdeel van 
de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Van 1 mei 1991 tot 31 januari 1992 is het logistiek 
kostenwegingsmodel DISTOM ontworpen en geïmplementeerd om de 
commerciële activiteiten van de Business Unit Cargo Service Center te 
kunnen ondersteunen. 

De traditionele benadering door de luchtvaartmaatschappijen, van het 
distributie-keuzeprobleem van verladers is het ontwikkelen van een 
kostenmodel, dat de potentiële klant de directe en indirecte 
kostenverschillen tussen de mogelijke alternatieven voorrekent. 
Op basis daarvan kan de verlader beslissen of hij gebruik gaat maken 
van luchtvracht. 

De KLM heeft in de jaren zestig ook zo'n kostenmodel ontwikkeld, de 
zogenaamde Test Of Time, dat inmiddels al lang niet meer wordt 
gebruikt. Lufthansa heeft ook een dergelijk model. Philips Forwarding 
heeft ook een kostenwegingsmodel ontwikkeld en gebruikt. 

Dit rapport beschrijft het ontwerpproces van het model DISTOM. 
Uitgangspunt van dit geheel opnieuw ontworpen model is een logistiek 
bekwaam opererende multinationale verlader met een intercontinentale 
verveersbehoefte en een vervoerder die een groot aantal service
elementen aanbiedt. 

Het kader van de logistieke dienstverlening, waarbinnen Cargo Service 
Center zich beweegt is beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 
beschrijft de discrepantie tussen de huidige en gewenste situatie 
inzake de offertebesprekingen van CSC met verladers. Oe 
probleemstelling resulteert in, overeenkomstig de opdrachtformulering, 
het ontwerp en implementatie van een logistiek kostenwegingsmodel. 
In hoofdstuk 4 wordt het fysieke distributieproces vertaald in een 
modelontwerp. Aan bod komen de werking en de automatisering van het 
model. Hoofdstuk 5 beschrijft de benodigde input voor DISTOM. 
Hoofdstuk 6 beschrijft de output van DISTOM. De modelvalidatie, door 
middel van een case study komt vervolgens in hoofdstuk 7 aan bod. 
In het afsluitende hoofdstuk 8 worden de conclusies samengevat, die 
uit het onderzoek kunnen worden getrokken en aanbevelingen gedaan op 
grond van de opgedane ervaring. 

1 



2. ONOERZOEKSOMGEVING 

Dit hoofdstuk geeft een korte introductie van de Koninklijke 
Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) en de plaats binnen deze 
onderneming, waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek heeft 
vooral betrekking op de activiteiten van de Business Unit Cargo 
Service Center (CSC), maar de resultaten ervan zullen ook hun 
toepassing kunnen vinden binnen andere delen van de KLM. 

Eerst zal in het kort de KLM worden geïntroduceerd, vervolgens wordt 
de KLM divisie Vracht toegelicht. Daarna zal worden ingegaan op de 
positie en activiteiten van de Business Unit CSC. 

2.1 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. 

De KLM bestaat sinds 7 oktober 1919 en daarmee is zij de oudste 
luchtvaartmaatschappij ter wereld. Op dit moment zijn er 26.000 mensen 
in dienst en genereert de KLM een omzet van 6,5 miljard gulden. De KLM 
vliegt op 148 bestemmingen in 77 landen met ruim 70 vliegtuigen 
[Lit: 1]. 

De KLM concentreert zich op twee kernactiviteiten, passagiers- en 
vrachtvervoer. Oe andere activiteiten van de KLM dienen deze 
kernactiviteiten te ondersteunen. Daartoe is de organisatie sinds 
september 1990 drastisch gewijzigd en opgesplitst in drie divisies, te 
weten Passage, Vracht en Operatiens [Bijlage: 1]. 

De marktomgeving van de KLM verandert snel. De hevige concurrentie, de 
globalisatie van de markt en Europa'92 dwingen de KLM slagvaardiger en 
flexibeler op te treden. Er worden diverse strategische allianties 
aangegaan om te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen. Zelfs 
fusies worden niet meer uitgesloten. 

'De KLM stelt zich ten doel zich te positioneren als een vanuit 
europese basis, wereldwijd opererende luchtvaartmaatschappij, die in 
kwaliteit behoort tot de top 3 in de wereldluchtvaart, die tegen 
concurrerende kosten en tarieven passagiers en verladers met hoge 
eisen voor kwaliteit, professioneel ten dienste staat, met een 
betrouwbaar en punctueel product en een zorgzame en vriendelijke 
dienstverlening' [lit: 1]. 
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2.2 Divisie Vracht 

KLM Vracht is de vrachtdivisie met een wereldwijd netwerk van 
lijndiensten voor luchtvrachttransport. Het netwerk wordt gevormd door 
de bestemmingen waar vrachtstations zijn gevestigd. Op de luchthaven 
Schiphol is het hoofdstation gevestigd. Jaarlijks wordt daar ongeveer 
500.000 ton vracht verwerkt. Voor het vervoer van de vracht worden 
'Combi-vliegtuigen' ingezet. Dit zijn Boeing-747 vliegtuigen waarvan 
het achterste gedeelte van het vliegtuig voor vrachtvervoer is 
ingericht. In 1994 zullen twee Boeing-747 vrachtvliegtuigen ('Full 
freighters') in gebruik worden genomen. 

De KLM Vrachtorganisatie is opgesplitst in drie delen: Vracht 
Services, Vracht Areas en de drie Business Units Public Distribution 
Services (PDS), Post en Cargo Service Center. Vracht Services verzorgt 
de afhandeling en de beheersing van de goederenstromen door het 
netwerk. Vracht Areas neemt de commerciële activiteiten van het 
luchtvrachtvervoer voor haar rekening. PDS en Post zijn aparte 
business units die in samenwerking met uitgeverijen en de PTT het 
vervoer van drukwerk en poststukken verzorgen. 

2.3 Business Unit Cargo Service Center 

Het belangrijkste product van KLM Vracht is het vervoeren van goederen 
van vliegveld naar vliegveld. Om specifieke verladers een bredere 
logistieke dienstverlening aan te kunnen bieden is de Business Unit 
Cargo Service Center {CSC) opgericht [Bijlage: 2]. Op diverse 
bestemmingen van de KLM worden vestingen van CSC opgezet. De 
belangrijkste functie van deze centra is het voldoen aan de specifieke 
logistieke behoeften van een verlader. 

Vooral om in te spelen op de behoeften van de middelgrote en grote 
verladers is CSC in het leven geroepen. Dit zullen over het algemeen 
'global' opererende multinationals zijn met productiecentra en 
verkoopmarkten op verschillende plaatsen in de wereld. Zij integreren 
hun goederenstromen volgens de nieuwste logistieke concepten. De 
dienstverlening die daarvoor wordt gevraagd omvat, in plaats van het 
gebruikelijke 'airport-to-airport' vervoer, ondermeer betrouwbare 
'door-to-door delivery'. Daarnaast worden groepage en de-groepage 
activiteiten en opslag of ompak faciliteiten gevraagd. Deze 
activiteiten worden verzorgd door een cse-vestiging. Bovendien wordt 
de KLM op deze manier in staat gesteld in een hevig concurrerende 
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marktomgeving toch goede bezettingsgraden en interessante opbrengsten 
te behalen. 

Oe kleinere verladers gebruiken op dit moment vooral de diensten van 
luchtvrachtagenten als tussenpersoon voor hun luchtvracht. Ook in de 
toekomst wil de KLM met deze agenten blijven werken en de aandacht van 
CSC richt zich dus niet op deze kleinere verladers. 

Oe Business Unit CSC heeft inmiddels ± 30 vestigingen op de 
belangrijkste bestemmingen van de KLM. Enkele CSC's zijn al 
operationeel, maar de meeste verkeren nog in het projectstadium. Oe 
CSC's zullen in nauwe samenwerking met de KLM Vracht 
verkooporganisatie eigen commerciële activiteiten ontplooien en 
uitbouwen. Zo ontstaat er een ge1ntegreerd netwerk van CSC's op de 
belangrijkste bestemmingen van de KLM, die elkaar zullen ondersteunen 
in logistieke dienstverlening. 

CSC onderscheidt 48 activiteiten ('logistic service elements') die ze 
een verlader wil aanbieden [Bijlage: 3]. Een aantal van deze service
elementen zullen worden uitgevoerd door derden. Oe huidige 
activiteiten van CSC-Schiphol bijvoorbeeld omvatten o.a. Door-to-door 
physical distribution, Break bulk and reforwarding, Export and import 
cargo handling, Verhuizingen en Handling and warehousing van 
edelmetalen en waardevolle goederen. 

Op dit moment verloopt de acquisitie voor CSC via de KLM Vracht 
verkooporganisatie. Deze vraagt CSC over het algemeen offertes uit te 
geven voor onderdelen van oplossingen voor distributieproblemen van 
verladers. Voor deze deelactiviteiten betrekt de KLM dus CSC bij de 
verkoopbesprekingen. Deze procedure is nog niet geheel uitgewerkt, 
daar er voor CSC nog geen eenduidig commerciëel beleid is ontwikkeld. 

Om de eigen commerciële inspanningen te ondersteunen is vanuit CSC de 
behoefte ontstaan aan een waardevrije kwantitatieve onderbouwing van 
voorgestelde dienstverlening op basis waarvan de verlader een keuze 
kan maken. Hieruit volgt de opdrachtformulering voor dit 
afstudeeronderzoek. 
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2.4 Opdrachtforaulering 

De volgende opdrachtformulering is opgesteld: 
Ontwikkel een geautomatiseerd en inzichtelijk logistiek kostenmodel, 
dat een objectieve afweging mogelijk maakt tussen de diverse 
distributiealternatieven van een internationale verscheper. 
Bovendien moet het model KLM/CSC de mogelijkheid bieden haar 
tariefstellingen te kunnen toetsen en de gevoeligheid van de 
resultaten van de afweging aan te kunnen geven. 

In de volgende hoofdstukken zal deze opdracht worden uitgewerkt tot 
een probleemstelling en zal een ontwerp van het logistiek 
kostenwegingsmodel worden gepresenteerd. 
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3. PROBLEEMANALYSE 

Dit hoofdstuk beschrijft de verificatie van de opdrachtformulering. De 
probleemstelling die daaruit volgt kan vervolgens worden vastgesteld. 

Voor deze verificatie is het noodzakelijk de huidige situatie te 
vergelijken met de gewenste situatie [Lit: 2], waarna het probleem kan 
worden gedefinieerd. Aansluitend wordt de fasering van het onderzoek 
weergegeven dat leidt tot de oplossing van het vastgestelde probleem. 

3.1 Huidige situatie 

De huidige klantbenadering is weinig gestructureerd. In de meeste 
gevallen signaleert een KLM vrachtverkoper een verveersbehoefte bij 
een verlader. Afhankelijk van zijn initiatief, bereidheid en 
bekendheid met CSC kan het voorkomen dat hij deze klant doorspeelt aan 
csc. 

Op basis van de verstrekte informatie neemt CSC contact op met de 
verlader met het verzoek om meer informatie. Immers de door de collega 
verkoper doorgegeven informatie is volstrekt onvoldoende om 
bijvoorbeeld een offerte uit te brengen aan de verlader. Uit diens 
reactie blijkt of hij werkelijk belangstelling heeft voor de diensten, 
die worden aangeboden door CSC. Vervolgens vraagt CSC de verlader om 
meer informatie, op basis waarvan een offerte kan worden uitgebracht. 
Deze offerte omvat een oplossing voor het vervoersprobleem van de 
verlader, zoals CSC zich dat voorstelt en een bijbehorende 
prijsstelling. Het geheel wordt aan de verlader gepresenteerd, waarop 
deze kan besluiten op het voorstel in te gaan. 

Belangrijk bij het contact met de klant is de positie van de 
onderhandelaar binnen de organisatie van de verlader. In eerste 
instantie zal dit dezelfde man zijn, die ook contact heeft gehad met 
de vrachtverkoper. Echter, een cse-dienstverlening omvat meer dan het 
regelen van een ad-hoc zending van punt A naar punt B. Dus zal er over 
het algemeen naar een meerdere geschikte gesprekspartners, met en 
bredere verantwoordelijkheid binnen de verlader worden gezocht. 
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3.2 Gewenste situatie 

Nu steeds meer CSe-vestigingen operationeel worden, ontstaat de 
behoefte aan een marketingbeleid voor de CSC service-elementen. De 
grote multinationals worden als doelgroep gekenmerkt. CSC zal daar 
haar eigen sterke punten moeten presenteren om zich te kunnen 
onderscheiden van andere aanbieders. 

Gezien de controversiële positie die CSC inneemt ten opzichte van de 
traditionele klantenkring van KLM-Cargo, de luchtvrachtagenten, lijkt 
een groots opgezette promotiecampagne niet voor de hand liggend. CSC 
zal zich dus zeker niet profileren als een reguliere expediteur. 

In plaats daarvan zullen de CSC's een direct-sales benadering volgen, 
waarbij men de verladers direct benadert en zal proberen interesse te 
wekken voor de diensten die CSC's aan kunnen bieden. Als onderdeel van 
deze klantbenadering wil CSC een instrument ontwikkelen dat de 
verschillende mogelijke dienstverleningspakketten ('service-packages') 
tegen elkaar kan afwegen. Dit verkoopinstrument moet CSC in staat 
stellen bij een potentiële klant aan tafel plaats te nemen en de 
diverse distributieoplossingen die CSC aanbiedt te onderbouwen. 

3.3 Problee.stelling 

De discrepantie tussen de huidige en gewenste situatie resulteert in 
de probleemdefinitie: 
KLM/CSC heeft moeite het distributieprobleem van een verlader 
eenvoudig en snel te identificeren. Vervolgens kan men keuze van de 
aangeboden diensten niet voldoende overtuigend onderbouwen met valide 
argumenten. Op dit moment blijkt de stap van oriënterende gesprekken 
met verladers naar het werkelijk plaatsen van een order een te grote 
stap. 

3.4 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is gericht op het vinden van een oplossing voor de 
gespecificeerde situatie, waar aanpassingen nodig zijn of overwogen 
worden. Gezien het doel van het onderzoek is dus sprake van een 
probleem oplossend toegepast onderzoek [lit: 3]. Er zal een logistiek 
kostenwegingsmodel worden ontwikkeld. 
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Uitgangspunt van dit model is een logistiek bekwaam opererende 
multinationale verlader met een intercontinentale vervoersbehoefte en 
een vervoerder die een groot aantal service-elementen aanbiedt. 

Volgens In 't Veld en Tilanus zijn kwaliteit en bruikbaarheid de 
belangrijkste succesfactoren van zo'n model. 
Oe kwaliteit van het model wordt ingegeven door de mate waarin het 
voldoet aan het doel waarvoor men het wil gebruiken [lit: 4]. 
Doel van het model is: Het onderbouwen van de verschillende service
packages, die de KLM/CSC een verlader kan bieden. Het model moet 
daartoe objectieve informatie aanreiken voor zowel de KLM/CSC als de 
verlader. 
Oe bruikbaarheid is van doorslaggevend belang voor het succes van het 
model [lit: 5]. Daartoe moet de informatiebehoefte beperkt zijn, de 
werking logisch en helder. Het model moet robuust zijn ten aanzien van 
onzekere input en bovendien de gevoeligheid van de resultaten kunnen 
aangeven. Tenslotte moet de output eenduidig interpreteerbaar zijn. 

Het onderzoek, dat resulteert in een model dat voldoet aan de 
hierboven gestelde eisen, wordt opgesplitst in 11 fasen die hieronder 
zullen worden toegelicht. 

Fase 1: Omgevingsanalyse 
Het kader van de logistieke dienstverlening, waarbinnen CSC zich 
beweegt is beschreven in hoofdstuk 2. Oe huidige CSC-operatie verzorgt 
op dit moment 6 service-elementen. Ook is aangegeven welke service
elementen nog zullen worden toegevoegd aan de cse-operatie [Bijlage: 
3]. 

Fase 2: Probleemstelling: 
Paragraaf 3.1 en 3.2 beschrijven de discrepantie tussen de huidige en 
gewenste situatie inzake de offertebesprekingen van CSC met verladers. 
Oe probleemstelling resulteert in, overeenkomstig de 
opdrachtformulering, het ontwerp en implementatie van een logistiek 
kostenwegingsmodel. 

Fase 3: Hodelbouw: 
In hoofdstuk 4 wordt het fysieke distributieproces vertaald in een 
systeembeschrijving. Oe zeer uiteenlopende distributieactiviteiten 
worden samengevat in 9 elementaire service-elementen. Vervolgens wordt 
er stilgestaan bij twee aspecten van het distributiesysteem, te weten: 
Het tijds-aspectsysteem en het kosten-aspectsysteem. 
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Fase 4: Tijdsaspect 
Het eerst kwantificeerbare aspect van de onderbouwing is het 
tijdsaspect. In deze fase wordt de berekening van de gemiddelde 
pijplijntijd en de spreiding van een service-package uitgewerkt. 

Fase 5: Kostenaspect 
Het belangrijkste kwantificeerbare aspect bestaat uit de integrale 
kosten. De bepaling hiervan wordt beschreven in paragraaf 4.3. 

Fase 6: Modelwerking 
De doelstelling van het model volgt uit de probleemstelling: Het 
onderbouwen van de verschillende service-packages, die de CSC een 
verlader kan aanbieden. Deze onderbouwing wordt in een aantal stadia 
van het verkoopproces opgebouwd. Deze stadia worden toegelicht in 
paragraaf 4.4. 

Fase 7: Automatisering 
Op basis van de omgevingsanalyse en het modelontwerp wordt een 
functioneel ontwerp opgesteld, dat als uitgangspunt dient voor de 
automatisering van het DIStribution Trade Off Model (DISTOM). In 
paragraaf 4.5 wordt bovendien ingegaan op het automatiseringstraject, 
de programmatuur en de automatiseringsmiddelen. 

Fase 8: Inputverzorging 
Hoofdstuk 5 beschrijft de benodigde input voor DISTOM. Er wordt 
aandacht besteed aan verlader-specifieke en cse-specifieke parameters 
die het model voeden. 

Fase 9: Outputverzorging 
Hoofdstuk 6 beschrijft de output van DISTOM. De tijds- en kosten 
overzichten worden toegelicht en de break-even- en 
gevoeligheidsanalyses worden besproken. 

Fase 10: Resultaten 
De testprocedures, die moeten worden ontwikkeld worden beschreven in 
hoofdstuk 7. De modelvalidatie, door middel van een casestudy komt 
vervolgens aan bod. Tevens wordt er aandacht besteed aan de 
implementatie van het model en alternatieve toepassingen daarvan 
binnen KLM Vracht. 
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Fase 11: Conclusjes en aanbeveljngen 
In de afsluitende fase wordt het onderzoek geëvalueerd. De conclusies, 
die uit het onderzoek kunnen worden getrokken, worden samengevat en 
aanbevelingen worden gedaan op grond van de opgedane ervaring. 

De opzet van het onderzoek is nu uiteengezet, de eerste twee fasen 
zijn inmiddels beschreven in hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 4 zal het 
ontwerp van het kostenwegingsmodel worden besproken. 
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4. MODELONTWERP 

Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp van het logistiek 
kostenwegingsmodel. De afbakening van het probleem wordt beschreven 
aan de hand van de systeembenadering in 4.1. In 4.2 wordt het 
tijdsaspect uitgewerkt en in 4.3 komt het kostenaspect aan bod. De 
werking van het model wordt in 4.4 verduidelijkt aan de hand van de 
beschrijving van het verkoopproces. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een paragraaf over de automatisering van het model. 

4.1 Modelbouw 

Het ontwerp van het kostenwegingsmodel vergt een systematische 
benadering van het fysieke distributieproces. Deze benadering omvat 
een overzicht van de elementen waaruit het distributiesysteem is 
opgebouwd plus een beschrijving van de onderlinge relaties tussen de 
elementen [lit: 4]. 

CSC onderscheidt 48 zogenaamde 'CSC logistic Service elements' 
[Bijlage: 3]. De elementen, die een transportwijze representeren, 
onderscheiden zich in een aantal eigenschappen, te weten: snelheid, 
bereikbaarheid, variabiliteit, bruikbaarheid, frequentie, beschadiging 
en kosten [Lit: 6]. De specifieke eigenschappen van een service
element beïnvloeden de andere service-elementen en leggen zo de 
onderlinge relaties vast. 

Deze relaties kunnen worden samengevoegd tot vier logistieke aspecten, 
te weten: tijd, productkwaliteit, hoeveelheid en kosten [lit: 7]. 

Input Ouiput 

Elementen 

- Tijdsospeci 
- Hoeveelheidsaspec:i 
- Kwalileiisaspec:l 
- Kosten asped 

Figuur 4.1: Distributiesysteem 
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Oe service-elementen en de logistieke relaties die worden gebruikt in 
het kostenwegingsmodel zullen hierna worden uitgewerkt. Aan de hand 
van het doel van het model worden de relevante aspectsytemen gekozen. 
Dit zijn de relaties binnen het systeem die in het model moeten worden 
opgenomen. 

Vervolgens worden subsystemen vastgesteld. Dit is het clusteren van de 
systeemelementen tot werkbare eenheden [Lit: 4]. 

PROBLEEW 
I 

Doel van 
het model!------! -i 

PREPARATION 
HANDUNG OUT /IN 
TRANSPORT ROAD 
TRANSPORT SEA 
TRANSPOR"' AIR 
WAREHOUSING 
cus~ows 

BLACK BOX 
FlNISHING 

I 
I 
I 

Keuze van het aspeçfsysteem 

TIJD HOEVEELHEID KWAUTEIT KOSTEN 

Figuur 4.2: Modelbouw van logistiek systeem 

J 

Keuze 
van het 
aspec:t-
systeem 

MODEL j 

Oe keuze van de aspecten en de elementen wordt bepaald door het 
aggregatieniveau waarop men het proces wil beschouwen. Dit niveau, de 
gewenste mate van detaillering, wordt bepaald door het doel waarvoor 
men het systeem wil beschouwen. 

Het doel van het kostenwegingsmodel is vastgelegd in hoofdstuk 3: Het 
model moet objectieve informatie aanreiken om een service-package te 
kunnen beoordelen en te vergelijken met andere service-packages. Op 
basis van deze onderbouwing zal de verlader kunnen kiezen. 
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De belangrijkste aspecten, die bij de afweging een rol spelen zijn het 
tijds- en het kostenaspect. Het tijdsaspect is een belangrijk 
beoordelingscriterium en bovendien een cruciaal onderdeel van het 
kostenaspect. Het wordt ontleed in twee delen: De gemiddelde 
pijplijntijd en de spreiding rond de doorlooptijd. De gemiddelde 
pijplijntijd wordt als belangrijke informatie beschouwd door zowel CSC 
als de verlader. De spreiding van de pijplijntijd is een maat van de 
betrouwbaarheid van een bepaald service-package en is daarom eigenlijk 
nog belangrijker dan de pijplijntijd [Lit: 8]. 

Het kostenaspect heeft een integraal karakter en omvat daardoor tevens 
het tijds-, het kwaliteits- en hoeveelheidsaspect. Als 
beoordelingscriterium is het kostenaspect dus een geschikte keuze 
[Lit: 8]. Deze twee gekozen aspectsystemen worden uitgewerkt in 
paragraaf 4.3 en 4.4. 

Het servicepakket van CSC is zeer uitgebreid [Bijlage: 3]. Zoals is 
weergegeven in figuur 4.2 is het grote aantal services teruggebracht 
tot 9 service-elementen. Deze clustering komt in principe overeen met 
de indeling van distributieactiviteiten die wordt vastgesteld in de 
literatuur [Lit: 6]. 

Deze service-elementen vormen de bouwstenen van een willekeurig 
service-package en dienen daarom duidelijk omschreven te zijn. Deze 
beschrijving volgt hieronder en afwijkingen van de definities uit de 
literatuur worden toegelicht: 

1: Preparation 
De Preparatien bestaat uit het verpakken van de zending en het gereed 
maken voor vertrek. Bovendien wordt hiertoe de administratieve 
handlingsactiviteiten gerekend. 
Het gereedsheidsmoment is het startpunt van de pijplijn. Dit service
element heeft dus een belangrijke functie in het tijdsaspectsysteem. 

2: Handling Outjin 
De Handling Out/In omvat de overslagactiviteiten, waarbij de zending 
ontvangen en weer verzonden wordt inclusief de laad- en 
losactiviteiten en het interne transport. 
Groepage- en degroepageactiviteiten worden ook tot dit service-element 
gerekend. 
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3: Transport Road 
Dit is het extern transporteren van goederen over de weg. Met extern 
wordt bedoeld buiten een fabriek, overslagpunt, magazijn of 
transportbedrijf. Binnen het model kan ook een Rail Transport hiertoe 
kan worden gerekend, wanneer de verlader deze transportswijze toch wil 
overwegen of CSC deze wil aanbieden. 

4: Transport Sea 
Dit is het extern vervoeren van goederen over zee. 

5: Transport Air 
Dit is het extern vervoeren van goederen door de lucht. 

6: Warehousing 
De Warehousing is de opslagactiviteit, waar niet de bijkomende 
handlingsactiviteiten toe worden gerekend. 

7: Customs 
Dit service-element omvat de douaneformaliteiten aan de landsgrens. 
Vaak vallen deze activiteiten samen met Handling Out/In. De gebruiker 
van het wegingsmodel zal hier, met betrekking tot het tijdsaspect, 
rekening moeten houden. 

8: 81ack Box 
Dit service-element wordt gebruikt voor speciale diensten die niet 
onder de definitie van de bovenstaande service-elementen vallen. Black 
Box vergroot de flexibiliteit van het model enorm. Diensten zoals 
reconditioning en installation services zullen hiertoe worden 
gerekend. Het element krijgt binnen het model de eigenschappen in zich 
verenigd van de andere service-elementen. 

9: Finishing 
Finishing omvat de activiteiten die op de plaats van bestemming worden 
uitgevoerd. De kwaliteitscontrole en intern transport naar de opslag. 
Ook de administratieve verwerking van de ontvangst moet hiertoe worden 
gerekend. Dit registratiemoment is het eindpunt van de pijplijn en is 
dus een belangrijk element voor het tijdsaspectsysteem. 

Het model neemt dus 2 logistieke aspecten mee en legt 9 service
elementen vast. In de volgende paragrafen zullen het tijds- en 
kostenaspect worden uitgewerkt. 
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4.2 Tijdsaspectsysteem 

De eerste kwantitatieve beoordeling van een service-package is een 
tijdscontrole. Hiermee kan de verlader verifiëren of een service
package binnen zijn levertijdseis blijft en daarbij de benodigde 
betrouwbaarheid kan realiseren. 
Om een vergelijking te kunnen maken moeten de verschillende service
packages betrekking hebben op dezelfde trajecten. Het begrip 
pijplijntijd moet daarom nauwkeurig worden gehanteerd: 
De pijplijntijd is het tijdsverloop van het gereedheidsmoment van de 
goederen voor verzending tot het registratiemoment van de ontvangst in 
de administratie van de ontvanger [Lit: 6]. 
Het gereedheidsmoment is dan wanneer het product gereed is voor 
vertrek, zodanig is verpakt dat het direct transporteerbaar is, 
goedgekeurd is en voldoet aan de kwaliteitseisen. 
Het registratiemoment is het moment dat de ontvangst op de bestemming 
is geregistreerd en de zending beschikbaar is voor productie of 
verkoop. Uit deze definitie volgt dat een service-package altijd de 
service-elementen Preparatien en Finishing moet bevatten. 

De pijplijntijd wordt in het model berekend als de som van de 
gemiddelde doorlooptijden van de individuele service-elementen. De 
spreiding rond de pijplijntijd wordt bepaald als de som van de 
service-elementen spreidingen gedeeld door de wortel van het aantal 
elementen [Lit: 9]. 

Deze sommaties zijn statistisch geoorloofd als van de service
elementen de doorlooptijden onderling onafhankelijk verondersteld 
kunnen worden. Omwille van de inzichtelijkheid en de eenvoud van de 
kostenweging wordt deze hypothese niet verworpen. 

Metingen van de pijplijntijden van een bepaald service-package 
vertonen over het algemeen een asymmetrische frequentieverdeling [Lit: 
6]. Kenmerk van zo'n verdeling is dat de spreiding zich niet evenredig 
rond het gemiddelde bevindt. Ofwel: Men is zelden te vroeg, maar 
meestal te laat. De pijplijntijd over zee van Charlotte (USA) naar 
Warschau (P) was bijvoorbeeld gemiddeld 22 dagen. De minimum gemeten 
tijd was 15.5 dagen en de maximum gemeten tijd was 33.5 dagen. Dus 
links van het gemiddelde was de spreiding 4.5 dagen en rechts was dat 
18 dagen! 
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De centrale waarde wordt bij de asymmetrische verdeling aangegeven 
door twee parameters: De modus en de mediaan (gemiddelde) [lit: 9]. De 
modus is de waarde met de hoogst frequentie. De mediaan is de waarde 
waarbinnen 50% van de gevallen voorkomen, het zogenaamde 50%-punt. 

De rechterspreiding wordt gedefiniëerd als het verschil tussen het 
betrouwbaarheidspunt en de mediaan. Dus bij een gewenste 
betrouwbaarheid van 95% is de spreiding het verschil tussen het 95%
punt en het 50%-punt. De linkerspreiding wordt buiten beschouwing 
gelaten hoewel te vroeg leveren natuurlijk ook een wanprestatie is. 
Hierna zal met het woord spreiding de rechterspreiding worden bedoeld. 
In het model wordt bovendien de afwijkingen van de vraag, op de plaats 
van bestemming gedurende de pijplijntijd in de spreiding, opgenomen 
[Bijlage 4:]. 

Bepalend voor de ligging van de mediaan en de grootte van de spreiding 
is de vorm van de frequentiecurve. Deze vorm is echter alleen te 
bepalen na meerdere metingen van de pijplijntijd. Bij het gebruik van 
het model zijn deze metingen (nog) niet bekend. De vorm van de curve 
wordt daarom benaderd met driehoekige vormen. De mediaan en de 
spreiding worden dan berekend op basis van schattingen van de 
minimale-, de modus- en de maximale doorlooptijden van de service
elementen [Bijlage: 4]. 

Mininmole, Modus en 

- = Driehoekbenadering 

0 = frequentie verdeling 

Woximole pijplijntijd 

Figuur 4.3: Benadering asymmetrische verdeling pijplijntijd 

Met de benadering van de asymmetrische frequentie verdeling met 
driehoeken behoudt de berekende pijplijntijd alle logistiek relevante 
eigenschappen. De mediaan is de pijplijntijd voor regulier vervoer. De 
spreiding is de indicatie voor de onzekerheid in de pijplijntijd, die 
met veiligheidsvoorraad moet worden afgedekt. 
Een lagere schatting van de minimale en/of modus pijplijntijd 
verkleint de gemiddelde pijplijntijd maar vergroot de spreiding. Een 

16 



lagere schatting van de maximum pijplijntijd verlaagt de gemiddelde 
pijplijntijd én de spreiding. 
Een groter aantal elementen in een service-package verkleint de 
spreiding doordat de mogelijkheden tot opvangen van verstoringen wordt 
vergroot. 

Om de logistieke prestaties van een service-package te verbeteren moet 
alle aandacht dus gericht zijn op het terugbrengen van de maximum 
pijplijntijd. 
Het bovenstaande wordt nog met een voorbeeld verduidelijkt: 

Betrouwbaarheid: 95% Aantal service-elementen: 3 
MIN: 15.5 MOD: 20.0 MAX: 33.5 Pijplijntijd: 21.4 Spreiding: 

MIN: 12.5 MOD: 20.0 MAX: 33.5 Pijplijntijd: 20.9 Spreiding: 
MIN: 15.5 MOO: 17.5 MAX: 33.5 Pijplijntijd: 19.8 Spreiding: 
MIN: 15.5 MOD: 20.0 MAX: 31.5 Pijplijntijd: 21.1 Spreiding: 
en 
Betrouwbaarheid: 95% Aantal service-eleaenten: 5 
MIN: 15.5 MOO: 20.0 MAX: 33.5 Pijplijntijd: 21.1 Spreiding: 

In de volgende paragraaf zal het kostenaspect worden toegelicht, 
waarbij het tijdsaspect weer naar voren zal komen. 

4.3 Kostenaspectsystee. 

4.4 

4.7 
4.7 
3.8 

3.4 

De tweede kwantificeerbare beoordelingscriterium van een service
package is het kostenaspect. De verlader dient alle relevante kosten 
mee te nemen in zijn afweging van de verschillende service-packages. 
Het model berekent daarom een integrale kostprijs van de verlader per 
kilogram vervoerd product. Deze integrale kostprijs wordt voor een 
specifiek service-package opgebouwd uit directe en indirecte kosten. 

De directe kosten zijn direct naar de service-elementen toe te rekenen 
kosten. 
De indirecte kosten zijn via goede maatstaven toe te rekenen naar het 
service-package en kosten die daar slechts op arbitraire wijze naar 
toe zijn te rekenen [lit: 10]. 
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De kostenplaatsen binnen deze twee categorieën worden onderscheiden 
zijn: 

CATEGORIE: KOSTENPLAATS: 

Direct: 

Indirect: 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 

10: 
11: 
12: 
13: 
14: 

Packing 
Adminstrative Handling 
Physical Handling 
Transport Raad 
Transport Sea 
Transport Air 
Warehousing 
Insurance 
Customs Duties 
Customs Clearance 
Black Box 
Interest 
Safety Stock 
Opportunity 

Tabel 4.1: Kostenplaatsen met parameters 

PARAMETERS: 

Waarde, gewicht 
Aantal zendingen 
Aantal colli 
Gewicht, volume 
Gewicht, volume 
Gewicht, volume 
Gewicht, volume 
Waarde 
Waarde 
Aantal zendingen 
Gewicht, waarde 
Pijplijntijd, waarde 
Spreid1ng2 waarde 
Absoluut oedrag 

Per kostenplaats staan in tabel 4.1 de belangrijkste parameters 
aangegeven, die de hoogte van de kosten bepalen. 

De pijplijntijd en spreiding zijn service-element afhankelijk en zijn 
beschreven in 4.3. Het aantal colli per zending en het aantal 
zendingen zijn zendingskarakteristieken. Gewicht, volume en waarde 
zijn productkarakteristieken en deze worden nader toegelicht. 

De productkarakteristieken gewicht en volume bepalen de tarieven van 
de meeste service-elementen. De volume/gewicht-verhouding is de 
verhouding tussen het volume en het gewicht van de kleinst te 
verzenden eenheid [Lit: 6]. Het model rekent met een volume/gewicht
verhouding van dm3/kg, zoals binnen de KLM gebruikelijk is. De 
volume/gewicht-verhouding van een product bepaalt of voor een zending 
een 'wegend' of een 'metend' tarief geldt. Onder een bepaalde 
volume/gewicht-verhouding (break point) is de zending wegend en 
bepaalt het gewicht het tarief. Boven een bepaalde volume/gewicht
verhouding is de zending metend en bepaalt het volume het tarief 
[Bijlage: 5]. 

De waarde van de zending wordt uitgedrukt door de waarde van .het 
product per gewichtseenheid. Deze waardedichtheid wordt gedurende het 
distributietraject groter door de toegevoegde waarde van de 
verschillende service elementen. 

.~ 

18 



Het model hanteert 5 verschillende waarderingen die analoog aan de 
Incoterm-definities [Lit: 6] worden vastgesteld: 
- De Ex-works waarde (EXW) van het te verzenden product wordt door het 
model als input gevraagd. Deze is gelijk aan de fabriekskostprijs en 
wordt gebruikt bij de berekening Packing en Interest. 
- De Free-On-Board waarde (FOB) is de Ex-works waarde vermeerderd met 
de vervoerskosten tot aan het punt van vertrek van de hoofdactiviteit 
en zal vaak als factuurwaarde voorkomen. 
- De Cost+Freight waarde (C+F) is gelijk aan de FOB waarde vermeerderd 
met vervoerskosten van de hoofdactiviteit. C+F wordt gebruikt ter 
bepaling van de Insurance Costs 
- De Cost-lnsurance-Freight waarde (CIF) is gelijk aan de C+F waarde 
vermeerderd met de verzekeringskosten van de zending. De CIF waarde 
dient als basis van de berekening van Customs Duties 
- Oe Delivery-Duty-Paid waarde (DOP) is de CIF waarde vermeerderd met 
de afleveringskasten en de invoerrechten van de zending tot aan de 
ontvanger. Deze waarde wordt gebruikt voor de bepaling van de Safety 
Stock Costs 

De keuze van de service-elementen in een service-package leggen de 
relevante kostenplaatsen vast. Deze kostenplaatsen hebben ieder 
specifieke parameters die ingevuld moeten worden. In tabel 4.2 
volgende wordt de samenhang tussen de kostenplaatsen en de service
elementen toegelicht: 

SERVICE ELEMENT: 
Prepa- Handl ing Trans- Warehou- Cu stoms Black Finishing 
rat1on Out/In port sing Box 

KOSTEN 
PLAATS: 

Packing * Adm.handl. * 
Phys. hand 1 . * 
Transport * 
Warehouse * 
Insurance * Dut i es * Clearance * 
Black Box * 
Interest * Safet{ Stock * Oppor unity * 
Tabel: 4.2: De samenhang service-element en kostenplaats 
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Oe service-elementen en de gelijknamige kostenplaatsen Transport Road, 
Sea en Air zijn in deze tabel samengevat onder de noemer Transport. 

Een service-package omvat altijd de service-elementen Preparatien en 
Finishing. Daar worden dan ook de kostenplaatsen aan toegewezen die 
geen directe relatie hebben met een van de andere service-elementen. 
Oe directe kosten Packing en Administrative Handling zijn 
ondergebracht bij Preparation. Oe indirecte kosten voor Interest, 
Safety Stock en Opportunity zijn toegewezen aan Finishing. Oe 
kostenplaats Insurance wordt toegewezen aan Customs. Dit is nodig 
omdat de Customs Outies berekend worden over de CIF waarde van de 
zending. 

Uit de opbouw van een service-package volgt dus de opbouw van de 
integrale kostprijs. Oe berekening van de kostenplaatsen is per geval 
verschillend. DISTOM hanteert dan één van de mogelijke opties per 
kostenplaats. 

Oe kostenplaats Packing worden berekend als een opslagpercentage van 
de Ex-works waarde of als een bedrag per zending. Het prepareren van 
documenten en het monitoren van een zending is Administrative 
Handling. Hiervoor wordt een tarief per zending gehanteerd. 

Over het algemeen zijn Physical Handling kosten afhankelijk van het 
aantal colli per zending. Ook kan een bedrag per volume- of 
gewichtseenheid worden gerekend. Elke transportwijze heeft zijn eigen 
tariefstructuur, maar de meeste zijn volume- of gewichtsafhankelijk. 
Dit betekent dat de volume/gewicht-verhouding van de te verzenden 
goederen de bepalende parameter is voor het tarief van zowel Transport 
Road, Transport Sea als Transport Air. 

Oe Warehousing kosten zijn vooral gewichts- of volume en tijd 
gerelateerd. De rentekosten gedurende de tussentijdse opslag worden 
niet tot de opslagkosten gerekend, maar komen bij Interest geteld. De 
bepalende parameters zijn dus ook de volume/gewicht-verhouding en de 
duur van de opslag. 

Insurance zijn de verzekeringskosten die worden bepaald als een 
percentage van de (C+F + 10%) waarde. De Customs Outies worden over 
het algemeen geheven als percentage van de douanewaarde, die 
vergelijkbaar is met de CIF waarde. Voor de Customs Clearance van een 
zending wordt een tarief per zending gehanteerd. 
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Oe hoogte van de Black Box kosten kunnen worden bepaald als een 
percentage van de Ex works waarde, of als een bedrag per collo of per 
volume- of gewichtseenheid. 

Interest over het ge1nvesteerd vermogen van de zending wordt bepaald 
als een percentage van de Ex-works waarde over het aantal dagen dat de 
zending onderweg is. Oe waarde van de zending en de gemiddelde 
pijplijntijd zijn dus de belangrijkste parameters voor de rentekosten. 
Oe Safety Stock kosten worden bepaald als percentage voor ruimte, 
rente en risico van de DOP waarde van de zending voor het aantal dagen 
spreiding dat deze voorraad moet worden aangelegd. 
De Opportunity kosten zijn een arbitrair bepaald bedrag per jaar of 
een bedrag per zending per dag vertraging. 

De berekening van de kostenplaatsen wordt nader uitgewerkt in 
[Bijlage: 6]. De opbouw van de integrale kostprijs is uiteengezet. De 
volgende paragraaf zal de werking van het model weergeven aan de hand 
van een beschrijving van het verkoopproces. 

4. 4 Modelwerking 

De werking van het kostenwegingsmodel wordt ge111ustreerd aan de hand 
van een beschrijving van het industriële aanjverkoopproces. De markt 
waarop CSC opereert is een industriële markt en het product is 
logistieke dienstverlening. De onderhandelingspartners zijn 
gespecialiseerde verkopers van CSC en traffic of logistieke managers 
van multinationale ondernemingen met intercontinentale 
goederenstromen. Het industriële aankoopproces is op te delen in 8 
stadia [Lit: 11]: 

1: Probleem signalering 
2: Globale beschrijving behoefte 
3: Product specificatie 
4: Alternatieven onderzoek 
5: Aanvraag voorstel 
6: Keuze leverancier 
7: Werkafspraken 
8: Voortgangscontrole 

Het model begeleidt de eerste 5 stadia tot aan de definitieve offerte
afgifte. Het biedt de verkoper de mogelijkheid zich al zeer vroeg in 
het aankoopproces te presenteren. De activiteiten zullen zich in deze 
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stadia beperken tot logistieke advisering. Door een waardevrij advies 
uit te brengen wint de cse-verkoper het vertrouwen van de verlader, 
wat later in het aankoopproces een beslissende factor kan zijn 
[Lit: 8]. 

Automatisering van de kostenweging ligt voor de hand, gezien de hoge 
herhalingsfrequentie van de berekeningen. Het programma krijgt de naam 
DIStribution Trade Off Model ofwel DISTOM. 

KLM l VERLADER 
Voorbeeld Demonstratie 

Distributieprobleem Product -in kaart 

t.fogelijkheden- AHernatief opbouw -Eisen 

Tijdsinput _ Tijdstest 

Prijsinput Voorstel _ evt. NU situatie 

Presentatie _ Onderhandeling 

1 

Figuur ~.4: Werking van het kostenwegingsmodel 

In het eerste stadium signaleert een medewerker bij de verlader 
distributieproblemen die opgelost lijken te kunnen worden door gebruik 
te maken van externe logistieke dienstverlening. Dit kan door de CSC 
verkoper worden opgepakt tijdens een routine bezoek. Hij demonstreert 
het model en geeft aan welke parameters doorslaggevend kunnen zijn bij 
de afweging van service-packages. Hij kan de verlader voorstellen een 
reëel distributieprobleem te analyseren en daarbij enkele 
alternatieven uit te werken. 
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Na de signalering van dit probleem moet de verlader in het tweede 
stadium de algemene karakteristieken vaststellen van de gewenste 
dienst. DISTOM reikt daarvoor concrete vragen aan die het 
distributieprobleem globaal omschrijven. De vragen hebben betrekking 
op de definitie van het traject, het te vervoeren product en de omvang 
van de goederenstroom. 

Nadat het probleem in algemene termen is afgebakend, dienen de 
specificaties van een service-package te worden vastgelegd in het 
derde stadium. Met DISTOM genereren de verlader en de CSC verkoper 
mogelijke alternatieve oplossingen voor het gesignaleerde probleem. 
Zij hebben daarbij de keuze uit de 9 service-elementen die in een 
willekeurige volgorde kunnen worden geplaatst. Op deze wijze wordt een 
service-package gevormd. 

Een ingegeven service-package moet dan kwalitatief worden beoordeeld 
op bereikbaarheid, variabiliteit, bruikbaarheid, frequentie en risico 
voor de zending. DISTOM biedt vervolgens de mogelijkheid om het 
service-package op snelheid te beoordelen. Hierbij worden de 
gemiddelde pijplijntijd en de spreiding van een service-package 
berekend zoals beschreven in paragraaf 4.3. Deze tijdstest selecteert 
een beperkt aantal geschikte service-packages, die in een volgend 
stadium zullen worden beoordeeld op integrale kosten. 

De CSC verkoper zal voor de packages uit het vorige stadium een 
prijsvoorstel moeten doen en deze presenteren aan de verlader. DISTOM 
vraagt aan de hand van de opbouw van een service-package de benodigde 
prijsinput om tot een integraal kostenoverzicht te kunnen komen. 
Hierbij worden de directe en indirecte kosten in ogenschouw genomen, 
die worden beschreven in paragraaf 4.4. 

Het resultaat is een kostenoverzicht op basis waarvan de alternatieve 
service-packages vergeleken kunnen worden. Voor elk tweetal van 
service-packages presenteert DISTOM voorts een gevoeligheids- en een 
break-evenanalyse. Deze output wordt besproken in hoofdstuk 6. 

De CSC-verkoper presenteert in het vijfde stadium de 
kostenoverzichten, een gevoeligheids- en break-evenanalyses. De 
verlader kan dan de verschillende uitgewerkte voorstellen kunnen 
beoordelen en eventueel zijn keuze maken. 
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In de volgende stadia zal de verlader beslissen of hij met CSC in zee 
zal gaan, welke werkafspraken gemaakt moeten worden en wat voor 
prestatiemetingen zullen moeten worden gedaan. In deze laatste stadia 
is voor DISTOM vooralsnog geen functie voorzien. 

In de praktijk van CSC zullen sommige stadia van het verkoopproces 
samenvallen of uiteen worden gerafeld. DISTOM kan op meerdere 
alternatieve wijzen worden gebruikt. Binnen KLM/CSC kan een 
prijsstelling worden getoetst, maar ook kan een cse-verkoper met een 
uitgewerkt voorstel naar de verlader stappen zonder de verladers 
afhankelijke informatie in de eerste drie stadia van het aankoopmodel 
te hebben verzameld. DISTOM berekent dan met de break-evenanalyse de 
productkarakteristieken (volume/gewicht-verhouding en waardedichtheid) 
waarvoor de integrale kosten van de verschillende service-packages 
gelijkwaardig zijn. 

4.5 Auta.atisering 

Dit onderzoek omvat het ontwerp van het kostenwegingsmodel op basis 
waarvan een geautomatiseerd systeem kan worden ontwikkeld en worden 
ge1mplementeerd bij de verschillende cse-vestingen. 

Het automatiseringstraject is op te splitsen in het functioneel 
ontwerp, het technisch ontwerp, codering, test, implementatie en 
follow-up [lit: 12]. De omgevingsanalyse, de systeembenadering en de 
modelwerking vormen samen het conceptueel ontwerp. Samen met een 
eisendefinitie is vervolgens het functioneel ontwerp vastgelegd. 
Dit ontwerp wordt door de onderzoeker en een externe 
systeemanalist/programmeur uitgewerkt tot een technisch ontwerp. 
Vervolgens vertaalt de systeemanalist/programmeur dit technisch 
ontwerp in een programma, waarna de onderzoeker het programma test en 
implementeert. De follow-up wordt in dit onderzoek niet uitgewerkt. 

De eisendefinitie wordt opgesteld aan de hand van een opsomming uit de 
literatuur van prestatie-eisen voor informatiesystemen [Lit: 12]. De 
eisen komen tot stand in nauwe samenwerking met de gebruiker van de 
CSC-vestiging Schiphol. 

De prestatie-eisen hebben betrekking op een aantal aspecten van een 
informatiesysteem [lit: 12]. De doeltreffendheid wordt vastgesteld 
door eisen met betrekking tot tijd, complexiteit, scope van gegevens, 
integriteit en beveiliging. 
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Met het oog op de demonstraties en presentaties bij de verlader, moet 
DISTOM snel werken en bestanden voor langer tijd vast kunnen houden. 
De omvang en complexiteit van het programma dient om dezelfde reden 
beperkt te zijn. Daar DISTOM overal ter wereld te gebruiken moet zijn 
is de scope van gegevens groot. DISTOM moet dus met verschillende 
maten, gewichten en valuta kunnen rekenen. De integriteit van het 
systeem moet groot zijn, dus DISTOM zal geen actuele gegevens zoals 
prijstabellen gebruiken in bestanden. Het model moet beveiligd worden 
tegen engeautoriseerde verspreiding uit concurrentieoverwegingen. 

Het duurzaamheidsaspeet van DISTOM wordt vastgelegd door de mate van 
flexibiliteit, onderhoudbaarheid, aanpasbaarheid, uitbreidbaarheid en 
overdraagbaarheid. De flexibiliteit van het model is door de opname 
van een black box service element vergroot. 
Het gebruik van de, ook binnen de KLM gehanteerde, programmataal 
CLIPPER 5.01 en de documentatie bij DISTOM moeten het onderhoud en de 
mogelijkheid tot aanpassing garanderen. 

Oe gebruikersvriendelijkheid komt tot uitdrukking in het 
bedieningsgemak, de inzichtelijkheid en de overdraagbaarheid. Het 
bedieningsgemak wordt verzekerd door gebruik te maken van een 
menugestuurde opbouw, help- en pop-up schermen. Dit aspect wordt nog 
uitgewerkt in hoofdstuk 5. De inzichtelijkheid wordt versterkt door 
een stapsgewijze werking van het model. De overdraagbaarheid wordt 
verzekerd door de handleiding en het beperken van de complexiteit van 
de rekenslagen [Bijlage: 6]. 

De integreerbaarheid komt tot uitdrukking in de mate van 
standaardisatie en modulariteit van het programma. De standaardisatie 
van het systeem is laag, het kan niet zo maar aan bestaande systemen 
worden gekoppeld. De modulariteit is wel hoog, zodat verschillende 
delen van DISTOM gebruikt kunnen worden bij andere toepassingen. Met 
name de tijdsmodule zal kunnen worden gebruikt bij de performance 
rapportage aan de klant. 

Oe doelmatigheid van DISTOM komt tot uitdrukking in de systeemkosten 
en de organisatorische kosten van het project. De ontwikkelingskosten 
van DISTOM zijn betrekkelijk hoog, gezien het feit dat de totale 
automatisering ± 70 mandagen. Daar staat tegen over dat de 
organisatorische kosten van het project relatief laag zijn. De 
installatie vergt de kosten van eventueel een lap-top en een floppy. 
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Deze prestatie-eisen zijn opgenomen in het functioneel ontwerp op 
basis waarvan het technisch ontwerp is op opgesteld. In dit ontwerp 
wordt de modelstructuur tot uitdrukking in de verschillende aan elkaar 
verbonden schermen. Deze schermen representeren de verkoopstadia zoals 
weergegeven in paragraaf 4.2: 

r-----Trode-off, initiale 
alternative 

Time check, initiale 
alternative 

l 
Time check, input 
alternative 

' Time check, results 

Trade-off, edit 
alternative 

l 
:rode-off, input - Edit currency 
alternative - Edit presenlotion 

' Trade-off, show - Sensitivlty analysis 
results - Break-even analysis 

Figuur 4.5: Schermenstructuur van DISTOM 

Het beheer van DISTOM ligt bij de CSC-holding op Schiphol. Zij bezit 
de systeemfloppy en kan als enige wijzingen aanbrengen in het 
programma. De gebruikers krijgen een zogenaamde executable file op een 
floppy toegestuurd, samen met de manual. Wanneer nodig zal cse-holding 
nieuwe versies van DISTOM uitbrengen. Een beveiliging in het programma 
voorkomt dat de verspreide floppies onbeperkt gekopieerd kunnen 
worden. 

De programmeertaal is CLIPPER 5.01. Dit is een bij de KLM bekende, 
uitgebreide dBase-variant. Het grote voordeel van deze taal is dat de 
verschillende gebruikers geen moederprogramma hoeven te hebben. Een 
Clipper executable file kan zelfstandig op Ms-DOS draaien. In totaal 
bestaat DISTOM uit ± 40 programma's. Een DISTOM executable file vergt 
± 300 Kb. en een willekeurig service package vraagt± 4 Kb. 
geheugenruimte. De hardware waarop DISTOM moet draaien is een 
(draagbare) PC met Ms-DOS-aansturing, zodat de CSC-verkoper het model 
bij de verlader kan demonstreren. 

Het ontwerp van het model op basis waarvan DISTOM kan worden 
ontwikkeld is hierboven beschreven. Hoofdstuk 5 bespreekt de 
verzorging van de input voor het model. 
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5. INPUTVERZORGING 

Het voortbrengen van informatie koste tijd en moeite, onder andere 
doordat de inputgegevens moeten worden verzameld en moeten worden 
gevalideerd. Dit is nodig om verzekerd te zijn van correcte output. 
Het model vraagt de gebruiker relatief veel input, afhankelijk van het 
verkoopstadium waarin men zich bevindt. Paragraaf 5.1 en 5.2 
beschrijven welke informatie moet worden verzameld door de verlader en 
CSC. Daarna wordt in paragraaf 5.3 ingegaan op de 
gebruikersvriendelijkheid van DISTOM. 

5.1 Verladersinput 

De verlader zal vooral input moeten aanleveren die het 
distributieprobleem in kaart brengen. Bovendien zal hij enkele interne 
kostenparameters moeten leveren, ter bepaling van de indirecte 
kostenplaatsen. 

o I s T o M : initiate alternative 

Filename : 

Origin 

UNITS OF CALCULATIOH 
currency : Weiqht : kg 

PRODUCT CHARACTERISTICS 

screen : 010 

Destination : 

Voluae : ml 

Volumejweiqht ratio : o.oooo dm3/k9 Ex-works : 0.00 /kg 

SKIPMENT CHARACTERISTICS 
Shipment size : 0 kg Number of colli 0 /ship88nt 
Nuaber of shipments : 0 ;yr Yearly flow o kg 

Fl=Help F2=Trade-off F7•New alternative FS•Delete/load alternative 
F9=Save FlO=Edit alternative ALT-FlO-Toggle options Esc-QUit 

Figuur 5.1: Initiatiescherm van DISTOM 

Het eerste scherm van DISTOM vraagt een origin en destination 
waartussen de goederen moeten gaan stromen. DISTOM vergelijkt alleen 
service-packages met dezelfde herkomst en bestemming, dus alternatieve 
oplossingen voor een distributieprobleem moeten dezelfde origin en 
destination input hebben. 

De productkarakteristieken Z1Jn de tweede belangrijke verladers input. 
De volume/gewicht-verhouding en Ex-works waarde van het te verzenden 
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product moeten worden ingegeven. Als de zendingen zijn opgebouwd uit 
verschillende producten dan zal het gewogen gemiddelde van de 
volume/gewicht-verhouding en de waarde worden gebruikt. 

Vervolgens moet de verlader nog enkele zendingskarakteristieken 
verzamelen. Oe gemiddelde grote van de zendingen is een belangrijk 
gegeven voor de bepaling van de hoogte van de transportprijs. Het 
aantal colli bepaald de fysieke handlingstarieven, het aantal 
zendingen bepaalt de administratieve handlingstarieven en de jaarlijks 
vervoerde hoeveelheid is belangrijk voor de bepaling van de Safety 
stock costs [Bijlage: 6]. 

Oe kostenparameters die de verlader moet invullen hebben betrekking op 
de kostenplaatsen Packing, Administrative Handling, Interest, Safety 
Stock Costs en Opportunity Casts. 

Bij kostenplaatsen Packing en de Administrative Handling moeten de 
kosten die per alternatief verschillen worden meegenomen. In veel 
gevallen zullen de Administrative Handling kosten niet verschillen per 
service-package, maar wanneer bijvoorbeeld deze activiteiten worden 
uitbesteed aan CSC zal een inschatting van de hoogte van het interne 
administratieve handlingstarief noodzakelijk zijn. 

Afhankelijk van de financieringspolitiek ten aanzien van investeringen 
wordt de renteparameter vastgesteld om de interest over de waarde van 
de goederen in de pijplijntijd te kunnen berekenen. 
Oe Safety-stock casts worden ingegeven als een percentage van de DOP 
waarde. Dit percentage omvat een rente-, een ruimte- en 
risicocomponent. Het rentepercentage is gelijk aan de rente over de 
waarde in de pijplijn. Oe ruimtekosten weerspiegelen de opslagkosten 
van de goederen op de plaats van bestemming, inclusief de verzekering 
gedurende de opslag [lit: 13]. Het risico weerspiegelt de kans dat de 
goederen gedurende de opslag verouderen, zoek raken of beschadigen. 

De Oppertunity Costs zijn de extra kosten of opbrengsten die voor 
kunnen komen als gebruik wordt gemaakt van een bepaald service
package. Voorbeelden zijn de kosten voor een mislukte introductie van 
een nieuw product, doordat het nog niet voor verkoop beschikbaar is 
terwijl de campagne al gestart wordt. Een ander voorbeeld is een 
productiecentrum dat stil valt doordat een de aanlevertijd van een 
critische grondstof niet betrouwbaar blijkt. In de praktijk blijken 
deze kosten zeer moeilijk te bepalen te zijn. Terughoudendheid bij het 
gebruik ervan in DISTOM wordt dan ook aangeraden. 
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5.2 Vervoerdersinput 

Oe cse-verkoper zal na vaststelling van het distributieprobleem van de 
verlader mogelijke oplossingen moeten ingeven. Vervolgens moet hij de 
voor de verschillende alternatieve service-packages tijdschattingen 
invoeren en prijzen vaststellen van de verschillende service
elementen. 

Het vergt een ruime ervaring alternatieve oplossingen te genereren 
voor een ingegeven distributieprobleem. Naast deze ervaring moet de 
cse-verkoper inzicht hebben in het tijdsbeslag van een bepaald 
service-element. DISTOM vraagt immers per service-element een 
minimale, modus en een maximale doorlooptijd. 
D I S T 0 M : edit alternative TRADB-oFP screen : 014 
Origin : TILBURG Destination : RONG KONG File naae : CSCLCL 

Alternative 

• 1 PREPARATION 
3 TRANSPORT TRUCK 
5 HANDLING OUT/IN 
7 TRANSPORT SEA 
9 HANDLING OUT/IN 

11 TRANSPORT TRUCK 
13 FINISHING 

Ti- (days) 
ain. IIOd. ux. 
0.5 1.0 2.0 
1.0 1.0 1.0 
2.0 3.0 4.0 

21.0 21.0 24.0 
1.0 1.0 2.0 
2.0 2.0 3.0 
o.o o.o o.o 

Randling outjin 
Transport Truck 
Transport Sea 
Transport Air 
Warehousing 
CUSto-
B1ack box 

Place activity 1 

Enter-select Bsc:-Bnd 

Fl•Help F2•Add activity F3•Delete activity Enter-Time input 
F9•Save F10=Input alternative Bsc•Initiate alternative 

Figuur 5.2: Opbouw service-package en tijdsinputscherm van DISTOM 

Het verdient de aanbeveling de doorlooptijden te schatten op basis van 
historische gegevens. Deze zijn op dit moment niet beschikbaar. 
Wanneer een performance-rapportage ontwikkeld is, zal deze informatie 
wel bijgehouden worden en kan de DISTOM-gebruiker hier uit putten. 
Bovendien kan met dit bestand de betrouwbaarheid van de tijdstest van 
DISTOM worden aangetoond. 

Na de selectie van geschikte service-packages moet de prijsinformatie 
worden verzameld per service-element. Het prijsbeleid is niet 
eenduidig vastgesteld, maar er blijkt in de cse-praktijk toch een 
gedragslijn gevolgd te worden. 

Voor service-elementen die door CSC buiten de KLM worden ingekocht, 
wordt een verkoopprijs vastgesteld opbasis van kostprijs plus een 
winstopslagpercentage. 
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Voor service-elementen die rechtstreeks worden ingekocht bij KLM 
afdelingen geldt een interne verrekenprijs. De verlader wordt door de 
KLM volgens afgesproken tarieven belast. Deze tarieven dienen dan te 
worden opgenomen in het model, omdat ze de werkelijke kosten van de 
verlader weerspiegelen. Deze omslachtige wijze van verrekening komt 
voort uit het feit dat de financiële administratie van CSC-Schiphol 
(nog) is ge1ntegreerd met de KLM administratie. Het prijsbeleid van de 
door CSC uitbestede activiteiten berust op winstmaximalisatie 
[Lit: 11]. 

De prijsstelling van service-elementen die door CSC zelf worden 
uitgevoerd is niet eenduidig. Er bestaan geen vaste tarieven voor 
diverse service-elementen zoals Administrative Handling en Handling 
Oot/In. Deze prijzen volgen uit de onderhandeling met de verlader. 
Doordat er geen inzicht is in de kostprijs van deze service-elementen 
kan ook geen na-calculatie plaatsvinden op basis waarvan de 
winstgevendheid van een bepaald service-element kan worden berekend. 
Deze situatie komt overeen met een prijsbeleid voor cse-activiteiten 
dat inkomstenmaximalisatie nastreeft. Algemeen wordt aangenomen dat 
zo'n beleid uiteindelijk zal leiden tot winstmaximalisatie en groei 
van het marktaandeel [lit: 11]. 

Het huidige CSC-prijsbeleid is dus een combinatie van 
winstmaximalisatie en inkomstenmaximalisatie. Een probleem is dat CSC 
van een aantal huidige klanten zou willen weten of het aantrekkelijke 
klanten zijn. Op dit moment is het niet mogelijk deze te evalueren 
daar de interne normtarieven niet zijn vastgesteld. Bovendien kan 
hierdoor geen evaluatie plaatsvinden van de service-elementen die CSC 
in haar assortiment wil aanhouden. 

De verzamelde prijsinformatie moet vervolgens ingevoerd, waarna DISTOM 
de diverse berekeningen tonen in een aantal opeenvolgende schermen. 
Deze zullen worden besproken in hoofdstuk 6. 

5.3 Gebruikersvriendelijkheid 

Veel aandacht bij het ontwerp van DISTOM gaat uit naar de 
gebruikersvriendelijkheid van het programma. Deze 
gebruikersvriendelijkheid komt tot uitdrukking in de mate van 
bedieningsgemak, inzichtelijkheid en overdraagbaarheid [lit: 12]. 
Het programma is opgezet in een interactieve dialoogvorm. Voortdurend 
is een menubalk onder in beeld dat de vorige en volgende mogelijke 
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stap in het hoofdmenu aangeeft en de speciale opties die bij dat 
scherm horen weergeeft. 

Wanneer een speciale optie wordt gekozen, verschijnt een zogenaamd 
pop-up schermpje dat de mogelijke keuzes weergeeft. Daarnaast wordt de 
plaats waar de cursor zich bevindt voortdurend aangegeven. De cursor 
beweegt automatisch naar het volgende inputveld na een bevestiging van 
een vorige input. De input wordt ,waar mogelijk, direct na elke 
bevestiging gevalideerd, zodat achteraf geen lijst van foutmeldingen 
doorlopen hoeft te worden. 

De overdraagbaarheid wordt gegarandeerd door de hantering van de 
engelse taal in het programma. Daarnaast kan het model rekenen in 
diverse volume-en gewichtseenheden en diverse valuta. Dit betekent dat 
DISTOM overal ter wereld kan worden gebruikt. Bovendien zal een 
engelstalige manual beschikbaar komen plus een work-shop worden 
verzorgd waarbij diverse gebruikers ingeleid zullen worden in het 
gebruik van het programma. 

De inzichtelijkheid van het programma komt tot uitdrukking in de 
logische opzet ervan. De verschillende stappen in het programma lopen 
synchroon aan de onderscheiden stadia van het verkoopproces. 
Inzichtelijkheid heeft daarnaast vooral betrekking op de output. 

De output verschijnt op het scherm en kan vervolgens ook worden 
uitgeprint. De complexiteit van de output is zo laag mogelijk gehouden 
door steeds maar één informatievraag per scherm te beantwoorden. 
Hierdoor kunnen interpretatiefouten kunnen voorkomen. De schermen 
hebben zoveel mogelijk een standaard lay-out. De output is 
geörienteerd, dat wil zeggen dat de output wordt weergegeven in één 
eenheid. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de outputverzorging 
van DISTOM. 
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6. OUTPUTVERZORGING 

De output van DISTOM moet door verschillende mensen ge1nterpreteerd 
kunnen worden. Op basis van de ingevoerde gegevens is het programma in 
staat diverse analyses te presenteren in verschillende vormen. De 
gebruiker heeft de keuze uit een pijplijntijdanalyse, een integraal 
kostenoverzicht, een gevoeligheidsanalyse en een break-evenanalyse. 
Dit hoofdstuk beschrijft deze vier vormen van output. Paragraaf 6.5 
beschrijft de mogelijkheid die DISTOM biedt de lay-out van de 
presentaties aan te passen. 

6.1 Tijdsoutput 

De output van de tijdsanalyse geeft de gemiddelde pijplijntijd van het 
service-package plus de spreiding. De verlader kan onmiddellijk 
beoordelen of het voor zijn situatie acceptabele leverprestaties zijn. 
Op basis van dit oordeel kan worden bepaald of dit service-package aan 
een kostenanalyse wordt onderworpen. 

D I S T 0 M : edit alternative TIME-cHECK scr-n : 014 
Origin : TILBURG Destination : HONG KONG File naae : CSCLCL 

Alternative 

1 PREPARA'fiON 
3 TRANSPORT TRUCK 
5 HANDLING OUT/IN 
7 TRANSPORT SBA 
9 HANDLIRG OUT/IN 

11 TRANSPORT TRUCK 
13 FINISHliG 

Tiae (days) 
ain. IIOd. aax. 
0.5 1.0 2.0 
1.0 1.0 1.0 
2.0 3.0 4.0 

21.0 21.0 24.0 
1.0 1.0 2.0 
2.0 2.0 3.0 
o.o o.o o.o 

Fl•Help F5•Print tiae-results 

Figuur 6.1: Timecheck output 

Results Ti .. cbeck 
CSCLCL 

Tiae ainiaua 28. 43 
Tiae ~ 29.00 
Tiae aaxiaua 31.65 

Average time : 29.58 
safety stock tiae : 2.85 

elient custoaer service : 98.00 

Esc-Bdit alternative 

Het gemiddelde geeft het 50%-punt weer. De spreiding geeft het 
verschil tussen het customer service niveau en het gemiddelde weer. 
Belangrijk is dat de CSC-gebruiker inziet dat de gemiddelde niet de 
prestatie zal zijn in 98% van de gevallen. 
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6.2 Kostenoutput 

Het integrale kostenoverzicht laat voor een of twee service-packages 
een uitkomst per kostenplaats zien. In de kop van het scherm staat de 
naam van het service-package, de herkomst en de bestemming van de 
zending. Daarnaast wordt de valuta eenheid weergegeven waarin de 
output is gepresenteerd. Achter elke kostenplaats kan worden 
aangegeven of de verlader, de vervoerder of de ontvanger deze 
kostenplaats beïnvloedt. 

D I S '1' 0 M : show results TRADE-oFP screen : 070 

Or9: 'l'ILBtJRG Dest: RONG KONG Or9: TILBURG Dest: HONG KONG 
Costil cseAIR fl COntrol coats CSCLCL fl control 

PacJtinq o.oooo c PacJtinq 0.0000 csc 
AdJI, handlinq 0.1680 c Adll. handlinq 0.0198 csc 
TRUCK 0.3000 c TRUCK 0.0462 csc 
Phys. handlinq 0.1667 c Phys. handlinq 0.0550 csc 
AIR 2.9600 c SEA 0.3401 csc 
Phys. handlinq 0.5000 c Phys. handlinq 0.0000 csc 
TRUCK 1.6256 c TRUCK 0.2113 csc 
Insurance 0.0233 c Insurance 0.0093 csc 
Inter-t 4.71 0.2198 c Interest 29.58 0.5716 csc 
Safety stock 1.26 0.0813 c Safety stock 2.85 0.0735 csc 

'l'O'l'AL COSTS 6.0447 'l'O'l'AL COS'l'S 1.3268 
coat ditterenee : 4.7179 Break-even value : 427.46 

F1•Help F2=Sensitivity F4•Explain results F5•Print results F6•Break-even 
F9•5ave F10-Next alternative SHIFT-F5•Print screen Esc-Input alternative 

Figuur 6.2: Trade-off output 

De som van de kostenplaatsen wordt getoond en bij een presentatie van 
twee service-package worden het verschil in kosten en de break-even 
waardedichtheid van de producten weergegeven. Omwille van de 
inzichtelijkheid wordt de optie geboden een toelichting op het 
kostenoverzicht te krijgen. Deze toelichting geeft per kostenplaats 
een korte uitleg over de berekening. 

Op basis van dit kostenoverzicht kan de verlader beslissen welk 
service-package de beste oplossing biedt voor zijn 
distributieprobleem. CSC zal vervolgens op het gekozen alternatief een 
offerte· uitbrengen. Het is mogelijk dat deze offerte niet geheel 
overeenkomt met het gepresenteerde overzicht. Vandaar dat op elke 
afgedrukte output van DISTOM staat vermeldt dat de verlader er geen 
rechten aan kan ontleden. De definitieve bedragen kunnen worden 
ingevoerd om een aangepaste kostenanalyse te presenteren. Met name in 
een onderhandeling kan dit van waarde zijn, mede gezien de 
mogelijkheden die de gevoeligheidsanalyse biedt. 
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6.3 Gevoeligheidsanalyse 

Deze optie biedt de mogelijkheid de robuustheid van de uitkomsten van 
DISTOM te bepalen. Het kostenoverzicht lijkt namelijk vrij statisch. 
Onmiddellijk nadat de CSC-verkoper de verlader het kostenoverzicht 
presenteert ontstaat de behoefte te weten wat het resultaat is als er 
een parameter wordt gewijzigd. Deze gevoeligheden geven bovendien de 
onderhandelingsruimte aan. Daarbij zullen niet alleen de 
transporttarieven besproken worden, maar ook de pijplijntijden, 
rentestanden, wisselkoersen, etc. 

De gevoeligheidsanalyse geeft per parameter aan hoeveel het 
kostenverschil en de break-even waardedichtheid veranderen, indien de 
parameter met een bepaald percentage wordt verhoogd of verlaagd. Via 
een pop-up scherm kan de gebruiker de parameter kiezen en vervolgens 
ingeven hoeveel hij deze wil variëren. DISTOM presenteert dan hoeveel 
het kostenverschil en de break-even waardedichtheid toe- of afnemen. 

D I s T o M : sensitivity analyses TRADE-oFF 
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Figuur 6.3: Gevoeligheidsanalyse 

Gezien het feit dat het aantal parameters voor twee service-packages 
al snel oploopt naar de vijftig heeft DISTOM een optie beschikbaar, 
die de 10 meest gevoelige parameters selecteert en presenteert. Deze 
parameters zijn dan interessant voor de onderhandeling omdat ze het 
resultaat van de kostenweging daadwerkelijk kunnen beïnvloeden. 
Hieruit volgt vanzelf dat het voor de verlader niet interessant is te 
onderhandelen over de niet gevoelige parameters. 
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6.4 Break-evenanalyse 

In gevallen dat de verlader geen detailinformatie betreffende zijn 
distributieprobleem kan of wil verschaffen, kan CSC en break
evenanalyse uitvoeren. Voor een range van volume/gewicht-verhoudingen 
rekent het model de corresponderende waardedichtheden uit, waarvoor de 
integrale kosten van twee ingegeven service-packages gelijk zijn. 
DISTOM presenteert van deze analyse een grafiek waar de 
volume/gewicht-verhouding tegen de waardedichtheid wordt uitgezet. 

D I 5 T 0 M : Break-even analyses TIIADE-oFF date: lii.Jan92 
===~~~t================================================================ 
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Figuur 6.4: Break-evenanalyse 

De CSC-verkoper kan deze grafiek bij de verlader presenteren. Daarbij 
geeft de verlader enkele productkarakteristieken aan uit zijn 
assortiment. Invulling van deze karakteristieken in de grafiek geeft 
weer welk service-package gebruikt zou moeten worden. Bovendien is op 
deze manier in een oogopslag te zien wat het resultaat van de weging 
is wanneer men enkele producten samenvoegt in een zending. 

De break-evenanalyse kan ook worden gebruikt wanneer de verlader wel 
alle informatie ter beschikking van CSC kan stellen. De analyse geeft 
dan aan wat bundeling of splitsing van een product tot gevolg zouden 
hebben voor de keuze van een service-package. 

In de gevallen dat de productkarakteristieken van de verlader erg 
dicht bij de break-even waarden liggen zal de behoefte ontstaan de 
robuustheid van de berekende break-even waardedichtheid te toetsen. 
daarvoor is een gevoeligheidsanalyse ontworpen die laat zien hoeveel 
de berekende uitkomst varieert indien een bepaalde parameter wordt 
gewijzigd. 
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6.5 Presentatie voorbereiden 

Voordat een CSC-verkoper één van de hierboven beschreven analyses 
presenteert, heeft hij de mogelijkheid de lay-out van de output aan te 
passen. Uit commerciëel oogpunt zal de cse-verkoper niet altijd de 
opbouw van zijn vervoersprijs aan de verlader presenteren. CSC 
verkoopt een totaalproduct en wil dus een eenheidsprijs voor een 
service-package afgeven. DISTOM speelt in op deze behoefte door de 
gebruiker de mogelijkheid te bieden bepaalde kostenplaatsen samen te 
voegen in het integrale kostenoverzicht. De CSC-verkoper moet zich bij 
gebruik van deze optie realiseren dat de inzichteliJKheid van de 
output afneemt en daarmee de overtuigingskracht. De gevoeligheids- en 
break-evenanalyse wijzigen niet door het samenvoegen van 
kostenplaatsen. 

In de presentatie van het kostenoverzicht kan CSC ook per kostenplaats 
aangeven wie de kosten be1nvloedt. Transportkosten worden bijvoorbeeld 
be1nvloed door KLM/CSC. Rentekosten, daarentegen zullen worden 
gedragen door de ontvanger van de goederen. 

Verschillende outputmogelijkheden van DISTOM zijn in dit hoofdstuk 
besproken. Hoofdstuk 7 zal de resultaten van het onderzoek 
presenteren. 
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7 RESULTATEN 

Het resultaat van het onderzoek is het ontwerp van een helder, 
waardevrij, logistiek kostenwegingsmodel, op basis waarvan het 
geautomatiseerde systeem DISTOM is ontwikkeld. Na de voltooiing van de 
automatisering, begin februari 1992, is DISTOM gereed om te worden 
geïmplementeerd. Het model is gevalideerd binnen de KLM organisatie en 
ook bij een verlader. 

Paragraaf 7.1 beschrijft de testprocedure van de PC-applicatie DISTOM. 
Aan de hand van de case-studie bij International Flavors and 
Fragrances Tilburg wordt in paragraaf 7.2 de modelvalidatie 
beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 7.3 over 
alternatieve toepassingen van het model binnen de KLM en daarbuiten. 

7.1 Testprocedure 

De programmatests van DISTOM vinden direct na de ontwikkeling van de 
hoofdprogramma's plaats. De werking van de programma's wordt 
gecontroleerd op correctheid en volledigheid. Per outputscherm wordt 
een programmatest uitgevoerd door de modelontwerper. De interfaces 
tussen de hoofdprogramma's worden vervolgens op volledigheid en 
correctheid getest. 

De acceptatietest van het kostenwegingsmodel is over meerdere 
mijlpalen in het onderzoek verdeeld. Het modelontwerp is ten eerste 
gepresenteerd aan de gebruikersvertegenwoordiging van de CSC. 
Vervolgens is een presentatie van een demonstratieversie van DISTOM 
verzorgd voor KLM Vracht verkopers. Reacties op deze presentaties zijn 
geëvalueerd en waar nodig is het modelontwerp aangepast. Een 
definitieve versie wordt gepresenteerd aan de cse-gebruikers in 
januari 1992. Voordat DISTOM wordt verspreid zal een work-shop voor 
toekomstige gebruikers worden georganiseerd, waarbij de werking van 
het model uitgebreid wordt toegelicht. Na deze work-shop komen de 
definitieve handleidingen beschikbaar en kan worden overgegaan tot 
introductie bij de cse-vestigingen. 
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7.2 Modelvalidatie bij International Flavors & Fragrances Inc. 

De modelvalidatie geeft uitsluitsel over de kwaliteit van het model. 
De kwaliteit is gerelateerd aan het doel waarvoor het model wordt 
gebouwd [Lit: 4]. DISTOM is ontworpen om de diverse service-packages 
die KLM/CSC kan aanbieden te kunnen beoordelen. Deze argumentatie 
moeten verladers in staat stellen het beste alternatief te kiezen. De 
beste manier om de kwaliteit van een model te meten is een toets aan 
de realiteit [Lit: 4]. Hiertoe is bij een bestaande KLM-klant een 
case-studie uitgewerkt, waarbij de werking van het model, zoals 
beschreven in paragraaf 4.4, is gevolgd. 

De case is uitgevoerd bij de International Flavors & Fragrances Inc. 
(IFF) vestiging in Tilburg. Deze multinational maakt geur- en 
smaakstoffen voor industriële toepassingen. Inmiddels heeft IFF 
wereldwijd 4300 medewerkers verdeeld over 60 vestigingen met 
marktconcentraties in Europa en Noord Amerika. De geconsolideerde 
omzet bedroeg in 1990 
Usd. 962.000.000,-. 

IFF is opgesplitst in twee productdivisies: Flavors en Fragrances. 
Deze divisies zijn matrixorganisaties met geografische en functionele 
indelingen. De nederlandse productiecentra van IFF zijn gevestigd in 
Tilburg. IFF Nederland levert rechtstreeks aan 21 IFF vestigingen en± 
900 industriële klanten. Men exporteert naar ongeveer 120 landen. 

De klanten van een vestiging zijn niet geografisch geconcentreerd. 
Elke vestiging levert wereldwijd. Met deze karakteristieken voldoet 
IFF aan de doelgroep van CSC en komt dus in aanmerking voor een 
kostenwegingsanalyse. 

Bij IFF wordt zoveel mogelijk op order geproduceerd en geleverd. De 
totale orderdoorlooptijd is 3 tot 8 weken. Bij de leverbetrouwbaarheid 
is het tijds- en het productkwaliteitsaspect belangrijk. 

Orders komen bij het verkoopkantoor in Hilversum binnen. Op basis van 
deze orders wordt een productieplan opgesteld en met behulp van een 
MRP-algoritme het productieplan voor hoofdcomponenten aangepast. Deze 
plannen worden doorgeseind naar het bedrijfsbureau van de 
productiecentra in Tilburg. Deze centra zijn vervolgens 
verantwoordelijk voor de realisatie van de plannen. 
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Figuur 7.1: Productie-organisatie IFF 

Opvallend is dat wel de grondstoffen, hoofdcomponenten en 
eindproducten zijn opgenomen in deze plannen, maar niet de 
verpakkingsmaterialen. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de locale traffic manager. 

Voor de case-studie wordt via KLM Nederland wordt contact opgenomen 
met de traffic manager van IFF Tilburg. Na een introductiegesprek, 
waarbij het doel en de opzet van de case studie worden toegelicht, 
wordt het kostenwegingsmodel toegepast zoals beschreven is in 
paragraaf 4.4. Aansluitend wordt het model geëvalueerd in een 
afsluitend interview. 

Oe demonstratie van DISTOM moet worden ge1mproviseerd daar een werkend 
computerprogramma nog niet beschikbaar is. Een gefingeerde case is 
gepresenteerd, waarbij de belangstelling voor het model bij de 
verlader is gewekt. Oe belangrijkste opmerkingen op deze eerste 
demonstratie zijn als volgt samen te vatten: 

- IFF neemt zijn distributie beslissingen niet op basis van integrale 
kostenwegingen. Oe gewenste levertijd is op dit moment het 
belangrijkste beslissingscriterium. Bij de levertijdafgifte wordt 
uitgegaan van oppervlaktevervoer. In gevallen waarbij sprake is van 
spoed wordt er gekozen voor vervoer door de lucht. 
- IFF Tilburg heeft langlopende samenwerkingen met enkele expediteurs, 
waarmee geregeld nieuwe prijsafspraken worden gemaakt. 
- De opzet van het model is duidelijk en het distributieprobleem kan 
worden vastgesteld. 
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Gekozen wordt de goederenstroom van Tilburg naar Hang Kong te 
analyseren en daarnaast enkele cse-alternatieven te presenteren. De 
huidige integrale kosten zullen in kaart worden gebracht met behulp 
van DISTOM. CSC zal offertes voorbereiden op basis van de vastgestelde 
goederenstroom. De kostenanalyse wordt vervolgens gepresenteerd en 
conclusies kunnen worden getrokken. 

De omvang van goederenstroom wordt gebaseerd op de werkelijke 
vervoersgegevens van de eerste 9 maanden van 1991. Het huidige vervoer 
naar Hang Kong wordt opgesplitst in een stroom per zee en een stroom 
door de lucht. CSC zal voor beide stromen een alternatief service
package presenteren. 

Oe producten zijn vaten en dozen geur- en smaakstoffen met een 
volume/gewicht-verhouding van 1.8 dm3/kg. De gemiddelde waarde van de 
goederenstroom over zee is op dit moment Fl. 44.08 /kg en door de 
lucht Fl. 106.39 jkg [Bijlage: 7]. 

Oe wijze, waarop met behulp van DISTOM alternatieve 
distributieoplossingen worden vastgelegd, wordt positief ervaren. Het 
bepalen van de pijplijntijden levert geen problemen op, al kunnen de 
huidige pijplijntijden niet worden gemeten daar uit Hong Kong geen 
informatie over de ontvangstmomenten verkregen kan worden. Bij analyse 
wordt dus uitgegaan van schattingen van de traffic manager. 

Het vergaren van kosteninput levert de opmerkingen dat duidelijk moet 
worden gemaakt, wie de verschillende kostenplaatsen be1nvloedt, 
afhankeliJK van de leveringscondities. Het uitgangspunt echter van het 
model is dat een integrale weging ten grondslag moet liggen aan de 
keuze voor een service-package. Een voordeel voor de verzender zal op 
de lange termijn ook een voordeel voor de ontvanger blijken te zijn. 
Bij het verzamelen van de inputgegevens blijkt ook direct dat het 
mogelijk is een integrale benadering van de distributieproblematiek te 
bewerkstelligen: De Fragrance Operations Support Manager wordt als 
productie manager betrokken bij de besprekingen, wanneer de 
veiligheidsvoorraadkosten moeten worden bepaald. Zijn inbreng in de 
discussie is naast specialistische kennis van veiligheidsvoorraden, 
het aangeven van het belang interne en externe goederenstromen op 
elkaar af te stemmen. DISTOM bevestigt zijn mening logistieke 
beslissingen integraal en te nemen. De distributie keuze van een 
traffic manager be1nvloedt, naast het werk van de productie 
management, ook het financieel management. Er wordt gesteld dat het 
goed zou zijn als de financieel verantwoordelijke aan het gesprek zou 
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deelnemen. Deze verantwoordelijkheid wordt echter op corporate niveau 
gedragen en deze functionaris bevindt zich in het hoofdkantoor van IFF 
in New Vork. Deze verantwoordelijkheid zou op fabrieksniveau moeten 
worden gedragen vindt de productie manager. De traffic manager deelt 
zijn mening niet. 

Nadere bestudering van de jaarrekening leert dat de onderneming geheel 
met eigen vermogen is gefinancierd. De kapitaalkostenparameters van de 
goederen zijn bij IFF dus niet gelijk aan het rentepercentage, maar 
aan het return-on-investmentpercentage (ROl). De ROl van IFF ligt rond 
de 16%. 

De resultaten van ZlJn gepresenteerd aan de traffic manager 
[Bijlage: 7]. Hieronder volgt een korte samenvatting: 

DI STOM: show results TRADE-QFF screen : 070 

Orq: TILBURG Dest: RONG KONG Orq: TILBURG Dest: RONG KONG 
Costs IFFAIR fl Control Casts IFFLCL fl control 

Packinq o.oooo csc Packinq o.oooo csc 
Ada. handlinq o.oooo csc Ada. handlinq 0.0048 csc 
TRUCK 0.2718 csc TRUCK 0.0431 csc 
AIR 3.9500 csc Phys. handlinq 0.0700 csc 
Phys. handlinq o.oooo csc SEA 0.4482 csc 
TRUCK 1.6256 csc Phys. handlinq o.oooo csc 
Insurance 0.0233 csc TRUCK 0.2113 csc 
Interest 7.95 0.3707 csc Insurance 0.0093 csc 
Safety stock 1.80 0.1162 csc Interest 29.58 0.5716 csc 

Safety stock 2.8!5 0.0736 csc 

TOTAL COSTS 6.3575 TOTAL COSTS 1.4320 
Cost difference 4.9255 Break-even value : 503.00 

FlcRelp F2=Sensitivity F4•Explain results F5•Print results F6•Break-even 
F9•Save FlO•Next alternative SHIFT-F5•Print screen Esc-Input alternative 

Figuur 7.2: Samenvatting resultaten IFF-analyse 

Vanuit CSC-zijde kan worden opgemerkt dat het verschil over zee en 
door de lucht per kilogram vervoerd van Tilburg naar Hong Kong op dit 
moment Fl. 4,92 is. Het gebruik van tijd bij IFF als enige 
beslissingscriterium voor het traject Tilburg Hong Kong blijkt dus te 
worden gerechtvaardigd door de kostenweging. Dit wordt nog bevestigd 
door de berekening van de break-even waardedichtheid, die zoals wordt 
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aangegeven Fl. 503,00 per kilogram is. IFF moet dus voor dit traject 
over de zee. In spoedgevallen moet men gaan vliegen. 

Ten tweede is het opmerkelijk dat het huidige luchtvervoer van Tilburg 
naar Hong Kong bijna 8 dagen vergt. 

Vervolgens valt het de traffic manager op dat bij de keuze van vervoer 
over zee de rentekosten relatief hoog zijn. Immers 40% van de 
integrale kostprijs van het zeetraject zijn rentekosten. 

Tijdens de discussie rond de input van de kostenanalyse zijn de 
rentekosten naar voren gekomen. Wanneer de rentekosten en 
veiligheidsvoorraadkosten, zoals in de huidige situatie, buiten 
beschouwing worden gelaten neemt het verschil tussen varen en vliegen 
toe tot Fl. 5,08 en wordt de break- even waardedichtheid ****. De 
opname van rente- en veiligheidsvoorraadkosten hoeft, in dit geval, 
het beslissingsgedrag niet te be1nvloeden. 

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt echter dat het rentepercentage de 
break-even waardedichtheid sterk be1nvloedt [Bijlage: 7]. 

Uit de vergelijking van de IFF-gegevens de met de CSC-offertes kan 
worden geconcludeerd dat CSC voor luchtvracht Fl. 0,31 per kilo 
goedkoper is. Daarvan wordt Fl 0,15 verklaard door het verschil in de 
rentekosten (ROl 16%). CSC vliegt met de KLM direct naar HongKong en 
realiseert dus een gemiddelde pijplijntijd van 4,7 dag [Bijlage: 7]. 
CSC is voor zeevracht Fl 0,11 per kilo goedkoper, met het zelfde 
prestatieniveau. 

De reactie van IFF op deze presentatie kan als volgt worden 
samengevat: 

- Enkele tekstuele wijzigingen zouden moeten worden aangepast. 
- DISTOM is een goed systeem. IFF houdt geen vervoersstatistieken per 
bestemming bij. Een analyse van zulke gegevens zoals DISTOM 
bewerkstelligd, wordt zeer zinvol geacht. 
- Alle relevante gegevens worden overzichtelijk gepresenteerd. Er 
wordt geen aspect of service-element gemist. Ook is er geen behoefte 
aan meer of andere kostenplaatsen. 
- Voordeel van het geautomatiseerde systeem is dat het snel en 
gebruikersvriendelijk is. De eenvoud waarop verschillende parameters 
kunnen worden gewijzigd en het model opnieuw doorrgerekend kan worden. 
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- Oe kostenanalyse vraagt relatief veel tijd van verkoper en verlader. 
Echter, het doel van de analyse is niet alleen de onderhandeling, maar 
ook de beslissingsmethode van verlader te verhelderen. Daarvoor mag 
volgens IFF wel tijd gevraagd worden. 
- Oe objectiviteit van het model is moeilijk te bepalen door de 
verlader. De waardevrijheid wordt eerder ingegeven door de reputatie 
van de gebruiker dan door de werking van het model. 
- De openheid van onderhandelen wordt niet als een probleem gezien. 
Een professionele benadering van distributieproblemen vereist een 
grondige behandeling, waarbij de betrokken partijen meer openheid 
moeten tonen. 

De traffic manager van IFF, tevens voorzitter van de vereniging voor 
verladers (E.V.O.) vermoedt dat verladers wel degelijk open zullen 
staan voor een soortgelijke analyse. De vervoerder die met dit model 
de verlader benadert geeft aan hem als een serieuze gesprekspartner te 
zien. Dit blijkt in het verleden niet het geval te zijn geweest en nog 
steeds zijn er vervoerders en expediteurs die in hun verkoopbenadering 
uitgaan van een onkundige verlader. 

Oe eindconclusies van IFF na deze analyse zijn dat de keuze van tijd 
als haar enige beslissingscriterium gerechtvaardigd is. Oe toepassing 
van DISTOM heeft het bestaande vermoeden bij de verlader, dat hij een 
goed beoordelingscriterium hanteert, met argumenten kunnen bevestigen. 
In dit opzicht blijkt DISTOM de kwaliteitstest te hebben doorstaan. 

7.3 Gebruiksvarianten van DISTOM 

DISTOM is ontworpen voor CSC. Dit komt tot uitdrukking in de aanname 
dat de gebruiker een brede logistieke ervaring heeft en dat de 
afweging betrekking heeft op een uitgebreide logistieke 
dienstverlening. Dit neemt niet weg dat een gebruiker met beperktere 
ervaring en een kleiner productassortiment DISTOM prima kan gebruiken. 
Gezien het feit dat het programma inzichteliJK en 
gebruikersvriendelijk is en een waardevrije afweging maakt, kan het 
ook worden gebruikt voor reguliere vrachtverkopers. KLM Vracht kan met 
DISTOM de diverse luchtvrachtalternatieven tegen elkaar afwegen en de 
tarieven aan elkaar toetsen. 

Naast deze gebruikersgroep is het ook mogelijk dat CSC DISTOM ter 
beschikking stelt van verladers. Zij kunnen dan de diverse offertes 
van verschillende schappijen tegen elkaar afwegen. Het voordeel 
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hiervan is dat de verlader op deze wijze naast prijsverschillen ook 
snelheids- en betrouwbaarheidsaspecten mee zal nemen in zijn afweging. 
Een nadeel hiervan is dat CSC geen invloed meer kan uitoefenen op het 
afwegingsproces van de verlader. 

44 



8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De conclusies, die uit het onderzoek kunnen worden getrokken worden 
gepresenteerd in paragraaf 8.1. Op basis van de opgedane ervaring 
gedurende het onderzoek worden in 8.2 enkele aanbevelingen 
weergegeven. 

8.1 Conclusies 

Bij het oplossen van een probleem met meerdere aspecten en elementen 
is het gebruik van de systeembenadering een geschikte methode om de 
complexiteit te reduceren. Deze modelbouw resulteert in een 
gestructureerd ontwerp op basis waarvan betrekkelijk eenvoudig en snel 
de functionele specificaties en het technisch ontwerp kunnen worden 
opgesteld. 

Het reduceren van de complexe werkelijkheid tot een werkbaar aantal 
systeemelementen en relaties leidt tot kwaliteitsverlies van het 
model. Echter de bruikbaarheid van het model wordt hiermee vergroot. 
Modelleren blijkt een constant afwegen van deze antagonistische 
succesfactoren van een model. 

Het gebruik van moeilijk slecht kwantificeerbare parameters naast goed 
kwantificeerbare parameters vertroebelt de output van het model 
zodanig, dat per geval overwogen zal moeten worden of deze moeilijk 
kwantificeerbare parameters wel meegenomen moeten worden in de 
afweging. 

De knelpunten rond de input van DISTOM zijn de doorlooptijden en de 
tarieven van eigen activiteiten. De doorlooptijd zouden moeten worden 
geschat op basis van tijdregistraties uit het verleden. Tarieven voor 
eigen activiteiten van CSC zouden moeten worden gebaseerd op periodiek 
vastgestelde interne normtarieven. 

De koppeling van DISTOM aan andere bestaande geautomatiseerde systemen 
lijkt niet wenselJjk. Het zou het beheer van het programa enorm 
compliceren, wanneer bijvoorbeeld de luchtvrachttarieven in het model 
zouden worden opgenomen. 
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Belangrijke toegevoegde waarde van DISTOM is de gevoeligheidsanalyse. 
Deze optie is in staat aan te geven wat per geval de belangrijkste 
parameters zijn. Bovendien kunnen op eenvoudige wijze diverse 'what
if' vragen worden beantwoord. 

Het model stelt CSC daadwerkelijk in staat bij een verlader aan tafel 
plaats te nemen en een gesprek te starten waarbij meerdere 
functionarissen binnen de verlader betrokken worden. CSC bereikt op 
deze manier een breder draagvlak voor de door haar voorgestelde 
oplossingen van distributieproblemen. DISTOM is in staat de keuze voor 
een bepaald service-package van valide argumenten te voorzien. 

8.2 Aanbevelingen 

Aanbevelingen die kunnen worden gedaan aan de hand van de opgedane 
ervaring na 8 maanden onderzoek binnen CSC en KLM Vracht zijn als 
volgt samen te vatten. 

Een uitbreiding van de toepassingen van DISTOM zouden 
distributieproblemen met meerdere herkomsten en bestemmingen kunnen 
zijn. Daartoe zal het probleem moeten worden opgesplitst in een aantal 
deelproblemen. De ingegeven oplossingen van deze deelproblemen zullen 
vervolgens kunnen samengevoegd tot één service-package. Dit totale 
service-package kan dan vergeleken worden met een alternatief met 
dezelfde origins en destinations. 

Bij de afweging tussen diverse distributieoplossingen zou uitgegaan 
kunnen worden van de geldstroom benadering. Hiermee wordt bepaald 
hoeveel geld er werkelijk uitgegeven wordt, bespaard wordt en 
binnenkomt bij de keuze van een bepaald service-package. 
Het verkorten van de pijplijntijd hoeft niet noodzakelijkerwijs te 
resulteren in lagere renteuitgaven. Niet de leveringstijdstippen, maar 
de betalingstijdstippen zijn binnen deze benadering belangrijk. 
Wanneer, bijvoorbeeld, het betalingsgedrag van leveranciers en klanten 
niet verandert bij de keuze voor een bepaald distributiealternatief 
dan zullen de renteuitgaven ook niet veranderen. Een nader onderzoek 
naar deze materie binnen het vakgebied distributielogistiek lijkt 
interessant. 
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CSC heeft inmiddels een aantal operationele vestigingen. De tijd is 
rijp om het commerciële beleid voor deze vestigingen te ontwikkelen 
en uit te werken. Hoe presenteren de CSC's zich aan de klant. Hoe 
wordt de relatie met KLM Vracht in de benadering met de verladers 
uitgewerkt? Wat is de houding ten opzichte van de luchtvrachtagent, de 
traditionele klant van KLM Vracht, die zich in zijn positie bedreigt 
lijkt te voelen? Antwoorden op deze vragen zijn op korte termijn 
wenselijk. 

De toenemende integratie binnen de logistiek dwingt de KLM een bredere 
dienstverlening aan te bieden. Ook reguliere KLM Vracht verkopers 
zullen zich op de hoogte moeten stellen van de mogelijkheden van 
andere vervoersmodaliteiten dan luchtvracht. Een verbreding van de 
aanwezige kennis en expertise door middel van bijvoorbeeld specifieke 
cursussen verdient de aanbeveling. 

Een belangrijk aspect van logistieke dienstverlening is de after-sales 
service. De KLM zal niet alleen haar vliegprestaties moeten meten, 
maar ook haar deur-tot-deur prestatie moeten achterhalen. Deze 
informatie zal ze vervolgens terug moeten koppelen aan de verlader. 
Deze service kan worden ontwikkeld in samenhang met de ontwikkleing 
van een integraal tracking- en trac1ngsysteem dat door CSC zal moeten 
worden uitgewerkt. 
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WOORDENLIJST 

Airport-ta-airport delivery 

Het vervoer van goederen door de lucht (of over de weg) van 
vliegveld naar vliegveld. 

cse-holding 
Cargo Service Center houdstermaatschaP.pij, waaronder de diverse 
deelnemingen van de KLM met buitenlanöse afhandelaars zijn 
ondergebracht. Deze joint ventures vormen de buitenlandse CSe
vestigingen. 

Combi-vliegtuig 

DISTOM 

Dit zijn Boeing-747 vliegtuigen waarvan het achterste gedeelte 
van het vliegtuig voor vrachtvervoer is ingericht. 

Distribution Trade-Off Model, logistiek kostenwegingsmodel, 
ontwikkeld om de keuze van een verlader, tussen ae aiverse 
distributiealternatieven, van valide argumenten te voorzien. 

Door-to-door delivery 

Deur tot deur levering. Het vervoer van goederen van de 
vestigingsplaats van ae verzender tot aan de vestigingsplaats 
van de ontvanger. 

Groepage/de-groepage 
Het samenvoegen of uit elkaar splitsen van zendingen. Hierdoor 
kan een een gunstiger vervoerstarief verkregen worden door de 
verlader. 

I ncoterm 

International Rules Interpretation of Trade Terms. Dit zijn de 
meest voorkomende leveringscondities die periodiek worden 
vastgesteld. Het doel van de incoterms is de internationale 
handelspraktijk te vereenvoudigen en misverstanden tussen 
handelspartijen te voorkomen [lit: 6]. 

Kostenplaats 

KostengroeP.eringen ten behoeve van kostprijsberekeningen. de 
kosten woröen verbijzonderd naar de diverse onderschelden 
groepen. De kostenplaatsen, die distorn onderscheidt zijn 
hieronder weergegeven. 

Packing 
Bedoeld zijn hier de kosten, die worden gemaakt om het gerede 
product zodanig te verpakken, dat het ve1lig vervoerd kan 
worden. 

Administrative Hand1ing 
De kosten, die de verlader en/of vervoerder rekent, die 
betrekking hebben op het voorbereiden, monitoren en afwerken van 
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alle administratieve activiteiten, behalve douaneactiviteiten, 
rond een zending. 

Physical Handling 
Deze kosten hebben betrekking op het traject dat loopt tussen 
het vertrek of aankomst van een transportmiddel en het nemen of 
plaatsen van de zending van of op de locatie. 

Road transport, Sea transport Air transport 
Dit zijn de netto/vrachtkosten, betaald aan de vervoerder. De 
vervoerskosten binnen een operationele eenheid behoren niet tot 
de transportkosten en evenmin worden de verzekeringskosten 
hiertoe gerekend. 

Warehousing 
De kosten gemaakt bij het (tijdelijk) opslaan van goederen. De 
kosten van ruimte, stellingen, pallets en manuren. Oe 
wachtkosten van een worden hier niet toe gerekend. 
Oe interest wordt niet tot de opslagkosten gerekend. 

Insurance 
Dit zijn de premies als percentage van de verzekerde waarde van 
de verzonden goederen. De hoogte van de P.remie is natuurlijk 
afhankelijk van het risico van schade tijdens het vervoer en de 
opslag. 

Customs Dutfes 
Deze zogenaamde 'ad valorem' rechten worden als percentage van 
de douanewaarde van de goederen berekend. Deze waarde komt in 
het algemeen overeen met de CIF-waarde van de zending. 

Customs Clearance 
Inklaringskosten. Administratieve kosten die worden gemaakt om 
dounane documenten gereed te maken. 

B7ack Box 
Hiertoe worden de kosten van de black box activiteit gerekend. 

Interest 
Deze zijn de rentekosten, afhankelijk van de 
financieringsstructuur van de verlader, aan de bank verschuldigd 
over de waarde van de goederen gedurende de tijd tussen de 
fysieke verzending en ontvangst 1n het registratie systeem van 
de ontvanger. 

Safety stock costs 
Dit zijn de voorraadkosten die gemaakt worden op de plaats van 
bestemming om verstoringen tijdens het distributie traject op te 
vangen. Deze veiligheidsvoorraden moeten worden aangelegd 
om ae spreiding in de P.ijplijntijd OP. te vangen en öe spreiding 
in de vraag gedurende ije pijplijntijij op te vangen. 

Opportunity costs 
Kosten enfof opbrengsten die omstaan bij een bepaalde 
gebeurtenis. Hier wordt bedoeld, het te laat leveren van 
critische producten van een bepaald productrie proces, of het 
wel of niet op tijd niet op de markt kunnen brengen van nieuwe 
producten. 

MRP-algoritme 
Material requirements planning of materials recources planning. 
Een gefaseerd, integraal productieplanningstechniek. 
Uitgangspunt van deze planning is het Master Production 

50 



Schedule~ waarin het compromis wordt samengevat tussen wat 
verkoop Kan verkopen en productie kan maken. 

Pop-up scherm 
Een ondersteunend beeldschermpje in een beeldscherm, dat de 
gebruiker ondersteunt bij een specifieke toepassing van het 
programma. 

Pijplijntijd 

De pijplijntijd is het tijdsverloop van het gereedheidsmoment 
van de goederen voor verzending tot het registratiemoment van de 
ontvangst in de administratie van de ontvanger flit: 61. 
Het gereedheidsmoment is dan wanneer het product gereed is voor 
vertrek, zodanig is verpakt dat het direct transporteerbaar is, 
goedgekeurd is en voldoet aan de kwaliteitseisen. 
Ret registratiemoment is het moment dat de ontvangst op de 
bestemming is geregistreerd en de zending beschiköaar 1s voor 
productie of verkoop. 

Service-element 

Kleinst onderscheiden eenheid binnen het scala van 
distributieactiviteiten die CSC kan uitvoeren. 

Service-package 

Pakket van dienstverlening, bestaande uit een aantal service
elementen. 

Spreiding 

De afwijking van het gemiddelde. Hier wordt onder spreiding de 
rechterspre1ding verstaan. Dit is het verschil tussen de mediaan 
(het 50%-punt) en het rechter betrouwbaarheidspunt (het bv. 98%
punt). 

Traffic manager 

De traffic manager heeft tot taak alle activiteiten die nodig 
zijn om een opt1male prijs/kwaliteitverhouding van eht externe 
transport van goederenstromen in een gegeven omvang en 
samenstelling te bewerkstelligen. 

Verlader 

De opdrachtgever van transport. In veel gevallen is dit de 
verzender van de goederen. Het is het beörijf van de traffic 
manager 

Volume/gewicht-verhouding 

De verhouding tussen het volume en het gewicht van een product. 
Waardedichtheid 

De waarde van een product per gehanteerde gewichtseenheid. In de 
literatuur wordt een definitie aangehouden van waarde per volume 
eenheid, maar DISTOM hanteert de binnen de luchtvracht 
gehanteerde definitie. 
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SllltARY 

These two pages give a summary of a graduatation project, performed by 
B. Bosman, student of the University of Technology Eindhoven, Faculty 
of Industrial Engineering and Management Science for KLM Cargo, 
Schiphol Amsterdam. 

This summary describes the main results of the research project, done 
in the period of May 1991 and January 1992, in the Business Unit Cargo 
Service Center (CSC). The student reported directly to the CSC 
business unit manager and the CSC-Schiphol manager and so for CSC this 
this report is written. Other people interested from KLM are kindly 
invited to read the report. 

Background 

The traditional approach by airlines of the distribution trade-off 
probleem for shippers is to develop a cost model, which calculates the 
cost differences between the several options a shipper has. This model 
shows the direct and indirect costs of the several optional door-to
door service-packages and support the shipper in his decision process. 

KLM developed such a model in the early sixties, then called the Test 
of Time. This model was a succesful selling tool, but is out of use 
now already for years. 

CSC decided to piek up the Test of Time idea and started the project 
to develop an updated version of this model to support her commercial 
activities. 

Design 

In the design project first the problem has to be defined: 
For CSC it is difficult to identify the distribution problems of the 
shipper. Then, to support the choice for a certain service-package, 
offerd by CSC proves to be difficult as well. At this moment the gap 
between preliminary talks and contract negotiations between the 
shipper and CSC seems to be to big. 

The salution to this problem is the design of a a Test of Time-like 
model. The distribution process therefore is modelled with the systems 
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approach: The 48 service-elements are clustered to 9. The number of 
relevant logistic aspects are brought down to 2: Time and costs. 
The theoretical calculation model served as the basis of a functional 
and technical design of the developed software. This program, which 
can operate on any PC or Lab-top, is called Distribution Trade of 
Model (DISTOM). 

Distribution Trade-off Model 

DISTOM enables a CSC sales representative to start a conversation with 
the shipper about his current distribution activities, his 
distribution decision criteria and the alternatives CSC can offer. Any 
alternative can be keyed-in DISTOM together with the relevant time and 
cost information. 
The output of DISTOM is a economie trade-off between the keyed-in 
alternative service-packages. Options to calculate the sensitivity and 
a breakeven analysis are available. 

DISTOM is tested in a real situation with International Flavors and 
Fragrances Tilburg. The local traffic manager generally uses sea 
transport for his shipments to Hong Kong. In emergencies he uses air 
transport. Only transittime is the criterton he decides upon which 
mode to choose. 
The DISTOM analysis showed that the integral cost difference between 
sea and air transport was too big. So, the way this traffic manager 
acted was correct. Next step was the presentation of the CSC 
servicepackages which proved to reduce IFF costs. Most importtant 
conclusion of this case study is that the model is effective. 

DISTOM can not only be used as a selling tool used externally, but it 
also can be used to evaluate CSC prices for service elements. 

The model is implemented in February 1992 both in the CSC as the 
regular KLM sales organisation. 
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ONDERZOEKSRAPPORT 

Dit artikel beschrijft het logistiek kostenwegingsmodel OISTOM. Dit is 
een geautomatiseerd logistiek kostenmodel, dat een objectieve afweging 
mogelijk maakt tussen de diverse distributiealternatieven van een 
multinationale verlader. 
Vervoerders anticiperen op de ontwikkelingen in de distributie
logistiek door brede dienstverlening aan te bieden. Oe afweging tussen 
de diverse aangeboden diensten wordt ondersteund door OISTOM. Het 
model presenteert een kostenoverzicht van een distributiealternatief, 
een break-even analyse en een gevoeligheidsanalyse. 

Ontwikkelingen bij verladers 

Oe markt is de laatste tien jaar sterk veranderd. Oe individualisering 
van de afnemer resulteert in een wens naar taylor-made producten en 
diensten. Dit heeft een snelle groei van het assortiment tot gevolg en 
productie van kleinere series op order. 
Een order gestuurde productie vereist een grote reactiesnelheid en 
flexibiliteit van de producent. 

Oe logistieke keten is inmiddels verregaand geïntegreerd. Er is sprake 
van betrouwbare participanten, goede communicatie- en 
informatierelaties en overzicht van en bekendheid met de verschillende 
partijen. Betrouwbaarheid en doorzichtigheid van de logistieke keten 
kunnen immers de noodzaak tot het aanhouden van voorraden belangrijk 
verminderen, wat de producent belangrijke concurrentievoordelen zal 
opleveren. 

Naast deze ontwikkelingen staat de tendens naar 'global markets en 
global producers'. Hierdoor is het inter-company vervoer enorm 
toegenomen. Dit betekent natuurlijk dat de logistieke dienstverlener 
op deze ontwikkelingen moet inspringen. Global producers eisen immers 
global carriers. 

Oe verlader gaat dus over tot verregaande stroomlijning van zijn 
productie en de activiteiten die daar mee samenhangen. Het plannen en 
op elkaar af stemmen van de verschillende activiteiten in de 
logistieke keten krijgt een hoge prioriteit. Oe fysieke distributie 
functie heeft daarin een belangrijke plaats. 
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Oe verscherpte concurrentie heeft er toe geleid dat de grote 
producenten zich gaan toeleggen op hun kernactiviteiten. Een 
belangrijk gevolg hiervan is dat de distributieactiviteiten veelal 
uitbesteed gaan worden. Oe grote verladers gaan daartoe langdurige 
samenwerkingsverbanden aan met expediteurs. Deze expediteurs zullen 
zich profileren als logistiek dienstverlener of als 'co-shipper' voor 
de verlader. Uiteindelijk zal de expediteur kunnen uitgroeien tot een 
logistiek service centrum. 

logistiek kostenwegingsmodel 

Het ontwerp van het kostenwegingsmodel die de verschillende 
distributiealternaytieven vergelijkt, vergt een systematische 
benadering van het fysieke distributieproces. De elementen, die een 
transportwijze representeren, onderscheiden zich in een aantal 
eigenschappen, te weten: snelheid, bereikbaarheid, variabiliteit, 
bruikbaarheid, frequentie, beschadiging en kosten [lit: 6]. De 
specifieke eigenschappen van een service-ele~nt be1nvloeden de andere 
service-elementen en leggen zo de onderlinge relaties vast. 
Deze relaties kunnen worden samengevoegd tot vier logistieke aspecten, 
te weten: tijd, productkwaliteit, hoeveelheid en kosten [lit: 7]. 

Het doel van het kostenwegingsmodel is vastgelegd: Het model moet 
objectieve informatie aanreiken om een service-package te kunnen 
beoordelen en te vergelijken met andere service-packages. Op basis van 
deze onderbouwing zal de verlader kunnen kiezen. 

De belangrijkste aspecten, die bij de afweging een rol spelen zijn het 
tijds- en het kostenaspect. Het tijdsaspect is een belangrijk 
beoordelingscriterium en bovendien een cruciaal onderdeel van het 
kostenaspect. De gemiddelde pijplijntijd wordt als belangrijke 
informatie beschouwd door zowel vervoerder als de verlader. Oe 
spreiding van de pijplijntijd is een maat van de betrouwbaarheid van 
een bepaald service-package en is daarom eigenlijk nog belangrijker 
dan de pijplijntijd [lit: 8]. 
Het kostenaspect heeft een integraal karakter en omvat daardoor tevens 
het tijds-, het kwaliteits- en hoeveelheidsaspect. Als 
beoordelingscriterium is het kostenaspect dus een geschikte keuze 
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Tijdsaspect i') 

De eerste kwantitatieve beoordeling van een service-package is een 
tijdscontrole. Hiermee kan de verlader verifiëren of een service
package binnen zijn levertijdseis blijft en daarbij de benodigde 
betrouwbaarheid kan realiseren. 

Metingen van de pijplijntijden van een bepaald service-package 
vertonen over het algemeen een asymmetrische frequentieverdeling [lit: 
6]. Kenmerk van zo'n verdeling is dat de spreiding zich niet evenredig 
rond het gemiddelde bevindt. Ofwel: Men is zelden te vroeg, maar 
meestal te laat. De pijplijntijd over zee van Charlotte (USA) naar 
Warschau .(P) was bij een verlader bijvoorbeeld gemiddeld 22 dagen. Oe 
minimum gemeten tijd was 15.5 dagen en de maximum gemeten tijd was 
33.5 dagen. Dus links van het gemiddelde was de spreiding 4.5 dagen en 
rechts was dat 18 dagen! 

De centrale waarde wordt bij de asymmetrische verdeling aangegeven 
door twee parameters: Oe modus en de mediaan (gemiddelde) [lit: 9]. Oe 
modus is de waarde met de hoogst frequentie. Oe mediaan is de waarde 
waarbinnen 50% van de gevallen voorkomen, het zogenaamde 50%-punt. 

De rechterspreiding wordt gedefiniëerd als het verschil tussen het 
betrouwbaarheidspunt en de mediaan. Dus bij een gewenste 
betrouwbaarheid van 95% is de spreiding het verschil tussen het 95%
punt en het 50%-punt. Oe linkerspreiding wordt buiten beschouwing 
gelaten hoewel te vroeg leveren natuurlijk ook een wanprestatie is. 
Hierna zal met het woord spreiding de rechterspreiding worden bedoeld. 
In het model wordt bovendien de afwijkingen van de vraag, op de plaats 
van beste11111ing gedurende de pijplijntijd in de spreiding, opgen.omen. 

Bepalend voor de ligging van de mediaan en de grootte van de spreiding 
is de vorm van de frequentiecurve. Bij het gebruik van het model 
zullen deze metingen (nog) niet bekend zijn. De vorm van de curve 
wordt daarom benaderd met driehoekige vormen. 
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De mediaan en de spreiding worden dan berekend op basis van 
schattingen van de minimale-, de modus- en de maximale doorlooptijden 
van de service-elementen. 

Mininmole, Modus en 

- = Driehoekbenadering 

D = Frequentie verdeling 

Maximale pijplijntijd 

Figuur 1: Benadering asymmetrische verdeling pijplijntijd 

Met de benadering van de asymmetrische frequentie verdeling met 
driehoeken behoudt de berekende pijplijntijd alle logistiek relevante 
eigenschappen. De mediaan is de pijplijntijd voor regulier vervoer. De 
spreiding is de indicatie voor de onzekerheid in de pijplijntijd, die 
met veiligheidsvoorraad moet worden afgedekt. 
Een lagere schatting van de minimale en/of modus pijplijntijd 
verkleint de gemiddelde pijplijntijd maar vergroot de spreiding. Een 
lagere schatting van de maximum pijplijntijd verlaagt de gemiddelde 
pijplijntijd én de spreiding. 
Om de logistieke prestaties van een service-package te verbeteren moet 
alle aandacht dus gericht zijn op het terugbrengen van de maximum 
pijplijntijd. 

Kostenaspect 

De verlader dient alle relevante kosten mee te nemen in zijn afweging 
van de verschillende service-packages. Het model berekent daarom een 
integrale kostprijs van de verlader per kilogram vervoerd product. 
Deze integrale kostprijs wordt voor een specifiek service-package 
opgebouwd uit directe en indirecte kosten. 

57 



De directe kosten zijn direct naar de service-elementen toe te rekenen 
kosten. Oe indirecte kosten zijn via goede maatstaven toe te rekenen 
naar het service-package en kosten die daar slechts op arbitraire 
wijze naar toe zijn te rekenen [Lit: 10]. 
De kostenplaatsen binnen deze twee categorieën worden onderscheiden 
zijn: 

CATEGORIE: KOSTENPLAATS: 

Direct: 

Indirect: 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 

10: 
11: 
12: 
13: 

r14:/ 

Service-elementen 

Packing 
Adminstrative Handling 
Physical Handling 
Transport Road 
Transport Sea 
Transport Air 
Warehousing 
Insurance 
Customs Duties 
Customs Clearance 
Black Box · 
Interest 
Safety Stock 
Opportunity 

PARAMETERS: 

Waarde, gewicht (. 
Aantal zendingen 

1 Aantal colli · 
Gewicht, volume I 
Gewicht, volume 
Gewicht, volume 
Gewicht, volume I 
Waarde 
Waarde J ·Aanta 1 zendingen 
Gewicht, waarae 
Pijplijntijd, waarde 
~preid1ngl waarde 
Absoluut oedrag 

Het grote aantal logistieke diensten is teruggebracht tot 9 service
elementen. Deze clustering komt in principe overeen met de indeling 
van distributieactiviteiten die wordt vastgesteld in de literatuur 
[Lit: 6]. 

Deze service-elementen vormen de bouwstenen van een willekeurig 
service-package: 

1: PreP.aration 
2: Handling Out/In 
3: transport Road 
4: Transport Sea 
5: Transport Air 
6: Warehousing 
7: Customs 
8: Black Box 
9: Finishing 

De keuze van de service-elementen in een service-package leggen de 
relevante kostenplaatsen vast. Deze kostenplaatsen hebben ieder 
specifieke parameters die ingevuld moeten worden. In tabel 4.2 
volgende wordt de samenhang tussen de kostenplaatsen en de service
elementen toegelicht: 
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SERVICE ELEMENT: 
Prepa- Handling Trans- Warehou- Cu stoms Black Finishing 

Outjin sing Box ration port 

KOSTEN 
PLAATS: 

Packing * Adm. handl. * 
Phys. hand 1 . * 
Transport * 
Warehouse * 
Insurance * Duties * Clearance * 
Black Box * 
Interest * 
Safetl stock * Oppor unity * 

Tabel 1: De samenhang service-element en kostenplaats 

De service-elementen en de gelijknamige kostenplaatsen Transport Road, 
Sea en Air zijn in deze tabel samengevat onder de noemer Transport. 

Modelwerking 

De werking van het kostenwegingsmodel wordt geïllustreerd aan de hand 
van een beschrijving van het industriële aanjverkoopproces. Het biedt 
de verkoper de mogelijkheid zich al zeer vroeg in het aankoopproces te 
presenteren. De activiteiten zullen zich in deze stadia beperken tot 
logistieke advisering. Door een waardevrij advies uit te brengen wint 
de vervoerder het vertrouwen van de verlader, wat later in het 
aankoopproces een beslissende factor kan zijn [Lit: 8]. 

In het eerste stadium signaleert een medewerker bij de verlader 
distributieproblemen die opgelost lijken te kunnen worden door gebruik 
te maken van externe logistieke dienstverlening. Hij kan de verlader 
na een demonstratie voorstellen een reëel distributieprobleem te 
analyseren en daarbij enkele alternatieven uit te werken. 

Na de signalering van dit probleem moet de verlader in het tweede 
stadium de algemene karakteristieken vaststellen van de gewenste 
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dienst. DISTOM reikt daarvoor concrete vragen aan die het 
distributieprobleem globaal omschrijven. Oe vragen hebben betrekking 
op de definitie van het traject, het te vervoeren product en de omvang 
van de goederenstroom. 

Nadat het probleem in algemene termen is afgebakend, dienen de 
specificaties van een service-package te worden vastgelegd in het 
derde stadium. Met DISTOM genereren de verlader en de CSC verkoper 
mogelijke alternatieve oplossingen voor het gesignaleerde probleem. 
Zij hebben daarbij de keuze uit de 9 service-elementen die in een 
willekeurige volgorde kunnen worden geplaatst. Op deze wijze wordt een 
service-package gevormd. 

DISTOM biedt vervolgens de mogelijkheid om het service-package op 
snelheid te beoordelen. Hierbij worden de gemiddelde pijplijntijd en 
de spreiding van een service-package berekend. Deze tijdstest 
selecteert een beperkt aantal geschikte service-packages, die in een 
volgend stadium zullen worden beoordeeld op integrale kosten. 

Vervolgens vraagt DISTOM aan de hand van de opbouw van een service
package de benodigde prijsinput om tot een integraal kostenoverzicht 
te kunnen komen. 

D I S T 0 M : show results 'I"RADE-OFF screen : 070 

Org: TILBURG Dest: HOJIG KOJIG 01'9: TILBURG Dest: HOJfG KONG 
COeta cseAIR f1 control coata CSCLCL fl control 

Packing o.oooo c Paoklft9 o.oooo csc 
Ada. handlinq 0.1680 c Ada. handlinq 0.0198 csc 
TRUCK 0.3000 c TRUCit 0.0462 csc 
Phys. handlinq 0.1667 c Phys. hancUinq 0.0550 csc 
AIR 2.9600 c SlA 0.3401 csc 
Phys. handlinq 0.5000 c Phys. handlinq 0.0000 csc 
TRUCK 1.6256 c TRUCK 0.2113 csc 
Insurance 0.0233 c Insurance 0.0093 csc 
Interest 4.71 0.2198 c Interest 29.58 0.5716 csc 
safety stock 1.26 0.0813 c Safety stock 2.85 0.0735 csc 

TOTAL COSTS 6.0447 'l'O'l'AL COSTS 1.3268 
Coat ditterenee : 4.7179 Break-even value : 427.46 

P1aHe1p P2•Sensitivity P4•Explain results F5•Print results P6•Break-even 
P9•Save F10•Next alternative SHIFT-P5•Print screen Esc•Input alternative 

Het resultaat is een kostenoverzicht op basis waarvan de alternatieve 
service-packages vergeleken kunnen worden. Voor elk tweetal van 
service-packages presenteert DISTOM voorts een gevoeligheids- en een 
break-evenanalyse. De verlader kan dan de verschillende uitgewerkte 
voorstellen kunnen beoordelen en eventueel zijn keuze maken. 
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In de volgende stadia zal de verlader beslissen of hij met de 
vervoerder in zee zal gaan, welke werkafspraken gemaakt moeten worden 
en wat voor prestatiemetingen zullen moeten worden gedaan. In deze 
laatste stadia is voor DISTOM vooralsnog geen functie voorzien. 

Een vervoerder kan met een uitgewerkt voorstel naar de verlader 
stappen zonder de verladers afhankelijke informatie in de eerste drie 
stadia van het aankoopmodel te hebben verzameld. 

D I 5 T 0 n : Breelt--en analv- TRRDE-oFF date: 111,Jan92 
===iiii=======================================···====================== 
E 7IIJ cseAIR 
• 
- 6IIJ 

: SBB.,._~..........._ 
r 4lit 
.. 388 
• 2111 

1111 
8 

-189 
-2111!1 ~ ................... --.--.-.....---..,.......,.....-,.--.--.-.....-_....--~., raUo 

8.8 1.8 2.8 3.1 4.8 5.1 6.8 7.8 H.. ~.H 

DISTOM berekent dan met de break-evenanalyse de 
productkarakteristieken (volume/gewicht-verhouding en waardedichtheid) 
waarvoor de integrale kosten van de verschillende service-packages 
gelijkwaardig zijn. 
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