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SAMENVATTING 

In dit verslag wordt een advies gegeven over de aanschaf van 
een standaardprogramma met bijbehorende hardware voor de 
productiebeheersing bij Sinus Aben warmtetechnologie b.v. 

Aan de hand van een analyse van de informatieverwerking van het 
bedrijf en bestudering van bedrijfsonafhankelijke keuzeparameters 
werd een eisenpakket opgesteld. Dit eisenpakket werd stapsgewijs 
verbeterd tijdens de stapsgewijze selectie uit de op de markt 
zijnde standaardprogramma's. 

Het programma "Infoplan" van CTI te Den Haag bleek het meest 
geschikt. 
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SUMMARY 

In this report an advice is given about the purchase of 

standard software for the production control at Sinus Aben 
warmtetechnologie b.v. 

The requirements were set up trough an analysis of the 

informationsystem of the company and a study of parameters for 
the choice between programs in general. During the stepwise 

selection out of the available standard programs the block of 

requirements was improved. 

The program "Infoplan" of CTI from The Hague turned out to be 
the most appropiate one. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 OPDRACHT 

steeds meer bedrijven blijken voor het automatiseren van de 

informatieverwerking een standaard computerprogramma te preferen 

boven duurder "maatwerk". De aan dit verslag ten grondslag lig

gende opdracht luidt: 

"het uitbrengen van een advies betreffende de keuze van een 
softwarepakket en bijbehorende hardware ten behoeve van de 

productiebeheersing bij Sinus Aben Warmtetechnologie b.v." 

De opdracht betreft een dee I van het automatiseringsproject, 

dat opgebouwd is uit de volgende fases [1]: 

1 vooronderzoek 

2 specificatie 
3 systeemselectie 

4 implementatie 
5 productie 

6 evaluatie 

Het vooronderzoek [2] is verricht door ing. Klok van de ver
eniging voor de metaal- en de electrotechnische industrie FME. 

Tijdens de specificatiefase werd een eisenpakket (bijlage 2) 

opgesteld. Daarbij werd onder andere gebruik gemaakt van de 

resultaten van een door J. Peeters verricht onderzoek [2]. De 

eisen dienden als basis voor de systeemselectie. De fases 2 en 3 

komen in dit verslag aan de orde. V~~r de komende fase implemen

tatie worden voorstellen gedaan. 

Tijdens het uitvoeren van de opdracht maakte de schrijver deel 

uit van een projectteam, dat met de automatisering belast was. 

Als projectleider werd ir. R. Hensen (Sinus) aangesteld. De 

overige leden zijn ir. J. Oosterbaan (Sinus), W. Vos (Sinus), 

ing. M. Schareman (Aben) en ondergetekende. Afhankelijk van de 

voortgang werden vergaderingen belegd. Het deel Sinus was door 

het projectteam als basis gekozen voor het project. 
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1.2 SINUS ABEN WARMTETECHNOLOGIE B.V. 

Het bedrijf waarvoor deze opdracht uitgevoerd is, is ontstaan 

uit een recente fusie van Apparatenfabriek Sinus b.v. (Sinus) en 

Aben b.v. (Aben). De twee delen fungeren nog geheel gescheiden. 

Het gezamelijk functioneren in een nieuwe fabriek is gepland voor 

juli 1987. 

De product en van Sinus zijn voornamenlijk gebaseerd op de op

wekking van warmte uit electrische energie met behulp van weer

standsdraad. De producten die Verwarmen door middel van straling 

worden in beperkte mate verhandeld en in Sinus producten toe

gepast. De "know-how" op het gebied van electrische verwarming is 
groot en maakt het mogelijk, op de verwarmingsproblemen van de 

klant gerrichte, product en te vervaardigen. De hoofdactiviteit 

van Aben is de productie van grote ovens en verwarmingen voor 

spoorwegwissels. Uitgebreide informatie over Sinus Aben is vast

gelegd in rapporten (o.a. in [2][3]). 

1.3 HET VERSLAG 

Het zwaartepunt in de literatuur wat betreft de product ie

beheersingspakketten ligt bij het ontwerpen en toepassen van 

dezen. Ret selecteren van bestaande standaard programmatuur komt 

echter steeds meer in de belangstelling te staan [4J[5][6][7][8]. 

Deze artikelen en boeken handelen voornamelijk over het automat
iseringsproject in het algemeen en de invoering in het bijzonder. 

Buiten het feit dat een nauwkeurige analyse van de bedrijfs

situatie van elementair belang wordt geacht voor de keuze, wordt 

over de analyse zelf nauwlijks uitgewijd. De literatuur [9][10] 

[11] over systeemontwikkeling biedt veel geschikte analyse mo

gelijkheden. 

Zoals gebruikelijk werd een eisenpakket samengesteld dat 

ten grondslag lag aan de keuze. op basis van de bestudering van 

de op de markt zijnde softwarepakketten werd dit eisenpakket 
tijdens de selectie gedetailleerd en verbeterd. Dit iteratieve 

proces bestaat uit vele stappen. V~~r de duidelijkheid worden 
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echter het tot stand komen van de eisen en de selectie apart 

behandeld. Aan bod komen de gebruikte methodes, de uitvoering en 

de resultaten van be ide onderwerpen. 

Vervolgens wordt een controle van het gekozen type pakket 

volgens een recent ontwikkelde methode [4] behandeld. Tenslotte 
komen enkele aanbevelingen voor de volgende fase van het 
automatiseringsproject, de implementatiefase, aan de orde. 
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HOOFDSTUK 2 SPECIFICATIE 

2.1 INLEIDING 

Tijdens de specificatiefase werden de eisen opgesteld op basis 

waarvan de software en de hardware geselecteerd konden worden. 

Een groot deel van de eisen vloeide rechtstreeks voort uit de 

informatieverwerking van sinus zoals die nu plaats vindt en zoals 

die voor de toekomst gewenst wordt. De rest wordt behandeld als 

"overige factoren". Uiteindelijk wordt een eisenpakket gevormd 

(bijlage 2). De belangrijkste aandachtspunten hierin zijn: 

- inkoop 

- magazijnbeheer 

- ordervoortgangscontrole 

- planning 

- nacalculatie 

- stuklijst- en bewerkingslijstbeheer 

- kwaliteitsborging 

- voorcalculatie 

- offertebeheer 

- capaciteitsbezetting 

- orderverwerking 

2.2 ANALYSE VAN DE INFORMATIESTROOM 

2.2.1 Keuze van de werkwijze met betrekking tot de analyse 

Bij Sinus bestond de behoefte om snel concrete resultaten te 

zien bij de analyse van het informatiesyteem. Men had geen 

vertrouwen in uitgebreide theoretische uiteenzettingen, maar 

wenste in de practijk direct toetsbare resultaten. Dat wil zeggen 

concrete eisen die direct aan een programmapakket plus computer

confugiratie gesteld konden worden. De splitsing van het infor

matiesysteem in vier aspectsytemen [10] heeft het grote voordeel 

dat relatief snel voor een aspectsysteem tot concrete speci

ficaties kan worden gekomen. De aspectsystemen mogen namenlijk 

enigszins separaat van elkaar bekeken worden. Per gevormd aspect-
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model kan gekozen worden voor een, voor de keuzebepaling ge
schikte, mate van gedetailleerdheid. De volgende indeling wordt 

daarbij gehanteerd. 

1 Systelogische aspecten: hierbij gaat het erom vast te 

stellen waarover informatie handelt en welke kennis 
(informatie) nodig is. Model van het aspectsysteem: 
objectmodel. 

2 Infologische aspecten: het vaststellen van de gegevens 
waarmee die informatie kan worden gerealiseerd en op welke 

tijdstippen die gegevens moeten worden verstrekt. Model: 
infologisch model 

3 Datalogische aspecten: de wijze waarop de gegevens gepresen
teerd worden in de vorm van data en welke gegevens daar voor 
nodig zijn. Model: datalogisch model. 

4 Technologische aspecten: met welke middelen worden de data 
vastgelegd, getransporteerd en verwerkt. Model: technisch 
model 

Door ing. F Klok en J. Peeters is het objectmodel door middel 
van verslagen [2][3] vastgelegd. J. Peeters heeft dit model 
gedetailleerd in compositorische schema's weergegeven. Het 

model betreft de bestaande situatie. De resultaten van dit voor

bereidend werk zijn gebruikt om te komen tot het infologische, 

het datalogische en het technische model. Deze modellen zijn 
voornamelijk gebaseerd op de huidige formulierenstroom en op de 

wensen van de Sinusmedewerkers. De factoren die niet optekenbaar 
zijn in de gebruikte modellen, maar weI invloed uitoefenen op de 
keuze, worden apart behandeld. De wensen werden vastgesteld aan 
de hand van vraaggesprekken. 

Vooral bij het opstellen van het technische model is sterk 

rekening gehouden met de op de markt zijnde computer config
uraties die voor de geschatte gewenste capaciteit in aanmerking 

komen. Specifieke eisen op het gebied van de hardware kunnen de 

kosten sterk omhoog drijven. 
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De informatiestroom wordt op een niveau behandeld. Bij Sinus 
speelt namelijk het grootste deel van de informatieverwerking 
zich op een niveau af. Bij de drie onderscheide niveau's, 
directie, afdeling en werkvloer, betreft het hier het niveau 

"afdeling". De "directie" heeft voornamelijk een wisselwerking 
met de "afdeling" financiele administratie, en wordt samen met 

deze afdeling verwerkt. Hetzelfde geldt voor "de werkvloer" en 

de afdeling productie. 

De analyse van de informatiestroom beperkt zich tot die stroom 
i 

die nauw gerelateerd is aan de orderverwerking. De informatie-
verwerking van klantorder tot en met de expeditie is de belang
rijkste activiteit van Sinus op het gebied van de informatie. 

2.2.2 Resultaten van de analyse 

De interesse voor de vraaggesprekken, gevoerd om de wensen vast 
te stellen was in het algemeen sterk afhankelijk van het nut dat 

de betrokkenen erin zagen. De resultaten van de analyse en de ge
wenste aanvullingen zijn opgesplitst in infologische, datalo
gische en technische modellen. De mate van gedetailleerdheid van 

de modellen is geen vast gegeven. Het heeft geen zin een detail
lering door te voeren die geen relevante, extra beoordelings
punt en voor de keuze oplevert. Elk aspectmodel werd dus in ver

schillende mate uiteengerafeld. Bleek de detaillering, bij het 

bestuderen van een productiebesturingspakket, niet fijn genoeg te 

zijn, dan werd alsnog een verfijning van het betrokken aspect

model doorgevoerd. Een analoge redenering geldt voor hetgeen men 

eist. 

Bij de datalogische en infologische modellen wordt de afdeling 
administratie buiten beschouwing gelaten. Buiten de gewenste 
integratie stelt deze afdeling geen "speciale eisen" die veel 

gewicht in de schaal leggen bij de beoordeling van het totale 
geautomatiseerde informatiesysteem. De administratiemodule wordt 
door de betrokkenen separaat bekeken en beoordeeld. Deze beoor-

. deling wordt dan in het totaal van beoordelingen meegenomen. Het 
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voor een groot deel gescheiden functionerende onderdeel van de 
productie, de productie afdeling van Algra, wordt onder de af

deling productie verwerkt. 

Het infologische model 

In het model van dit aspectsysteem worden de mogelijkheden die 
er gewenst worden om over de data te beschikken als informatie 
uit de doeken gedaan. De directe relaties tussen de data in de 
tijd zijn aangegeven in twee informatiematrices (bijlage 3) voor 
een productieorder en een handelsorder. De splitsing tussen deze 
twee soorten orders is gemaakt, omdat ze op verschillende wijzen 
verwerkt worden. De opgetekende informatiestroom moet globaal 
door het te kiezen systeem kunnen lopeno De overige gewenste 

wisselwerkingen tussen de data worden onder de noemer "verwer
kingen" uit de doeken gedaan (bijlage 2). Deze "verwerkingen" 
bepalen voor een groot deel de keuze van het productiebeheer
singssysteem, omdat vooral voor dit aspect de geboden software
pakketten blijken te verschillen. Om te voorkomen dat er zoge
naamde "eilandjes van automatisering" [12] ontstaan zal veel 
aandacht besteedt moeten worden aan de integratie van de deel
systemen. 

Het datalogisch model 

Dit model wordt gepresenteerd als een verzameling van data. 
Deze verzameling is genormaliseerd [9] om de verbanden tussen 

de data vast te leggen. In bijlage 2 zijn de gewenste gegevens, 
om de handelbaarheid te vergroten, in "bestanden" weergegeven. 

Het technische model 

Per afdeling be staat er een behoefte aan een aantal werk
stations (plaatsen waar via een beeldschermen een toetsenbord 
gegevens in- en uitgelezen kunnen worden) In bijlage 2 is, 
datgene wat wenselijk wordt geacht, als het gehele systeem 
uiteindelijk operationeel zal zijn, vermeld. De behoefte die in 
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de verdere toekomst zal bestaan is zeer moeilijk in te schatten. 
Het aantal printers en dergelijke periferie blijven buiten 
beschouwing aangezien ze nauwelijks bepalend zijn voor de keuze. 
De grootte van de hardwareconfiguratie kan namelijk, na bepaling 
van het softwarepakket, binnen bepaalde grenzen gekozen worden. 
De ruimte tussen de grenzen blijkt voor de onderzochte software

pakketten ruim voldoende te zijn. Bij besluit tot aanschaf gaat 
de gewenste capaciteit van de hardware natuurlijk weI een belang
rijke ro1 spelen. V~~r de geheugengrootte geldt een analoge 
redenering. Op afdeling verkoop wenst men een zeer kleine toe
gangstijd tot voorraad- en capaciteitsbezettings-gegevens. 

Verder bestaat er een behoefte aan de mogelijkheid delen van 
het systeem te beveiligen tegen overnemen van informatie en/of 
het veranderen hiervan. 

De mate van integratie speelt om dezelfde reden als vermeld is 
bij het infologische model een zeer belangrijke role Financieel 
kan het gunstig zijn als het techische systeem makkelijk staps
gewijs uit te breiden is. Een standaard brengt over het algemeen 
voordelen met zich mee. De geautomati- seerde verwerking van de 
urenverantwoording met behulp van barcodes werd niet haalbaar 
geacht. 

2.3. OVERIGE KEUZE BEPALENDE FACTOREN 

Eisen die niet uit de informatieanalyse volgen maar weI dege
lijk van belang zijn, worden impliciet behandeld aan de hand van 
de volgende onderwerpen. 

2.3.1 Sinus algemeen 

Hieronder worden globaal enkele kenmerken van Sinus besproken. 
Uitgebreide informatie is te vinden in rapporten. 

Sinus heeft een vlakke organisatiestructuur met wenig formeel 
afgebakende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In de practijk 
wordt iedereen geacht op overbelaste plaatsen in de organisatie 
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bij te springen. In bijlage 4 is een organisatieschema, overge
nomen uit een van de rapporten, weergegeven. 

Van groot belang voor onder andere het stuklijstbeheer is de 
aard van de te verwerken producten. Als kern voor vrijwel alle, 
door Sinus zelf vervaardigde, producten, worden keramische ele
menten of buiselementen toegepast. Het steenelement is opgebouwd 
uit keramische delen en weerstandsdraad en het kan tot allerlei 
verschillende lengtes worden samengebouwd. Het buiselement be
staat uit een hoogwaardige kwaliteit buis waarin een weerstands
draad is ingebed in magnesiumpoeder, dat als electrische isolator 
dienst doet. Deze elementen kunnen in veel verschillende en ook 
grote lengtes geproduceerd worden en in velerlei vormen worden 
gebogen. 

Een wat apart staande groep producten wordt gevormd door de 
band en plaatelementen. Deze elementen bestaan uit isolerende en 
hittebestendige dragers met daar omheen gewikkelde weerstands
draad. Hun vorm maakt ze geschikt voor speciale toepassingen. 
Bij Sinus wordt de volgende productindeling gehanteerd: 

- standaardproducten 
- speciaalproducten 
- projecten 

(omzet 40%, tendens afnemend) 
(omzet 40%, tendens stijgend) 
(omzet 20%, tendens stijgend) 

Daarbij moet aangetekend worden, dat onder de groep standaard
product en ook producten vallen, die vele variaties kennen qua 
uitvoering. De tendens bestaat om standaardproducten steeds meer 
uit te besteden. Een grotere mate van standarisering van de 
gebruikte componenenten wordt zeer wenselijk geacht. 

2.3.2 Het verloop van de voorgaande administratieve 
automatisering 

De eerste computer die werd aangeschaft met het doel enkele 

administratieve handelingen te automatiseren was een personal 
computer (PC) Philips 3100. Eerder was reeds een Hewlet Packard 
PC aangeschaft, die intensief werd gebruikt voor programma's om 
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warmtetechnische berekeningen uit te voeren. De Philips 3100 is 
niet volgens verwachting in gebruik genomen, terwijl weI serieuze 
pogingen daartoe ondernomen waren. Nadat het vaststellen van de 
keuze van het productiebeheersingssyteem langer duurde dan ver
wacht, is de Philips 3100 gebruikt om een financieel admini
stratiepakket te draaien. Het gebruik leverde veel problemen op, 
vooral door storingen in de hardware. De laatste stap was de 
aanschaf van vier PC's met de onderstaande toe- passingen: 

- vervanging HP 
- toepassing Computer Aided Design pakket (CAD) 
- technische programma's 
- textverwerken, programmatuur schrijven, toepassing 

allerlei programma's 

2.3.3 Het te doorlopen implementatieproces 

De kwaliteit van de gegevensverwerking is bij Sinus relatief 
laag. Vooral de volgende punten geven nogal eens problemen. 

- niet voldoende nacalculatiegegevens om de voorcalculatie 
gefundeerd uit te voeren 

- geen "sluitend" magazijnbeheer 
- geen nauwkeurige bepaling van de capaciteitsbehoefte, die 

dient als basis voor de planning en de levertijd afgifte. 
- het zoek raken van ordergegevens 

Men wenst veel faciliteiten van het toekomstige computer
systeem, die zelfs als het aspect automatisering buiten beschouw

ing gelaten wordt, bijna geheel nieuw zullen zijn (b.v. planning 
en gesloten magazijnbeheer). Het opzetten van de procedures en 
het beschikbaar maken van de gegevens om deze modules goed te 
laten functioneren, zal een groot deel van het implementatie
proces voor zijn rekening nemen. In de loop van 1987 zal de fusie 
van de productie van het deel Sinus en het deel Aben in een 
nieuwe fabriek plaatsvinden, hetgeen een grote hoeveelheid 
organisatorische arbeid zal vergen. 
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Het proces dat doorlopen moet worden om de bovenstaande zaken 
tot een goed einde te brengen, zal een behoorlijke tijd in be
slag nemen. Het slagen van dit proces heeft de hoogste priori
teit. 

De geschetste problematiek pleit voor een relatief eenvoudig 
productiebeheersingssysteem. De aandacht zal dan vooral gecon
centreerd kunnen worden op het op orde brengen van de noodzake
lijke en gewenste gegevens. Parallel zullen de procedures en 
werkwijzes ingevoerd kunnen worden, die een bepaald niveau van de 
gegevens garanderen. 

2.3.4 De toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf 

Het accent van Sinus Aben warmtetechnologie b.v. zal, volgens 
de directeur van sinus, in de toekomst vooral verschuiven rich
ting projecten en speciaal op order gemaakte producten. De ver
wachting is dat de omzet zal groeien. Zoals al eerder vermeld zal 
de productie van Sinus en Aben in de toekomst gezamenlijk uitge
voerd gaan worden. 

2.3.5 De leverancier van de programmatuur en de hardware 

overstappen op een andere leverancier dan de oorspronkelijke is 
kostbaar. Indien besloten wordt een bepaald productiebeheersings
pakket aan te schaffen, ontstaat zodoende een grote afhankelijk
heid van de softwareleverancier. Sinus heeft weinig expertise op 

het gebied van de hardware en software, die voor de aanschaf in 
aanmerking komen, hetgeen de afhankelijk vergroot. De beoordeling 
van de leverancier neemt dan ook een belangrijke plaats in bij de 

bepaling van de keuze. 

2.3.6 Het kostenaspect 

De kosten van de hardware, software, begeleiding en opleiding 
spelen natuurlijk een rol in de beoordeling van het te kiezen 
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systeem. Ze omvatten echter slechts een gedeelte van de totale 
kosten. De te verrekenen uren, die onafhankelijk van de uiteinde
lijke keuze intern gemaakt moeten worden, blijven buiten be
schouwing, maar zullen bij een kosten-baten analyse meegenomen 
moeten worden. 

2.4 HET EISENPAKKET 

Het definitieve eisenpakket is gebaseerd op de in dit hoofdstuk 
vermelde feiten. De niet of moeilijk te concretiseren factoren, 
zoals "de naam van de leverancier" of "de complexiteit van het 
programmapakket", zijn niet in dit pakket verwerkt. Deze factoren 
worden bij de systeemselectie apart meegenomen. Zoals al eerder 
vermeld zijn de eisen in een iteratief proces tot stand gekomen. 
In bijlage 2 is het uiteindelijke resultaat vermeld, dat 
heeft gediend als uitgangspunt voor de beoordeling van de 
productiebeheersingspakketten in de laatste fase van het 
keuzeproces (de keuze tussen de laatste twee alternatieven). 
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HOOFDSTUK 3 SYSTEEMSELECTIE 

3.1 INLEIDING 

Het aanbod van standaardprogrammatuur ter ondersteuning van 

de productiebeheersing is groot. Het is onhaalbaar om aIle pak

ketten uitgebreid op hun geschiktheid te beoordelen. 

De selectie van het systeem, dat be staat uit programmatuur en 

hardware, vindt plaats volgens een algemeen aanvaarde methode 

[8]. Ook de adviezen van deskundigen (bijlage 5), die de 

situatie bij Sinus enigszins bestudeert hadden, zijn daarbij 

verwerkt. Aan de hand van een eisenpakket wordt de selectie in 

een aantal stappen doorgevoerd. 

Nadat er kennis vergaard was over de zaken, die samenhangen met 

de keuze van een productiebeheersingspakket, werden enkele hoofd

keuzecriteria opgesteld. Vervolgens werden de in aanmerking 

komende pakketten globaal bestudeerd en kon er een voorselectie 

gemaakt worden op basis van de bovengenoemde criteria. Hierna 

volgde nog een analoge selectiestap en werd het aantal alter

natieven tot twee beperkt. Dit geeft de mogelijkheid de laatse 

alternatieven uitgebreid te bestuderen. De gedetailleerde be

studering vond plaats aan de hand van: 

- bezoeken en gesprekken met de leveranciers 

- bezoeken en gesprekken met de gebruikers 

- offertes 

- documentatie 

Met behulp van het eisenpakket, dat intussen door de grondigere 

kennis van zaken verbeterd was, werd een beoordeling voor be ide 

laatste productiebeheersingspakketten opgesteld. 

Voor het best bevallende alternatief werd een workshop geor

ganiseerd. Een workshop is een toetsing van de theorie aan de 

practijk en kan wijzen op onvoorziene onvolkomenheden van de 

programmatuur, of in beperktere mate van de hardware. Ook geeft 

de workshop de mogelijkheid voor aIle toekomstige gebruikers om 
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kennis te maken met het systeem en critische kanttekeningen te 

plaatsen. 

De keuze van de hardwareconfiguratie hangt zeer sterk samen met 
de gekozen programmatuur. Hoofdeisen betreffende de hardware ver
kleinen het aantal van de eventueel geschikte softwarepakketten. 
Het bleek handig eerst het type hardware te bepalen aangezien dit 
een zeer sterke reductie gaf van het aantal alternatieven. Ver
vol gens werd de software binnen die groep in beschouwing genomen. 
Hoe verder men in het keuzeproces vordert hoe meer de combinatie 
van de hardware en software als een geheel wordt beschouwd. Het 
separaat beoordelen van de twee componenenten levert aIleen in 
samenhang nuttige informatie op. 

Uiteindelijk kon een keuze gemaakt worden en werd het wenselijk 
geacht dit pakket aan te schaffen. V~~r de definitieve installa
tie plaats zal kunnen vinden, zal er een contract afgesloten moe
ten worden, waarin uitgebreid de specificaties vastlegd zijn, en 
zullen de acceptatietests naar tevredenheid moeten zijn verlopen. 

3.2 VOORSELECTIE VAN DE HARDWARE 

Er is een keuze gemaakt tussen de twee in aanmerking komende 
basissystemen: een netwerk van personal computers (Local Area 
Network) en een multiusersysteem. 

Het eerste is, in het geval van de toepassing van een geinte
greerd programma, een centrale gegevensopslag met daaraan gekop
peld een aantal Personal computers (PC). De verwerking vindt 
decentraal in de PC's plaats. De besturing van het geheel is 
complex en er is op het moment wenig software voor geintegreerde 
productiebeheersingssystemen aanwezig. Binnenkort wordt een 
nieuwe standaard van het besturingssysteem voor PC-netwerken 
verwacht. 

In dit verslag wordt onder een multiusersysteem verstaan: een 
aantal terminals gekoppeld aan een centrale computer, die de 
gegevens beheert en de opdrachten verwerkt. V~~r het draaien van 
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grote programma's, bijvoorbeeld buiten de tijd dat op de ter

minals gewerkt wordt, is de grote centrale verwerkingseenheid 
uitermate geschikt. V~~r multiusersystemen bestaan reeds stan
daard besturingssytemen, waarvan verwacht wordt, dat ze lang een 

veel gebruikte standaard zullen blijven (b.v. UNIX). Er is een 

groot aanbod van relevante software. 

Voorlopig bestaat een voorkeur voor een multiusersysteem, 
vooral vanwege de geringere complexiteit van het bijbehorende 
besturingssysteem. 

3.3 SELECTIEPROCES 

Om te komen tot een selectie van pakketten aan de hand van de 

door de leverancier aangeboden documentatie, is ondoenlijk omdat 
deze vaak summier is en zwakheden verbloemt. Adviesbureau van der 

Lee heeft een rapport [13] uitgebracht over veel van de op de 
markt zijnde standaard programma's voor de productiebeheersing. 
Ir. van der Lee heeft vragenlijsten betreffende de software
pakketten aan de betrokken leveranciers toegestuurd en de ant

woorden gebundeld in het rapport. Aan de eventueel aanwezige MRP 

1 (Material Requirements Planning) module is veel aandacht be

steed. Verder bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de 

kennis van adviseurs, die met het beeld van Sinus voor ogen een 

aantal geschikte mogelijkheden kunnen aandragen. 

De adviezen van ing. Klok, ir. van der Lee en ing. Vlot (bij
lagen A en E) zijn bij de bepaling van de voorselectie meegeno
men. Om te komen tot twee pakketten die vervolgens aan een 
uitgebreid onderzoek onderworpen kunnen worden, zijn hoofdkeuze

criteria opgesteld, uitgegaan van sinus en de in de literatuur 

belangrijk geachte aandachtspunten. Deze criteria zijn: 

- lage kosten 

- goede integratie van de modules 
- beschikbaarheid van de gewenste modules 

- goed stuklijstbeheer 
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Aan de hand van de vermelde bronnen werden de volgende pakket
ten voorgeselecteerd. 

hardware 

- multiusersysteem 

- personal computer netwerk 

software 

BMCS 
Infoplan 
Moduul 
Prisma 
Allinco 

leverancier 

Baan Automatisering 
CTI 
Modem 
R & V 

X-TEC 

Als tweede stap werd voornamenlijk op de basis van genoemde 
hoofdkeuzecriteria een selectie gemaakt van twee pakketten. V~~r 
allen waren de kosten geen reden tot verwerpen. Allinco viel af 
vanwege de in hoofdstuk 3.2 vermelde eigenschappen van een PC
netwerk ten opzichte van een multiusersysteem. Tevens waren de 
gewenste mogelijkheden voor stuklijstbeheer niet aanwezig. De 
pakketten Moduul en Prisma bleken niet de bij Infoplan en BMCS 
beschikbare uitgebreide mogelijkheden voor stuklijstbeheer te 
bevatten. De twee overblijvende pakketten zijn BMCS en Infoplan. 

3.4 EINDSELECTIE 

De behandelde factoren uit hoofdstuk 2 worden uitgebreid ge
bruikt om de twee overgebleven pakketten van een waardering te 
voorzien. 

3.4.1 Beoordeling aan de hand van het eisenpakket 

V~~r de bestanden en de verwerkingen is in bijlage 6 aangegeven 
wat binnen de pakketten BMCS en Infoplan aanwezig is. Vervolgens 
wordt hiervoor een waardering gegeven (bijlage 7). Deze waarde
ring wordt samengevat weergegeven in de tabellen 1 en 2. 

De modules en bestanden zijn ingedeeld naar de behoefte van 
Sinus. De aanwezigheid van bepaalde gegevens, de vorm waarin 
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bepalen de waardering voor de bestanden. De waardering van de 

verwerkingen (modules) berust op de mogelijkheden, die geboden 
worden om met deze gegevens om te gaan, dus als informatie te 

verwerken. De van een "*" voorziene bestanden en modules leggen 
een groter gewicht in de schaal bij de waardering van de pakket
ten als geheel, dan de overigen. 

TABEL 1 

bestanden BMCS Infoplan 

orderbestand* redelijk tot goed redelijk tot goed 
offertebestand* niet aanwezig redelijk tot goed 
externe bestellingen goed redelijk tot goed 

bestand* 
interne bestellingen niet aanwezig niet aanwezig 

bestand 
voorraadbestand goed goed 
stuklijsten- en goed goed 
bewerkingslijsten-

bestand* 

voorraadmutatie goed goed 
bestand 

klantenbestand goed redekijk tot goed 
expeditiebestand redelijk tot goed redelijk 
leveranciersbestand goed redelijk tot goed 
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modules BMCS Infoplan 

kleine eisen redelijk tot goed redelijk 

ordervoortgangs- goed goed 

contole 

planning redelijk redelijk tot goed 

nacalculatie* goed goed 

stuklijsten- en goed goed 

bewerkingslijsten 

verwerking* 
kwaliteitsborging niet aanwezig niet aanwezig 

voorcalculatie goed goed 
I 

offertebeheer* niet aanwezig goed 

capaciteitsbezetting* goed goed 

orderverwerking* goed goed 

administratie voldoende voldoende 

beveiligingen goed goed 

TABEL 2 

Vele modules van BMCS, die goed scoren, zijn een stuk geavan

ceerder dan de modules van Infoplan, die ook goed scoren. Het is 
mogelijk dat een grotere geavanceerdheid geen extra waardering 

oplevert, omdat dit niet Roodzakelijkerwijs bijdraagt tot de 

waarde van het pakket voor Sinus. Bij de bestanden scoort Info
plan iets hoger dan BMCS. De module administratie is door de 
boekhouding zelf beoordeeld. 

3.4.2 Verwerking van de overige keuze bepalende factoren 

Het projectenadministratiepakket van CTI is eenvoudiger van 

opzet dan BMCS. Dit is een groot voordeel bij de invoering, die 

gezien de ervaringen (hfst. 2.3.2) en de problemen op dit moment 

(hfst. 2.3.3), meer dan normale moeilijkheden met zich mee zal 

brengen. Tijdens de implementatie zal het niveau van de organi-
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satie omhoog gebracht moeten worden, om deze implementatie te 

kunnen laten slagen. 

Indien men de MRP 1 module van BMCS zou willen implementeren 
zal aan enkele stringente voorwaarden moeten zijn voldaan [14]. 
Deze voorwaarden zijn: 

- De aanwezigheid van goede regristatieve systemen (voor
raadregistratie, stuklijstregistratie, werklastregistratie) 

- De aanwezigheid van vaste, haalbare normen voor de ver
krijgingstijden van: 

externe materialen (levertijden) 
- interne materialen (doorlooptijden) 

Aan al deze voorwaarden is zo goed als niet voldaan. Het 
meest elementaire bijvoorbeeld, magazijnbeheer, is pas in de 
nieuwe fabriek effectief mogelijk. De voorraad is nu over stel
lingen in de hele fabriek verspreid, en "gesloten" magazijnbeheer 
is dan ook onmogelijk. Om te voldoen aan de voorwaarden zal er 
veel moeten gebeuren. 

De verwachting is dat de productie in de toekomst meer richting 
klantgerrichte productie zal verschuiven. Het aandeel van serie
matig vervaardigde producten, waarvoor BMCS het geschikst is, zal 
afnemen. 

Voor het programma "Infoplan" werd een workshop bij Sinus 
georganiseerd. De workshop, een toets aan de practijk, liet bij 
de vele betrokken medewerkers een positieve indruk achter. 

Baan Automatisering b.v. heeft een zeer goede naam opgebouwd 
als software en hardware leverancier. De continuiteit lijkt 
gewaarborgd en de technische ontwikkeling staat op een hoog peil. 
Ook de contacten met het bedrijf veroorzaken een positieve in

druk. BMCS schijnt 75 maal verkocht te zijn. 

CTI b.v. is een kleiner bedrijf, dat waarschijnlijk minder te 
bieden heeft dan Baan Automatisering b.v. op het gebied van de 
ontwikkeling van de programmatuur. De betrouwbaarheid en de 
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continuiteit zijn moeilijk in te schatten. CTI doet wenig moeite 
hier duidelijkheid in te scheppen. Op de geboden referentie
adressen (8 stuks) bleek men veelal het Probepakket (een ander 
productiebeheersingspakket) van CTI te gebruiken in plaats van 
Infoplan. De beoordeling van het bedrijf als leverancier 
varieerde van positief (KMWE precisietechniek Eindhoven, Hermus 
Venray) tot gematigd positief (Addmetal Venlo). Het pakket 
Infoplan schijnt 8 maal verkocht te zijn. 

Als laatste wordt het aspect kosten bekeken. Door beide kandi
daat-Ieveranciers is dezelfde hardware aangeboden. De gevraagde 
prijzen hiervoor ontlopen elkaar nauwelijks. De software zorgt 
weI voor prijsverschillen, die dan ook uitgewerkt worden. 

BMCS (zonder de modules, die niet wezenlijk bijdragen tot de 
waardering voor Sinus, zie bijlage 8) zal, zonder aanpassingen 

ongeveer f 53.000,-- gaan kosten. Bij deze prijsberekening is er 
van uitgegaan, dat enkele aangeboden modules niet gekocht zullen 
worden. De prijzen zijn exclusief opleiding en implementatie. 

Infoplan (voor offerte zie bijlage 9) zal inclusief het admini
stratiepakket f 26.500,-- gaan kosten. 

Om een verglijking van de kosten mogelijk te maken wordt bij de 
prijs van BMCS een bedrag toegevoegd, dat de prijs van de door 
CTI aangeboden gratis insructieuren vertegenwoordigd. 

- BMCS f 
- Infoplan f 

59.000,--

26.500,--

Deze bedragen gelden als globale indicaties, aangezien pas bij 
het opstellen van het contract, harde afspraken, vooral wat be
treft begeleiding en installatie, gemaakt kunnen worden. 

3.4.3 Keuze 

De keuze die gebaseerd is op de objectieve gegevens en gedeel
telijk subjectieve weegfactoren, leidde tot de onderstaande 
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conclusie. 

Het softwarepakket Infoplan van CTI past het beste bij de 
huidige en de toekomstige situatie van Sinus Aben warmtetechno
logie b.v. Het biedt vanwege de grote eenvoud ook de meeste kans 
op het slagen van het automatiseringsproces. Ondanks dat BMCS van 
Baan Automatisering b.v. een geavanceerder softwarepakket is dan 

Infoplan en Baan een solidere indruk maakt dan CTI, leidt dit tot 

de aanbeveling Infoplan te installeren. Daarbij wordt er vanuit 
gegaan, dat CTI zal blijken te voldoen aan de eis continuiteit te 
waarborgen. Ook binnen het projectteam leverde discussies de

zelfde conclusies Ope 

Uitgebreide bestudering van de situatie bij CTI en opgenomen 

clausules in het contract, gaven voldoende aanleiding voor het 
projectteam om de continuiteit van het automatiseringsproject, 
voor wat betreft de invloed van CTI hierop, gewaarborgd te 
achten. Uiteindelijk werd met CTI een contract afgesloten. 

De gewenste grootte van het intern geheugen, het extern ge

heugen, de rekencapaciteit en het aantal mogelijkbeden om ter

minals aan te sluiten bepalen grofweg de keuze van de hardware 
binnen de groep die door de softwarekeuze afgebakend is. Door het 

projectteam is de configuratie AT & T 3B2 model 400C gekozen. Het 
maximale aantal aan te sluiten terminals bedraagt 24. 
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HOOFDSTUK 4 VERIFICATIE 

4.1 INLEIDING 

Aan de hand van een recent verschenen proefschrift van ire 
T.M.J. van Rijn is het mogelijk om tot een bepaling te komen van 
het type standaard programmatuur voor de productiebeheersing, dat 
wenselijk is voor Sinus. De bovenstaande methode wordt gebruikt 
als verificatie en niet als orintatie vooraf, aangezien het 
proefschrift pas, nadat er een aanvang was gemaakt met de 
selectie, verschenen was. 

Productie en standaard programmatuur worden getypeerd. Met 
behulp van deze typeringen geeft Van Rijn de programmatuur aan 
die voor een bepaalde productie geschikt is. Het type standaard
programmatuur dat als ideaal wordt beschouwd voor de productie 
van Sinus moet gelijk zijn aan het type van het, in dit verslag 
gekozen, softwarepakket. De aard van de productie is met behulp 
van combinaties van elementaire productie situaties (EPS) vast te 
stellen. EPS's worden gezien als delen van het totale product ie
systeem, die een sterkere interne samenhang dan een onderlinge 
samenhang vertonen. Deze productie situaties kunnen vanuit een 
beheersingsoptiek worden beschouwd als de bouwstenen van een 
productiebedrijf. 

Van Rijn onderscheid aan de hand van een typologie vijf 
ideaalmodellen van een aantal veel voorkomende elementaire 
productiesituaties. 

-job shop 
-massaproductie 
-serieproductie 

-eindassemblageproductie 
-projectproductie 

Aan de hand van de volgende kenmerken kan worden vastgesteld 
welke EPS's op een bepaalde productie van toepassing geacht 
kunnen worden. Deze kenmerken zijn: 
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1 de materiaalstructuur van het product 

2 de bewerkingsstructuur van het product 

3 de commonality van het materiaal 

4 de toepasbaarheid van de capaciteiten 

5 de ontkoppeling van de capaciteiten 

6 de assortimentsomvang 

7 de omvang en de aard van de onzekerheid 

Bij elke combinatie van EPS's wordt door de schrijver van het 
proefschrift een type standaard programmatuur voor de productie
beheersing, of een combinatie van meerdere types, als ideaal be
schouwd. De combinaties van EPS's worden vastgesteld met behulp 
van kenmerken die voor het typeren van combinaties als geheel van 
belang zijn (1 tim 4). Dit werd bij Sinus gedaan voor drie ver
schillende productgroepen, waarin de totale proctie van Sinus 
onder te verdelen is. De programmatuur is verdeeld in het vol
gende drietal typen: 

-Manu factoring Resource PLanning 
-capaciteitsgeorinteerde productiebeheersing 
-Netwerkplanning 

4.2 HET GEWENSTE TYPE STANDAARDPROGRAMMATUUR 

De productie van Sinus is grofweg te verdelen in de volgende 
productiegroepen. 

productiegroepen 

-seriematig 

-klantspecifiek } 

-project } 

productgroepen 

standaard ruimteverwarming voor de bouw 
en de industrie 

speciaal elementen, speciale industriele 
apparatenbouw, hoogwaardige industriele 
apparatenbouw (niet explosieveilig en 
explosieveilig), meet- en regel
technische apparatenbouw 
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uit een vooronderzoek [2J blijkt dat +/- 25 % van de totale 

omzet best<aat uit projecten. Met de geraamde omzetten per 

productgroep voor 1986 [3J voIgt de volgende procentuele ver

deling voor de productie. 

-seriematig 

-klantspecifiek 

-projectmatig 

10 % 

65 % 

25 % 

Hierbij wordt de orozet die via handelsactiviteiten verkregen 
wordt (11 %) buiten beschouwing gelaten, aangezien deze 

activiteiten niet onder de productie vallen. 

V~~r seriematige productie zijn de onderstaande situaties op 

de kernmerkschalen van toepassing. 

eenvoudiq 
samenqesteld . 

complex 
samenqesteld 

---------------------------------I-------xxxxxxxxxxxxx-----------

enkelvoudiq 
niet samenqesteld 

commonality 

qerinqe 
comonality 

zeer complex 
samenqesteld 

hoqe 
comonality 

xxxxx----------------------------I--------------------xxxxxxxx---

comonality = 1 

Assortimentsomvanq 

klein qroot 

maximale 
comonality 

---------------------------------I-----------------xxxxxxxx------

een zeer groot 

onzekerheid 



geringe 
onzekerheid 
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grote 
onzekerheid 

---------------------------------I----------xxxxxxxxxxxxxx-------

volledige zekerheid zekerheid - 0 

Van Rijn stelt dat de bijbehorende configuratie van EPS's 

serie/eindmontage is. De daarbij, als ideaal beschouwde 

productiebeheersing, is Manufactoring Resource Planning. 

De klantspecifieke productie kan als voIgt gekenmerkt worden. 

eenvoudig 
samengesteld . 

complex 
samengesteld 

-------------------------xxxxxxxxlxxxxxxx--------------xxxxxxxxxx 

enkelvoudig 
niet samengesteld 

commonality 

geringe 
comonality 

zeer complex 
samengesteld 

hoge 
cornonality 

xxxxxxxxxxx-------------xxxxxxxxxlxxxxxxxxxxx--------------------

comonality = 1 maxirnale 
comonality 
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Assortimentsomvang 

klein groot 

---------------------------------1---------------------xxxxxxxxxx 

een 

onzekerheid 

geringe 
onzekerheid 

zeer groot 

grote 
onzekerheid 

---------------------------------I-------------------xxxxxxxxxxxx 

volledige zekerheid zekerheid = 0 

De daaraan verbonden configuratie is job shop/eindmontage. Deze 

situatie laat zich het best beheersen met een capaciteitsgerichte 

productiebeheersing. 

Als laatste worden de kenmerkende factoren van de projectmatige 

productie behandeld. 

eenvoudig 
samengesteld . 

complex 
samengesteld 

---------------------------------I-------------------xxxxxxxxxxxx 

enkelvoudig 
niet samengesteld 

commonality 

geringe 
comonality 

zeer complex 
samengesteld 

hoge 
comonality 

xxxxxxx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xlx-x-x-x-x-x-x-x----------------

comonality = 1 maximale 
comonality 
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Assortimentsornvang 

klein groot 

---------------------------------1--------------------------xxxxx 

een 

onzekerheid 

geringe 
onzekerheid 

zeer groot 

grote 
onzekerheid 

--_______________________________ 1 ____________________ -------xxxx 

volledige zekerheid zekerheid = 0 

Dit z1Jn de kenmerken van de configuratie serie/job shop/

project. Als ideaal hiervoor geldt een combinatie van de drie 

onderscheide types standaardprogrammatuur. 

Samengevat ziet het beeld van de productie en de daarbij 

behorende standaardprogrammatuur er als voIgt uit. 

seriematige productie (IO %) 

klantspecifieke productie (65 %) 

projectmatige productie (25 %) 

Manufactoring Resource 

Planning 

Capaciteits georienteerde 

productiebeheersing 

Manufactoring Resource 

Planning, Capaciteits 

geori~nteerde product ie

beheersing, netwerkplanning 
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4.3 TYPERING VAN HET SOFTWAREPAKKET INFOPLAN 

De standaardprogrammatuur Infoplan is een geautomatiseerde 

ondersteuning van de productieadministratie. Het pakket heeft 

vooral een regristatief karakter. De programmatuur biedt mo

gelijkheden om te voldoen aan de overeengekomen levertijden. Dit 

kan gedaan worden door de capaciteiten te plannen en te zorgen 

dat er geen overbezetting optreedt. 

Infoplan valt onder het type capaciteitsgeorienteerde produc

tiebeheersingspakketten. Het is echter een zeer eenvoudig pakket 

met niet alle mogelijkheden, die normaal in dit type pakket 
aanwezig verondersteld worden. 

4.4 CONCLUSIE 

Een combinatie van de drie types standaardprogrammatuur geldt 

als ideaal maar zou voor Sinus te hoog gegrepen zijn. De kosten 

zouden te hoog zijn en de organisatorische belasting zou boven de 
huidige mogelijkheden liggen. Gezien de omzetverhoudingen met de 

bijbehorende voorkeuren voor productiebeheersingssystemen is 

eenvoudig af te lezen, dat een capaciteitsgeorinteerd systeem 

het geschikste systeem is. Daarmee wordt bevestigd dat het 
softwarepakket Infoplan valt onder type pakket dat het meest 

geschikt voor de productiebeheersing bij Sinus. 
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HOOFDSTUK 5 VOORBEREIDING IMPLEMENTATIE 

5.1 INLEIDING 

V~~r de invoering worden volgens de methode System Development 

Methodology [9] de eerstvolgende zeven deelgebieden onderscheiden 

bij het maken van een conversie en invoeringsplan. 

1. Het aanpassen (opleiden) van mensen aan de nieuwe werk

situatie 

2. De nieuwe apparatuur en programmatuur 

3. AIle raakvlakken tussen mens en machine 

4. Het moeten aantrekken en opleiden van geheel nieuwe mede
werkers 

5. Eigenschappen en mogelijkheden van het systeem waarmee nog 

geen practische ervaring is opgedaan 

6. Het volume van de converteren gegevens, het aantal daarin 

voorkomende fouten en dergelijke 

7. Vereiste ruimtelijke voorzieningen 

8. De organisatie 

Gezien het feit dat de toepassing van geautomatiseerde gegevens 

verwerking met Infoplan voor Sinus organisatie aanpassingen zal 

vergen, geldt de organisatie ook als deelgebied. Het betreft 

vooral de invoering van procedures en het vastleggen van 

verantwoordelijkheden. 

AIleen de deelgebieden 1 en 6 en in mindere mate 8 kunnen 

leiden tot enigszins betrouwbare schattingen voor de benodigde 

tijd, op basis waarvan een voorlopige planning gemaakt kan wor

den. De verwachtingen voor de overige moeilijk in te schatten 

factoren moeten op de planning gesuperponeerd worden. 
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De invoering zal stapsgewijs moeten plaatsvinden. Door deze 
invoeringswijze wordt de kans op problemen bij zowel de te 
instrueren gebruikers als de insructeurs zo klein mogelijk 
gehouden. Verder blijkt deze wijze van invoer de acceptatie ten 
aanzien van het nieuwe systeem positief te beinvloeden [15]. 

Men kan het productiebeheersingssysteem in al zijn facetten 
toepassen op een klein deel van de fabriek (pilot plant) om het 
systeem te leren kennen en hierop de toekomstige invoer te base
reno Niet stapsgewijs doorgroeien vanuit de pilotplant tot de 
hele fabriek is sterk af te raden. De problemen die dan ohtstaan 
zullen aanzienlijk moeilijker van aard zijn dan bij gefaseerde 
invoer. De problemen zullen zich vaker "uitstrekken" over 
verschillende deelgebieden. Ook begeleiding, toezicht en op
leiding moeten dan voor meerdere deelgebieden tegelijk plaats
vinden. Bij stapsgewijze invoer blijft de aandacht altijd 
geconcentreerd op een beperkt aantal extra problemen. 

Aangezien de productieafdeling Algra gedeeltelijk gescheiden 
functioneert van de overige productie, hetgeen men ook wenselijk 
acht, zal de mate van integratie geen 100 % zijn. Gekozen kan 
worden voor een aangepaste codering voor de producten, orders 
enz., zodat een enigszins separate verwerking tot de mogelijk
heden blijft behoren. 

5.2 PROCEDURES 

Ten behoeve van het goed functioneren van het geautomatiseerde 
systeem, moeten procedures opgesteld moeten worden. Deze procedu
res kunnen de volgende functies bevatten. 

1 invoerfunctie 
2 bewerkende functie 
3 uitvoerfunctie 
4 regelfunctie 
5 normstellende functie 
6 (eventueel) ondersteunende functie 
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Veel bestaande procedures kunnen in aangepaste vorm blijven 

bestaan. De procedures voor het magazijnbeheer, de voorcalculatie 
in combinatie met de nacalculatie en de capaciteitsbezetting in 
combinatie met de offerteverwerking, het orderbeheer en de 
planning zullen opgestart moeten worden met de regel- en de norm
functie als nieuwe elementen. Het vervullen van deze laatste 
functies zal veel aandacht vergen. 

Omdat infoplan een geintegreerd programma is, worden binnen 
bestaande procedures vaak de invoerfunctie en de uitvoerfunctie 
geautomatiseerd. Dit levert dus een arbeidstijd besparing Ope 
Nieuwe functies veroorzaken meer werk. Het doel is een grotere 
efficiency (b.v. door betere kostprijzen, hogere bezettings
graden) en betere klantenservice (b.v. door betrouwbaardere 
levertijden). 

De ondersteunende functie is, mede door de horizontale 

organisatie structuur van het bedrijf, over het algemeen goed 
ontwikkeld. 

5.3 PLANNING 

In bijlage 10 wordt een onderverdeling gegeven van de te 
verrichten werkzaamheden ten behoeve van de implementatie. Per 
onderdeel, 23 in aantal, werden, indien het op basis van de nu 
beschikbare gegevens mogelijk was, de volgende zaken aangegeven. 

A: het geschatte aantal records 
B: de toestand van de gegevens in het huidige informatiesysteem 
c: geschatte invoeringstijd per record 
D: geschatte invoeringstijd 
E: welke procedure moet opgestart worden (voorstel) 
F: geschatte hoeveelheid werk die met de invoering van de 

procedure gemoeid is inclusief de tijd benodigd voor de 
opleidingen 

G: geschatte tijdsduur waarna de procedure operationeel kan zijn 
H: hetgeen al operationeel moet zijn, gebaseerd op een artikel 
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[8] en een logische interpretatie van het gebruik van gegevens 

binnen een module. 
I: voorstellen voor verantwoordelijkheden 

verantwoordelijk: aanbrengen van wijzigingen in het bestand 

eindverantwoordelijkheid: bepalen van procedures en verant

woordelijkheden, toezicht op het bestand of deel van het 

bestand 

Afhankelijk van de beschikbare "mankracht" en een grove schat
ting van de moeilijk in te schatten factoren, zoals vermeld in 
5.1, kan een voorlopige planning gemaakt worden. Evaluaties van 
de invoering zullen leiden tot betere schattingen van de tijden 

en zodoende tot een steeds betere planning. 
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HOOFDSTUK 6 

De uitgevoerde opdracht leidde tot de aanbeveling om het 
programmapakket Infoplan van CTI b.v. met een bijbehornde 

computer te installeren. 

Het project is nu in de fase implementatie beland. Deze fase 

bepaalt voor een groot deel het toekomstig functioneren van het 

systeem en vereist dan ook uitgebreide aandacht. 
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BIJLAGE 1 LIJST VAN VEEL GEBRUIKTE TERMEN 

sesturingssysteem: de basis software die nodig is om de gangbare 

programma's voor de betreffende computer te kunnen laten werken. 

Bewerkingslijst: lijst die een opsomming geeft van de bewerkingen 

die men nodig heeft voor de fabricage van producten. 

commonality: de mate van specifiek zijn van een bepaald onderdeel 
binnen een groep producten. Minimale commonality betekent 

volledig specifiek. 

Conversie: Het omzetten van data zodanig dat ze in een ander 

informatiesysteem verwerkt kunnen worden. 

Implementatie: het invoeren van een nieuw systeem in een 

(data)verwerkende organisatie. 

Manufactoring Resource Planning (MRP 2): een geintegreerd 

raamwerk van concepten dat is ontstaan rond MRP 1. 

Material Reguiments Planning (MRP 1): concept dat primair gericht 

is op de beheersing van de materiaalstroom. 

Productiebeheersingspakket: standaardprogramma voor de product ie
beheersing. 

Record: afgebakend element van een computerbestand waarbinnen 
ruimtes gedefinieerd zijn voor gegevens opslag. 

Software: totaal van computerprogramma's en gegevens waarmee de 
computer bewerkingen uitvoert. 

Stuklijst: lijst die een opsomming geeft van de halffabricaten 
die men nodig heeft voor de montage van samengestelde producten. 

Terminal: apparaat aan het einde van een computerinstallatie, van 

waaruit die op een afstand geplaatste computer gegevens kunnen 

worden gevraagd en ingegeven. 



MANIPULATIES (gewenst) 

gesplltst in: 

1 

2 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1 eenvoudige kleine eisen 

2 'grotere gehelen' afhankelijk van urenverantwoording 

3 'grotere gehelent onafhankelijk van urenverantwoording 

melding van levertijd overschreidingen (inkoop) 

mogelijkheid deelleveringen (inkoop,magazijn) 

uitdraaien inkooporders (inkoop) 

verschillende locaties per artikel in 1 magazijn 

(magazijn) 

meerdere magazijnen (magazijn) 

procedure voor de registratie van aIle ontvangsten en 

uitgiftes (magazijn,inkoop) 

signalerlng onderschreiding minimumvoorraad (magazijn) 

mogelijkheid tot uitbesteden (productie) 

orderprioriteiten stelling (verkoop) 

verwerking gecertificeerde materialen (inkoop,magazijn) 

opslag en verwerking van inkoopgegevens ter beoordeling 

van de leveranciers 

2.1 ordervoortgangscontrole 

1 wordt voor de uitgifte van de order getoetst op 

1 compleetheid en vrijgifte van documenten 

2 beschikbaarheld materialen 

3 beschikbaarheid capaclteiten 

2 als een order vertraagd Is wordt dan gerappelleerd 

3 voortgangscontrole per bewerking mogelijk, per order 

4 is er gereedmelding van orders en bewerkingen 



3 

2.2 planning 

1 capaciteitsbehoefteplanning 

2 materiaalbehoefteplanning 

3 verwerken van spoedorders 

4 prioriteiten 

5 simulaties 

6 standaard/speciaal/project 

7 tot op welk niveau 

8 behoefterelatering 

9 aantal tijdvakken, lengte tijdvakken 

10 correctie voor uitval 

11 hoeveel tijd kost een berekening (herberekening) 

12 is ook een gedeeltelijke berekening moge1ijk 

13 gevolgen van incomp1eetheid van stuk- en 

bewerkingslijsten 

2.3 naca1culatie 

1 gescheiden berekening materiaal en bewerkingskosten 

2 wat zijn de effecten van onvol1edige nacalculatie

gegevens 

3 ingave ordergebonden of werknemergebonden 

4 ledetailleerde-opslag van gegevens 

3.1 stuklijst- en werklijstgeneratie 

1 stuklijstvormen (zie ook bestand) 

2 standaardprocedures voor delete, add en replace 

3 alternatieven 

4 lijstengeneratie aan de hand van technische gegevens 



3.2 qualiteitsborging 

1 bijhouden van gegevens over 

1 meetapparatuur 

2 certificaten 

3 machines (onderhoudsplan) 

2 verwerking gecertificeerde materialen (zie ook 

elders) 

3 gedetailleerde opslag van project- en speciaal 

product-gegevens 

4 extra eisen (Hans Gorter) 

3.3 voorcalculatie 

1 aan de hand van stuklijsten en bewerkingslijsten 

2 niveau('s) van gedetailleerdheid 

3 simulatie met alternatieve materialen en 

kostenplaatsen 

3.4 offertebeheer 

1 lange termijn opslag 

2 eenvoudig tot order omzetbaar 

3 capaciteitsbehoeftebepaling (reservering) 

3.5 capaciteitsbezetting 

1 per peri ode per kostenplaats 

2 kunnen via de bewerkingslijsten van de orders de 

capaciteitsbehoeftes berekend worden, ook per order 

3 kunnen ook op een andere manier capaciteitsbehoeftes 

ingevoerd worden 

3.6 orderverwerking 

1 deelleveringen 

2 toetsing op kredietwaardigheid 

3 gekoppelde facturering 

4 uitprinten offertes en orderbevestigingen 

5 opsiag ordergegevens, welke zoekgegevens 



3.7 BEVEILIGINGEN 

3.8 administratiemodule 

1 koppeling 

1 inkoop 

2 verkoop 

3 nacalcu!atie 

2 voldoet het aan de wensen van A.v.Gorkom en H.Bunten 



DETAILLERING VAN DE BESTANDEN 

(historisch: opslag van gegevens voor langere tijd) 

Hieronder zijn de bestanden gedetailleerd en voorzien van een 

ruwe grootte schatting. De items als zodanig zijn geen exacte 

wensen, maar dienen als indicatie. 

ORDERBESTAND 

items: 

grootte: 

ordernummer 

datum 

leverdatum 

gesproken met 

behandeld door 

verkoopbedrag 

klant 

productnummer 

omschrijving pr 

eenheid pr 

'aantal pr 

schets/tekening nr pr 

aanvullende productinformatie (textblok) 

+/- 16000 ( totale aantal orders gedurende 2 

jaar) 

U1t: -gemiddelde levertijd 4 weken [1] 

-aantal orders per jaar 8000 

voIgt: +/- 700 orders in beheer 

Dit bestand bestaat u1t twee delen: 

- geintegreerd +/- 700 

historisch +/- 15000 



EXTERNE BESTELLINGEN BESTAND f-lB/d 

items: 

grootte: 

-artikel nr 

-omschrijving art 

-eenheid 

-inkoop nr 

-besteldatum (naar buiten) 

-besteld aantal 

-1nkoopbedrag 

-leverancier 

-pr1js per eenheid 

-leverdatum inkoop 

-controlemeld1ng binnenkomst 

Uit: -gemiddeld 85 inkoopfacturen per week [1] 

-gemiddeld 3 artikelen per factuur 

-gemiddeld 1,5 week Ievertijd per inkoop 

voIgt: +1- 400 

INTERNE BESTELLINGEN BESTAND 

items: 

grootte: 

artikel nr 

omschrijving art 

eenheid art 

aantal art 

schets/tekening nr art 

aanvuIIende artikelinformatie 

order nr 

klant 

herkomst behoefte 

controlemelding binnenkomst 

voor orde van grootte: zie externe bestellingen 

hierboven 



VOORRAADBESTAND 

items: -product/artikel nr 

-omschrijving pr/art 

-eenheid pr/art 

-minimum voorraad 

-actuele voorraad pr/art 

-economische voorraad pr/art 

-cumultatief negatieve voorraadmutatie pr/art 

-magazijn lokaties pr/art 

grootte: 

+/- 3500 [1) 

STUKLIJSTEN EN BEWERKINGSLIJSTENBESTAND (historisch) 

inhoud: -product nr 

-omschrijving pr 

-stuklijsten 

-bewerkingslijsten 

-kosten voor de voorcalculatie 

grootte: 

+/- 5000 (nauwlijks gefundeerde schatting) 

VOORRAADMUTATIEBESTAND (historisch) f· /d 

inhoud: -product/artikel nr 

-omschrijving pr/art 

-eenheid pr/art 

-voorraadmutatie pr/art 

-cumultatief negatieve voorraadmutaties pr/art 

grootte: 

3000 [lJ 



KLANTENBESTAND (historisch) f- 2/d 

items: -klant 

-postadres 

-verzendadres 

-contactpersoon 

-prijsafspraken 

-verdere informatie 

-telefoonnummer 

-kredietwaardlgheid 

grootte: 

5000 [1] 

EXPEDITIEBESTAND f- 40/d 

items: -order nr 

-product nr 

-klant 

-postadres 

-verzendadres 

-vrachtbrief nr 

-paklijst nr 

-verzenddatum 

-verzendlng per 

-omschrijvingen 

-verpakkingskosten 

grootte: 

700 (zie orderbestand) 



LEVERANCIERSBESTAND (historisch) f- lid 

items: -leverancier 

-postadres 

-verzendadres 

-postcode 

-plaats 

-land 

-J;elefoonnummer 

-contactpersoon 

-verzendadres 

-informatie ter beoordeling van de leverancier 

grootte: 

-1000 [IJ 

opm. : 

-3 leveranciers gekoppeld aan een artikel 

aantal en soort karakters dat voor bepaalde coderingen aanwezig 

is. 

artikelnummer 

ordernummer 



LEVERANCIER, ALGEMENE PAKKET INFORMATIE, HARDWARE 

1 operatingsystem 

2 programmeertaal 

3 kunnen modificaties aangebracht worden 

4 via parameters of programmeren 

5 zijn de modules onder ling geintegreerd 

6 kunnen de modules afzonderlijk draaien 

7 wordt er gratis documentatie (in het Nederlands) 

bijgeleverd per module 

1 functionele beschrijvingen 

2 flowcharts 

3 programma beschrijvingen 

4 recordindelingen 

5 implementatie handboek 

6 bedieningsbandboek 

8 opleidingsmogelijkheden en de kosten 

9 aantal implementaties van het pakket 

10 hardware 

1 merk en type 

2 rekencapaciteit (uitbreiding) 

3 intern geheugen (uitbreiding) 

4 extern gebeugen (uitbreiding) 

5 aantal terminals (uitbreiding) 



Het aantal gewenste werkstaions (b.v. terminals) per afdeling. 

administratie 2 

verkoop 4 

magazijn 1 

werkvoorbereiding 4 

productie 2 

inkoop 1 

directie 1 

(textverwerken) 2 



De informatiematrices van de orderinformatiemodule 

De informatie items staan verticaal gerangschikt als functie 
van het tijdstip van de generatie. De afdelingen op de horizon
tale as staan gerangschikt naar moment van -actie w • Een afdeling 
kan meerdere malen vermeld worden. Elke afdeling moet de te 
genereren informatie kunnen leveren, uitgaande van de uit het 
systeem ontvangen informatie, plus de andere bronnen. Deze laat
sten zijn onder andere: contact met klanten en leveranciers (ver
koop, inkoop en werkvoorbereiding) en inkoopfacturen (administra
tie (na controle door inkoop). 

Er is een onderscheid gemaakt tussen producten en artikelen. 
Producten duiden eindproducten aan. Artikelen zijn hier 
halffabrikaten of grondstoffen. 

Als een klant een order plaatst, kiest de verkoop aan de 
hand van de voorraadgegevens uit twee mogelijke processen. 

I De order (of deelorder) wordt in productie 
genomen. 

2 De in de order gewenste producten worden uit 
voorraad geleverd of door inkoop besteld. 

De twee processen zijn door verschillende informatiematrices 
beschreven (bIz. 24 en 25). 

De door de afdeling expeditie gegenereerde items komen op de 
vrachtbrief te staan. 



De volgende afkortingen of symbolen zijn gebruikt: 

VK :afdeling verkoop 
WVB :afdeling werkvoorbereiding 
MA :afdeling magazijn 
PRD :afdeling productie 
EXP :afdeling expeditie 
ADM :afdeling administratie 

0 :invoeren van gegevens (ook voor eigen gebruik) 

X :eventueel gebruik van gegevens 

Bet gebruik van de eerder vernoemde historische bestanden kan 
altijd plaats vinden. Omdat e~ geen -loops· aangegeven kunnen wor
den in een informatiematrix, is het gebruik van het magazijnbes
tand door de verkoop apart gehouden. 

De planning wordt geacht door de werkvoorbereiding te worden 
uitgevoerd. 



PRODUCTIEORDER INFORMATIEMATRIX 

v W M I M P E A 
K V A N A R X D 

B K D P M 
ordernummer 0 X X 

datum 0 X 
leverdatum 0 X X 

gesproken met 0 X 
behandeld door 0 X 

verkoopbedrag 0 X X 
klant 0 X X X X 

postadres 0 X X X 
verzendadres 0 X 

product nr 0 X X X X X X 
omschrijving pr 0 X X X X X X 

eenheid pr 0 X X X X 
aantal pr 0 X X X X 

schets/tekening nr pr 0 X 
aanvullende productinformatie 0 X X 

artikel nr 0 X X X X 
omschrijving art 0 X X X X 

eenheid art 0 X X X 
aantal art 0 X X X 

schets/tekening nr art 0 X 
aanvullende informatle art 0 X X 

herkomst behoefte 0 X 
actuele voorraad art 0 X 

economische voorraad art 0 X 
cumultatieve negatieve voorraadmutatie art 0 X 

magazijnlokatie art 0 X 
inkoop nr 0 X 

besteld aantal 0 X X 
inkoopbedrag 0 X X 
leverancier 0 X X 

leverdatum inkoop 0 X 
inkoopfactuur nr 0 X X 

controlemelding binnenkomst 0 X X 
vrachtbrief nr 0 

verzenddatum 0 
verzending per 0 

verpakkingskosten 0 X 



MAGAZIJNORDER INFORMATIEMATRIX 

V M I M E A 
K A N A X D 

K P M 
ordernummer 0 X 

datum 0 X 
leverdatum 0 X X 

gesproken met 0 
behandeld door 0 X 

verkoopbedrag 0 X 
klant 0 X X 

postadres 0 X X 
verzendadres 0 X 

product nr 0 X X X X 
omschr ijving pr 0 X X X X . eenheid pr 0 X X X 

aantal pr 0 X X X 
actuele voorraad pr 0 X 

economische voorraad pr 0 X 
cumultatief negatieve voorraadmutaties pr 0 

magazijnlokatie ~r 0 X 
inkoop nr 0 X 

besteld aantal 0 X X 
inkoopbedrag 0 X 
leverancier 0 X X 

lever datum inkoop 0 X 
inkoopfactuur nr 0 X 

controlemelding binnenkomst 0 X 
vrachtbrief nr 0 

verzenddatum 0 
verzending per 0 

verpakkingskosten 0 X 
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Bezoek van van der Lee 28 januari 1986 

Aanbeve 1; ng.en 

De aanpak 

enkele min 

-werkgroep installeren van 3 a 4 personen (waaronder fulltime) 
-analysering en quantificering van de bedrijfsprocessen om te 

komen tot een programma van eisen 
-productie en administratie voorlopig gescheiden houden 
-kennis verzamelen (eventueel cursus volgen) 
-systemen die buiten het standaard pakket vallen kunnen 
eventueel met PC's opgebouwd worden (b.v. textverwerking en 
offerteverwerking) 

-onregelmatigheden (knelpunten) localiseren en 
-met pakket oplossen 
-zelf oplossen 

-informatie op orde brengen 
-markt screenen 
-voorkeur voor standaard programmas; ook beter niet met PC's 
beginnen (wat betreft het toepassingsgebied van het standaard
pakket) 

-per productgroep invoeren 
-op den duur na invoering, systeemanalist nodig 

of meer losse opmerkingen 
-informatie "optuigen" en tegen de tijd dat het een IIbeetje" 

op orde is moet het computersysteem er komen 
-software(keuze) is niet het grootste probleem 
-MRP is de basis van elk standaardpakket 
-taal niet zo belangrijk 
-database moet flexibel opgezet zijn 
-liever geen veranderingen aanbrengen in het standaardpakket 

(wel toevoeg;ngen aan standaardprogramma) 
-vaker dan een keer per week de planningsmodule draaien is niet 
zinvol (alle output moet ook verwerkt worden) 

-afgescheide delen voorbereiden op papier 
-invoeringsproblemen mogen niet op de fabrieksvloer doorwerken 
-normaal bij een materiaalintensief bedrijf: eerst stuklijsten 
en magazijnen aanpakken 

-eerst eenvoudige problemen aanpakken 
-mogekijk geschikte pakketten van -Bouroughs 

-~1odem 
-Baan 

twijfels over 
-R & V 
-CTl (Probe) 



ProduktieData 
adviesburo en softwarehouse gespecialiseerd 
in de automatisering van produktiebesturing 

lNGEJtOME 
( N 2 2 JAN. 1986 

.SINUS ABEN B. v. 
T.a.v. de heer R. Hensen 
F'ostbus 192 
3700 AD Zeist 

8etreft: idvies .uta.atisering 

Geachte heer Hensen 

Vinkeveen, 18 j.nu.ri 1986 

Hierbij geven wij in het kort onze bevindinqen weer uit het gesprek 
dat wij 13 januari j.l. met u mochten hebben in Zeist. 

Korte rapportage van het gesprek van 13 januari 1986 : 

-Sinus heeft voornamelijk klantafhankelijke orders met meestal 
weerkerende basisonderdelen of, althans qua aanpak, op gelijk
vormige wijze te produceren basisonderdelen. 
Een deel van de basisonderdelen-produktie is niet standaardmatig~ 
voornamelijk bij de .pprojekt-fabrikage~. 

-De organisatie van de produktie is meer gericht op de eisen
specifikatie van het eindprodukt, dan ep de wijze waarep dat 
eindprodukt Cof halffabrikaa) gepreduceerd meet werden. 

-De produktie is daardoer erg kreatief/impreviserend ingesteld. 
Hierdoor is een vrij 'platte'-organisatie en een grote flexi
biliteit megelijk. 

-Automatisering van een aantal infermatie-deelsystemen dient daarom 
voerafgegaan te worden door aanpassing van de organisatie zelf. 

-Bij het reeds gedane onderzoek met betrekking tot automatisering 
is er voornamelijk uitgegaan van het einddoel, de mogelijkheden 
die een geautematiseerd informatie-systeem uiteindelijk moet be
vatten. 

-Zender dit einddoel uit het oog te verliezen, dient naar onze 
mening allereerst gekeken te worden naar: 

Hoe kan het bedrijf geleidelijk naar een strakkere erganisatie 
getild worden, met behoud van flexibiliteit en zonder veroor
zaking van frustraties bij de medewerkers omdat het sneller gaat 
dan de erganisatie aan kan (er van uit gaande dat er niet een 
paar extra personen aangetrokken kunnen worden om aile plooien, 
veroorzaakt doerdat op vele plaatsen de organisatie wijzigt, 
direkt glad te strijken). 

Dodaarslaan 19 • 3645 JA Vinkeveen • tele100n (02972) 31 50 
r Iltr .... ht ftr .:70')7 



ProduktieData 
adviesburo en softwarehouse gespecialiseerd 
in de automatisering van produktiebesturing 

-Om een praktische start richting einddoel te kunnen ver
wezenlijken hebben wij het volgende voorgesteld : 

HI z. 2 

-Zoek~ bijvoarbeeld, 3 arganisatie-elementen waarmee gegevens
bestanden kunnen worden apgebouwd. Deze elementen dienen 20 

gekozen te worden dat, indien de bestanden nag niet voar 99% 
goed en vooral betrouwbaar zijn, er tach gewerkt kan worden . 

. Si jvoorbeel d nag NIET begi nnen met een stukl i jst-systeem wat 
gebruikt wordt voor produktie, terwijl aangenomen kan wordan 
dat dit stuklijst-systeem nog geruime tijd veel fouten en 
onvol.,omendheden zal bevatten. 

-Maak eerst de organisatie rondom de gekozen organisatie
elementsn in orde. Dit is het makkelijkst te realiseren door 
dit in eerste instant!e zander automatisering, dus met behulp 
van een kaartsysteem of iets dergelijks, in konkreto in werking 
te stellen. 
Het is daartoe zinvol om maar met aen klein deel van de betref
fende gegevens te beginnen. Indien er geautomatiseerd wardt, is he 
alsdan eenvoudig am het aantal gegevens uit te brei den. De onvol
komendheden in het systeem zelf zijn dan reeds opgelost. 

-Ons voorstel, vanuit de gegevens zoals ze ons bekend waren: 
le. Voorraad bijhouden van 1 bepaald magazijn, of een duidelijk 

gedefinieerd deel daarvan. 

2e. Tijdregistratie en bijbehorende nakalkulatie en eventueel 
persoonstijden-registratie. Hier zou gekozen kunnen worden 
voor een beperkt aantal personen (het eenvoudigst te realisere 
en te kontroleren> of voor een beperkt aantal orders (moeilijk, 
te organiseren). 

3e. Standaardisering/inventarisering van offertes ten behoeve van 
Verkoop, met als doel het opbouwen van een archief en waar 
tevens de stuklijst-struktuur duidelijker boven water komt. 

Afgesproken is om na inventarisering/afbakening van bovengenoemde 
deel-systemen, nader te overleggen opdat gekeken kan worden op 
welke wijze deze deelsystemen zijn te automatiseren, bijvoorkeur 
met dezelfde programmatuur-Ieverancier welke ook de software kan 
leveren voor de uiteindelijke organisatie. 

Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijven wij, 

c .. 'lot 

Dodaarslaan 19 • 3645 JA Vinkeveen • telefoon (02972) 31 50 



BIJLAGE 6 

DE BESTANDEN EN VERWERKINGEN VAN INFOPLAN EN BMCS 

De in deze bijlage opgenomen gegevens zijn weergegeven als 

"antwoorden" op het eisenpakket uit bijlage 2. 



May 13 15:55 1985 scherM-overzicht Page 1 

BMes 

ORDERBESTAND 

OGRH410.AA Intoetsen verkoop-orders (orderkopregels) 
Gebruiker : Saan AutoMatisering bv 

datum I 13-05-8 
versie: 01.8 

-----------------------------------------.-----------------------~------------
Debiteurnr. I 10100 A faktuuradres 
Orde rnUlI'lme I' I 501002 

naaM : Shell N.ederland B. V. 
1 orderdatum I 01.04.85 v.naaml Off-sho re dep. 
2 leverdatuM I 01.05.85 adres I Octaanweg 233 
3 referentie . 85-1236/AS plaats: 1298 OP Den Haag . 
4 orderkorting : 5,00 " land = 

01 Nederland 
-----------------------------------------+------------------------------------

5 bet.konditie I 01 binnen 8 dagen 
6 lev.konditie : 03 F.O.S. Rotterdam 
7 taalkode : 01 nederlands 
8 valutakode : 01 hfl keel'S: 1.000 
9 krediet bep. I 01 2.00" 

10 priJsliJst : 01 Senelux priJsliJst 
11 vertegenw. I 01 Benelux 
12 expediteur I 06 Frans Maas 
13 inkeopver. : 

Transport I 
I 

e verzendadres 

kede : 1 
naam : Shell Oil Compo 
v.naaMI Afd. Technische Dienst 
adres : Beneluxhaven 2610 
plaats: 1298 OP Europoort 
land : 01 N.ederland 

14 kode btw J/n ; J I C ord.bev: .] Mag. bon: .] pakbon: 
-----------------------------------------.------------------------------------
.] • akkoerd 1 tIM 14 • wiJzigen v • vervallen Uw keuze : !. 



May 13 15:58 1985 acherm-overzicht Page 1 

BMes 

ORDERBESTAND 

Posi A~tikel Omseh~iJving 
10 99000001 BOLNES 190/600 10eil. 
20 96424262 Brandstofpomp Bryeetype 
30 96060900 Beugel v 20 leidingen 
40 1 vraehtkosten 

Hoeveelh 
1, bo 
2,00 
2~OO 
1~ 00 

PriJs 
95450.00 H 

3500,00 H 
150.00 H 
750,00 H 

Bedra 
93541,0 

6825.0 
294.0 
750,0 

-------------------------------------------------------------------------------
Positie : 20 OmsehriJving : BrandstofpOMP B~yeetype 

1. A~tikel I 96424262 Materiaal GY 25 
2. Stand.omsc J Maat : 
3. Hoeveelh. : 2 at NO~M I NEN 2323 
4. P~iJs : 3500,00 Voorraad : 35,00 
5. Kort ing I 2,50 " Gerese~v.erd r 15,00 
6. Bedrag : 6825,00 hfl In nota I 0,00 
7. Orde~datum : 13.05.85 K~ediet lim. 800.000,00 
8. Leverdatum : W1.25.85 Openst. post. r 162.665,00 hfl 

-------------------------------------------------------------------------------
return II: akkoo~d 1 tIm 8 II: wiJzigen V • ve~v&llen Uw keuze : ! 



May 13 15:59 1985 scherm-overzicht Page 1 

BMes 

ORDERBESTAND 

OGRH409.AA Intoetsen verkoop-orders (artikelregels) 
Gebruiker : aaan Automatisering bv 

datum : 13-05-8 
versie I 01.8 

------------------------------------------------------------------------------
I 10 Positienr. 

Art ikel : 99000001 BOLNES 190/600 10cil. 

+------------------------------+ 
laOLNES 190/600 10 cil. 
IKruiskop-spoellucht motor 
12-takt, 35 dm3, 2000 KW 
IbiJ 600 omw./min. 
IMax. toerental 750 omw./min. 
I Gew. 10.250 kg 
I 
I 
I 

+------------------------------+ 
• G 

-----------------------------------------------------------------------------
Copieren van artikelnummer : 99000001 taal kode I !. 



ORDERBESTAND + OFFERTEDEEL 

projectnummer 

klant oproep 

installatie 

vervolg 

adres 

postcode 

plaats 

telefoon 

datum aanvraag 

uiterlijke datum offerte 

INFOPLAN 

offertedatum 

offerteprijs 

offerte agenda datum 

indien order: orderdatum 

ordernummer 

orderprljs 

geplande oplevering 

orderreferentie 



May 6 15:08 1985 schel"m-over%icht Page 1 

BMCS 

EXTERNE BESTELLINGEN BESTAND 

OGRH310.AA Intoetsen inkoop-orders (orderkopregels) 
Gebruiker : eaan Automatisering bv 

datum : 06-05-8 
versie: 01.8 

---------------------~-------------------.------------------------------------
Crediteurnr. : 500100 
Ordernummer 1002 

1 orderdatuM : 01.04.85 
2 leverdatum : 25.04.8S 
3 referentie : PR/6745 
4 orderkorting I 2,50 ~ 

naam : Offieine Meecanicne Zanzi 
v.naam: 
adres : Corso Vereelli 1S9 
plaats: 1001 S Ivrea (Torino) 
land : 05 Italien 

-----------------------------------------+------------------------------------
5 bet.konditie : 03 PaYn'lent : witnin :so e afleveradres 
6 lev.konditie : 03 F. o. B. Rotterdam 
7 taalkode 02 engels kode · 99 · a valutakode · 03 us. koel's = 3,500 naam Bolnes Motorenfabriek ev · 9 krediet bep. · 01 2,00 ~ v. naan',: afd. goederenontvangst · 10 priJsl iJst · 02 us. price-list adl'es · De Zaag 23 · · 

11 vel'tegenw. OS Overigen West-EuropaJ plaats: 1235 PL Krimpen aId Lek 
12 expediteur · J land · 01 Nederland · · 13 inkoopver. J 
14 kode btw J/n N I 
----------------------------------------- ------------------------------------. 
J .. akkoord 1 tIm 14 .. wiJzigen v .. vervallen Uw keuze : !. 



May 6 15=10 1985 scherm-overzicht Page 1 

BMes 

EXTERNE BESTELLINGEN BESTAND 

Posi Rrtikel OmschriJving Hoeveelh PriJs Bedra~ 
10 96440471 Uitlaatklep 100,00 101,14 H 9608,3( 
20 96440481 Veerschatel onder 50,00 101,14 H 4955,8E 
30 96424350 Klepstoter 75,00 1,99 H 147,7E 
40 96440540 Binnenveer uitlaatklep 50,00 2,43 H 120. 2~ 
60 60S Ecout M12 )( 80 1250.00 0,33 H 404, 2~ 

W 10 96440471 Uitlaatklep 80.00 101,14 H 7686. 6~ 

-------------------------------------------------------------------------------
Posit!e : 20 OtrlschriJving : Veerschatel onder 

1. Rrtikel 96440481 Materiaal : Verenst. 
2. Stand.otrlsc J Maat · 45)(35 • 
3. Hoeveelh. : 50 st Nortrl : NEN 9876 
4. PriJs 101,14 Voorraad : 0,00 
S. Kort ing : 2,00 " Gereserveerd : 97.00 
6. Bed rag 4955,86 uss In nota 175,00 
7. Orderdatulrt . 01.04.85 Krediet liM. · 10.000,00 . · s. Leverdatutrl , 25.04.85 Openst. post.: 45.436,75 hfl 

-------------------------------------------------------------------------------
return" akkaord 1 t/Irt 8 .. wiJzigen v 8: vervallen Uw keuze I ! 



May 6 15:13 1985 scherm-overzieht Page 1 

BMes 

EXTERNE BESTELLINGEN BESTAND 

OGRH309.AA Intoetsen inkoop-orders (artikelregels) 
Gebruiker : Baan Automatisering bv 

datum I 06-05-S 
ve rIO i e I 01 • a 

------------------------------------------------------------------------------
Past t ienr. 
Artikel 

: 10 
• 96440471 Uitlaatklep 

+------------------------------+ 
IBimetallic valves with head ofl 
INimonic BOA Chardness Hrc 40- I 
'42) and stem of X4SCrSi9 steel I 
'with soft nit riding treatMent I 
I I 
1******************************1 
1**** DIT IS EEN TEKSTBL.Ot( **** I 
1******************************1 
, I 

+------------------------------+ 
$ G 

t 

------------------------------------------------------------------------------
Copieren van art ikelnutI'ltI'ler : 96440471 taalkode • I . . . 



EXTERNE BESTELLINGEN BESTANDNFOPLAN 

artikelnummer + omschrijving 

aantal besteld 

reeds ontvangen 

gepland verbruik 

huidige voorraad 

bonnummer(- nummer opdrachtbon) 

leverancier/project nummer 

leveranciernummer als er op voorraad wordt ingekocht 

projectnummer als er voor een project wordt 1ngekocht 

INTERNE BESTELLINGEN BESTAND 

BMeS + INFOPLAN 

Dit bestand is bij beide pakketten niet aanwezig. Deze 

bestellingen kunnen het beste alsnog bij de voorcalculatie 

ingevoerd worden, zodat ze automatisch bij de inkoop terecht 

komen. Yil men order onafhankelijk intern bestellen dan kan hier 

een dummy order voor gebruikt worden. 



----_._-----------

May 3 16cOO 1985 seherM-overzieht Page 1 

BMes 

VOORRAADBESTAND 

OGRH110.AA Muteren artikelbestand 
Gebruiker I Baan Automatisering bv 

datuM t 03-05-~ 
versie: 01. ~ 

---------------------------------------------------------------------
ArtikelnumMer I 605 

1 oMsehriJving I Bout M12 K 80 

2 Materiaal I St. 50 12 eenheid I st 
3 .. at I M12 K 80 13 artikelgroep I O~ 
4 norM a DIN 911 14 leveraneter I 50000( 
S finish kode : 04 Verzinken 15 miniMuM voorraad : 10( 
6 deeiMaIen J/n I N 16 optiMale seriegrootte : 20C 
7 oMrekeningsfaktor : 1,0000 17 orderlooptiJd in wk • ~ • 
8 kode btw n/l/h I H 18 .. agaziJnlokatie · E · 43 val uta kode I hfl 01 aanwezige voorraad · 50,OC • 

10 inkooppr./bew.dd : 1.15 gereserveerde voorraad · O,O( · 11 verkooppriJs I 2,30 in nota I 1250,OC 
kostpriJs : 1,15 eUMulatieve afgifte : C 
bewerkingskosten : 0,00 la.tste Mutatiedatuft\ : 30038: 

agrp I bevestigingsMaterialen lev. Continental Screws 
---------------------------------------------------------------_ .. v - VERVALLEN (CR) • AKKOORD WIJZIGEN 1 TIM 18 



VOORRAADBESTAND 

INFOPLAN 

aanwezig een overzicht waarin: 

artikelnummer + omschrijving 

aantal besteld 

reeds ontvangen 

gepland verbruik 

huidige voorraad 

bonnummer(- nummer opdrachtbon) 

1everaneier/project nummer 

1everanciernummer a1s er op voorraad wordt ingekoeht 

projeetnummer als er voor een project wordt ingekoeht 

V~ORRAADMUTATIEBESTAND 
BMes + INFOPLAN 

gegevens aanwezig in overziehten 



OPR0111.AA Into.tsen r.~.pturen datulII I 09-04-84 
GebruUter I Ba.n autolllatisering b.v. vers1. I 01.84 
-------------------------------------------------------------------------------
Hoo~dartU'el I 99000001 HOEKSCHAAR Mod.l 1000 

artil~el olllschrijving lng.dtlll verv.dtlll .antal eh b.drag 
1 20101400 Handel 01.02.83 1 A4 28,76 
2 20101500 Stootnok 01.e2.83 1 A4 1.53 
3 20101601 Werl~t.~el (U .02.83 1 A3 749.68 
4 20101700 Aanshgblokje L. ... R 01.02.83 2 114 48,40 
5 20101800 Geleidestrlpje 01.02.83 2 1<04 4.76 
6 20102200 Tafel 01.02.83 1 at 425.19 
7 30100300 L.agerbus 01.02.83 Z A4 14,52 
B 30101100 E:ovenllles L. ... R en .02.83 2 A3 25.12 
9 30101200 Onder-Illes L. ... R 01.02.83 2 A4 26.06 
UD 30101900 L.ineaal 0 17 CM 01.02.83 1 .t 17.70 
t 1 301e2000 L.ineaal o - 17 C. 01.02.83 1 .t 1.,47 
.12 30102100 N.a.plaat 01.02.83 1 .t 5.63 

-------------------------------------------------------------------------------v • VERVAL.L.EN <CR) • AKKOORO WI~ZIGEN 1 TIM 12 I. 

OPR0112.AA Intoetsen bewerkingen datu. • 03-04-84 
Gebruiker I S.an .uto.atisering b.v. versle I 01.84 

----------~------------~----------------------------.--------------------------Hoo~dart.ikel 20100201 Zijfrallle L. ... R 502 

bew t.aak .~d oMsc:hrijving Machnr inst.elt.d st.uktd tekst 
1 1 60 6 slijperij 600 2 2,500 21 
2 2 50 5 sc:haverij 500 2 8,800 22 
3 3 40 4 boorderij 400 2 7.500 23 
4 4 40 4 boorderij 400 2 6.400 24 
5 5 100 10 .ontage 4 20.000 25 
6 6 40 4 boorderiJ 400 3 12,500 26 

--*-~--------------------------------------------------------------------------v • VERVAL.L.EN (CR> • AKKOORO WI~ZIGEN 1 TIM 6 



Instal lstie wisselverwarffi 

anjk~1 

"djil~r-

:. Mut~L 
Bi!l:~ ,I",. 

. .., 
l.k 

L~A~~&ERPtr 
!:o 1 
flEX200 
K31v~ 
i\t' 62 
ttaNl{t6£ 
v,;\10 

l'IoilOSt;JK ?IJI' 

~a!ld;;fsliJiter:. 
GasSeSl.ililKTre ora"def? i j? 

rooster 6uvli15vlti; 
i'i ax. iiaii, 
SC~li~~c ~ kast 
t:"ler.tostaat 
bOntageLateriaie~ 
.-fnT. i ; at3f 

asse~biage !cntase DlS~nrijii"S 

fasc srocp 

iantii 

lO.CiO 
l~.v·G 

275.00 
4.0~ 

25.50 
1.GO 
1.00 

24.60 
~ '1!' ._\01.; 

oiilt;1 

i.lren 

I ', .. 

--_._-----------------------------------------------------------
1.01 SERVIC Sfl'V l cell I DeS lo.5~ 
1.01 :1N'I"ER Gnitler? werktekenlns 29.00 
1.02 T£KE1i Tehf!:!en 2~.OO 
:.01 J10~TAIi ltontaee 1'IOe9 75.0v 
2.01 ttONTil6 tlonta!le floes B3.v~ 
2.02 ~,;SS£N Lassen 26.&3 
2.t13 SlAALS Staalitralen 5.0G 
2.&" lIGNTltli ltolita~ ploeg 16.00 

• 



May 3 1£:03 1985 scherm-overzicht Page 1 

BMCS 

OGRH111.AA Muteren deb/cred - bestand 
Gebruiker : aaan AutoMatiSering bv 

d at UM : 03-05-j 
versie: 01. ~ 

-----------------------------------------------------------------~-----------. 
Debi/crediteurennr I 10000 debiteur 

1 tit ul .. t uu rk ode 
2 n .. aM I SlWIit Tak Int. 
:s vervolgn .... M I ZeesleepMaatschappiJ 
4 ad res I Europoort zuid 15 inkoopvereniging : 
5 woonplaats I RotterdaM 16 lidnuMMel'" 
6 postkode : 1255 PH 17 betalingskonditie : 01 
7 telefoon : 010-919135 18 leveringskonditie • 01 • 
8 zoekarguMent · SMITTA 19 priJsliJst 01 · 9 landkode : 01 Nederland 20 verzendadreskode 1 

10 taalkode I 01 nederlands 21 vertegenwoordiger : 02 
11 valutakode I 01 hfl 22 categorie : B 
12 bank-gironuMMer : 123321 23 b. t. w. J/n . : J 
13 kred iet limiet : 250.000 24 kode aanManing J/n : J 
14 kede kredietbep.: 01 2~00 " 25 aantal copie-fakt. · :s · 
Vertegenwoordiger · FrankriJk • 
-----------------------------------------------------------------------------, 
v .. VERVALLEN (CR) .. AKKOORD A .. VERZENDADRES WIJZIGEN 1 TIM 25 



LEVERANCIERSBESTAND 

klantoproep 

naam 

vervolgnaam 

adres (post) 

postcode 

plaats 

land 

adres (normaal) 

postcode 

plaats 

land 

telefoon 

telex 

INFOPLAN 

contactpersoon 

klantgroep 

debiteurennummer 

via klantfactuurgegevens: 

korting 

korting op materialen 

korting op uren 



May :3 16:03 1985 scherm-overzicht Page 1 

BMes 

OGRH111.AA Muteren deb/cred - bestand 
Gebruiker : Baan Automatisering bv 

dat um I 03-05-1 
versie: 01.1 

------------------------------------------------------------------------------
Debi/crediteurennr I 10000 debiteur 

1 titu.latuurkode I 

2 naam I Smit T .. k Int. 
3 vervolgnaaM I ZeesleepMa .. tschappiJ 
4 adres I Europoort zuid 15 inkoopvereniging · · 5 woonplaats I RotterdaM 16 lidnuM/I'Ier : 
6 postkode I 12S5 PH 17 betalingskonditie : 01 
7 telefoo" I 010-919135 1S leveri"gskonditie 01 
8 zoekarguMent SMITTA 19 priJsliJst 01 
9 landkode I 01 Nederland 20 verzendadreskode 1 

10 taalkode : 01 nederlands 21 vertegenwoerdiger · 02 · 11 valutakode : 01 hfl 22 categorie : B 
12 bank-gironuMMer 123321 23 b. t. w. J/n .: J 
13 kred iet 1 imiet . 250.000 24 kede aanmaning J/n J . 
14 kode kredietbep. : 01 2,00 " 25 aantal copie-fakt. · :3 · 
Vertegenwoordiger I FrankriJk 
-------------------------------------------~----------~--------------------_. v .. VERVALLEN <CR) • AKKOORD A • VERZENDADRES WIJZISEN 1 TIM 25 



May 13 15:55 1985 scherM-overzicht Page 1 

BMCS 

EXPEDITIEBESTAND 

OGRH410.AA Intoetsen verkoop-orders (orderkopregels) 
Gebruiker : Baan Automatisering bv 

datuM 
versie 

: 13-05-e~ 

: 01.el 
-----------------------------------------.-------------------------------------

Debiteurnr. : 10100 A faktuuradres 
OrdernumMeI' : 501002 

naaM = Shell Nederland B. V. 
1 orderdatum I 01.04.85 v.naaMI Off-shore dep. 
2 leverdatum I 01.05.85 ad res : Oetaanweg 233 
3 referentie s 85-1236/AB plaats= 1298 OP Den Haag 
4 o rderko rt i ng I 5,00 " land : 01 Nederland 

--------------------------------~------+---------------~--------------------, 
5 bet.konditie I 01 binnen 8 dagen B verzendadres 
6 lev.konditie · 03 F. O. B. Rotterdam • 
7 taalkode : 01 nederlands kode · 1 · 8 valutakode .. 01 hfl koers: 1,000 naaM : Shell Oil COMpo · 9 krediet bep. I 01 2,00 " v.naam: Afd. Technische Dienst 

10 pr1JsliJst : 01 Benelux priJsl iJst ad res .. Beneluxhaven 2610 .. 
11 vertegenw. : 01 Benelux plaats: 1298 OP Europoort 
12 exped 1 teu I' · 06 Frans Maas Transport I land · 01 Nederland · · 13 inkoopver. : I 
14 kode btw J/n : J I C ord. bev: J Mag. bon: J pakbon: . 
-----------------------------------------.------------------------------------~ 
J • akkoord 1 tIm 14 • wiJzigen v • vervallen Uw keuze : !. 



, . 

May l~ 15:58 1985 scherm-overzicht Page 1 

BMCS 

EXPEDITIEBESTAND 

Posi Art i kel OmschriJving Hoeveelh PriJs Sedra 
10 99000001 SOLNES 190/600 lOci 1. 1,00 95450,00 H 9~541.0 
20 96424262 Srandstofpomp Srycetype 2,00 3500,00 H 6825,0 
~O 96060900 Seugel v 20 leidingen 2,00 150,00 H 294,0 
40 1 vrachtkosten 1,00 750,00 H 750,0 

------------------------------------------------------------------------------
Positie : 20 OmschriJving : Srandstofpomp Srycetype 

1. Art ikel : 91:.424262 Materiaal : GY 25 
2. Stand.oMsc : .J Maat I 

~. Hoeveelh. : 2 st NorM I NEN 2~23 
4. PriJs : 3500,00 Voorraad : 35,00 
5. Kort ing , 2,50 " Gereserveerd I 15,00 
6. Sedrag : 6825.00 hfl In nota : 0,00 
7. OrderdatuM I 13.05.85 Krediet liM. : 800.000,00 
8. Lever-datuM : Wl.2S.85 Openst. post. : 162.665,00 hfl 
-------------------------------------------------------------------~----------
return • akkoord 1 tIM 8 • wiJzigen V • vervallen Uw keuze : ! 



EXPEDtTtEBESTAND 
BMCS + INFOPLAN 

via afsluitende bewerkingen: 

verzenddatum 

verzending per 

omschrijvingen 

verpakking 

levranciersoproep 

naam 

vervolgnaam 

adres (post) 

postcode 

plaats 

land 

adres (normaal) 

postcode 

plaats 

land 

telefoon 

telex 

LEVERANtERSBESTAND 

INFOPLAN 

contactpersoon 

leveranciersgroep 

crediteuren nummer 



ANTWOORDENLIJST BETREFFENDE DE MANIPULATIES 

BMCS 

1.1 nee, weI overzicht 

1.2 ja 

1.3 ja 

1.4 nee, weI in de toekomst 

1.5 ja 

1.6 ja 

1.7 in een overzicht te zien 

1.8 ja 

1.9 ja 

1.10 nee 

loll ja 

2.1.1.1 ja 

2.1.1.2 ja 

2.1.1.3 nee 

2.1. 2 melding 

2.1. 3 ja 

2.1. 4 ja 

2.2.1 ja. . 

2.2.2 ja 

2.2.3 lastig 

2. 2.4 ja 

2.2.5 ja 

2.2.6 standaard 

2.2.7 laagste 

2.2.8 ja 

2.2.9 260 tijdvakken van 1 week 

2.2.10 ordergebonden 

2.2.11 

2.2.12 ja 

2.2.13 correctie aItijd nodig 

INFOPLAN 

nee, weI overzicht 

project 

ja 

ja 

ja 

ja, 

in 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

nee 

ja 

op 

een 

gebonden 

bonnummer of 

overzicht te 

nee, weI per project 

ja 

nee 

goed mogelijk 

nee 

nee 

project 

laagste 

project 
( 

zien 

aIleen projectrelatering 

correctie altijd nodig 



ANTWOORDENLIJST BETREFFENDE DE MANIPULATIES 

BMCS 

2.3.1 ja 

2.3.2 groot (triviaa1) 

2.3.3 werknemergebonden 

2.3.4 ja, twee niveau's, 

uitgebreid of totalen 

3.1.1 summarized, single level, 

indented 

3.l.2 ja 

3.l.3 nee 

3.1.4 standaard niet moge1ijk 

3.2 niet aanwezig 

3.3.1 ja 

3.3.2 laagste niveau 

3.3.3 nee 

3.4 niet aanwezig 

INFOPLAN 

ja 

groot (triviaal) 

per order 

ja, twee niveau's, 

uitgebreid of totalen 

summerized, single level, 

indented 

ja 

nee 

standaard niet mogelijk 

niet aanwezig 

ja 

laagste niveau 

nee 

3.4.1 ja 

3.4.2 ja 

3.4.3 ja 

3.5.1 ja, via voorcalculatie 

3.5.2 ja 

3.5.3 ja, via dummy orders 

ja, via voorcalculatle 

ja 

ja, via dummy orders 



3.6.1 ja 

3.6.2 ja, bij order 

3.6.3 ja 

3.6.4 nee, ja 

3.6.5 ja 

3.7 per scherm en 

3.8.1.1 ja 

3.8.1.2 ja 

3.8.1.3 ja 

3.8.2 onbekend 

entry 

per terminal 

voor project/ 

ja, via de boekhouding 

ja 

ja, ja 

ja 

per scherm en per terminal 

ja 

ja 

ja 

in redelijke mate 



ANTWOORDENLIJST BETREFFENDE LEVERANCIER, ALGEMENE PAKKETINFOR

MATIE EN HARDWARE 

BMCS 

1 UNIX 

2 C-taal 

3 ja, via database 

4 zie 3 

5 ja 

6 ja, gedeeltelijk 

7.1 ja 

7.2 ja 

7.3 ja 

7.4 onbekend 

7.5 ja 

7.6 ja 

8 zie offerte 

9 75-100 

10 meerdere mogelijkheden 

Durango en AT&T series 

in de 

INFOPLAN 

UNIX 

C-taal 

nee 

zie drie 

ja 

gedeeltelijk 

ja 

ja 

nee, eventueel beperkt 

nee 

ja 

onbekend 

zie offerte 

8-10 

meerdere mogelijkheden 

in de AT&T serie 



BIJLAGE 7 

DE WAARDERINGEN VOOR INFOPLAN EN BMes 



BMCS 

INFOPLAN 

BMCS 

INFOPLAN 

ORDERBESTAND + OFFERTEDEEL 

AIle gevraagde ordergegevens zijn aanwezig behalve 

tekening nummer en contactpersoon van de klant. Ze 

zijn echter verdeeld over drie overzichten. 

waardering orderbestand:redelijk goed 

Geen offertegegevens 

waardeFing offertedeel: -

Buiten contactpersoon, verkoper van Sinus en teken

ingnummer zijn de gegevens voorhanden (tekeningnum

mer kan eventueel in de stuklijst). 

waardering orderbestand:redelijk goed 

offertegegevens ruim aanwezig 

waardering offertedeel: 
redelijk goed 

EXTERNE BESTELLINGEN BESTAND 

Ret overzicht van de inkooporders geeft de inkoper 

een groot deel van hetgeen gewenst is. De rest van 

de gegevens zijn in een ander bestand aanwezig. 

waardering: goed 

Via het 

(1nkoop) 

magazijnoverzicht en 

zijn de data 

de opdrachtbonnen 

te verkrijgen. 

Inkoopoverzichten op leverdatum mogelijk. 

waardering: redelijk goed 



BMes 

INFOPLAN 

BMes 

INTERNE BESTELLINGEN BESTAND 

Als zodanig niet in de pakketten gebruikt. Men moet 

niet voorgecalculeerde artikelen alsnog bij de voor

calculatie toevoegen of de inkoop toerekenen aan een 

dummy order. 

VOORRAADBESTAND 

Alles in een overzicht aanwezig. 

waarderlng: goed 

INFOPLAN AIle gewenste items aanwezlg (economische voorraad 

via gepland verbruik) 

BMes 

INFOPLAN 

BMes 

INFOPLAN 

waardering: goed 

STUKLIJSTEN EN BEWERKINGSLIJSTEN 

Qua inhoud beiden identiek en zoals gewenst 

waardering: goed 

VOORRAADMUTATIEBESTAND 

De gewenste gegevens zijn in overzichten aanwezig 

waardering: goed 



BMCS 

INFOPLAN 

BMCS 

INFOPLAN 

KLANTENBESTAND 

Klantgegevens 

(textblok) 

waardering: goed 

aanwezig 

De gewenste gegevens 

informatie (textblok). 

behalve extra informatie 

zijn aanwezig behalve extra 

De mogelijkheden voor het 

aangeven van kortingen zijn beperkt. 

waardering: redelijk goed 

EXPEDITIEBESTAND 

Klantgegevens aanwezig. Verpakking, verzenddatum, en 

vrachtbriefnummer zullen, via het opgeven als zijnde 

een bewerking, in de bewerkingslijst verwerkt moe ten 

worden. 

waardering: redelijk goed 

De klantgegevens zijn via de klantnaam te vinden. 

Verpakking, verzenddatum en vrachtbriefnummer zullen 

via het opgeven, ale zijnde een bewerking, in de 

bewerkingslijst verwerkt moeten worden. 

waardering: redelijk 



BMCS 

INFOPLAN 

BMCS 

INFOPLAN 

LEVERANCIERSBESTAND 

Onbekend aantal leveranciers per artikel. 

waardering: goed 

een leverancier per artikel gekoppeld, gewenste 

gegevens aanwezlg 

waardering: redelijk goed 

NUMMERS 

16 cijferig ordernummer, 16 cijferig artikelnummer 

waardering: goed 

8 cijferige nummers, voldoet net 

waardering: redelijk 

BIJLAGE B 



BEOORDELING VAN DE MANIPULATIES 

BMCS 

1 eenvoudige kleine eisen 

2 

Ret pakket voldoet redelijk goed aan de in dit deel 

gestelde eisen. 

De volgende 

de ingegeven 

gegevens zijn 

modules werken onder andere afhankelijk van 

urenverantwoording. De hiervoor benodigde 

niet per order 1n te geven, alleen per 

werknemer. Indien men niet aIle orders wil nacalculeren 

is dit zeer lastig. 

2.1 ORDERVOORTGANGSCONTROLE 

gewenste faciliteiten aanwezig. 

waardering: goed 

2.2 PLANNING (exclusief MRP 1) 

Aan de hand van voorcalculatiegegevens en kentallen (onder 

andere betreffende wachttijden) worden bewerkingen tegen 

oneindige capaciteit ingepland. Met de hand plannen 

zinvolier als de capaciteit een belangrijkere 

planningsparameter is dan het Mmateriaal". Toevoeging van 

de MRP module lijkt zeker voorlopig niet erg zinvol (nog 

geen adequate 

voorraadbeheer). 

waardering: redelijk 

acpaciteitsplanning, geen sluitend 



3 

2.3 NACALCULATIE 

Via ingegeven materiaal verbruik en urenverantwoording 

worden aIle orders nagecalculeerd. Ret voorraadbeheer 

wordt gevoerd aan de hand van de nacalculatie. Bij "vol

ledig correcte" registratie zijn zinvolle statistische 

gegevens te verkrijgen via de statistiekmodule. 

waardering: goed 

3.1 STUKLIJST- EN WERKLIJSTREGISTRATIE 

De geboden faciliteiten voldoen ruim aan de eisen. 

waardering: goed 

3.2 QUALITEITSBORGING 

Standaard is niets aanwezig. Via een databaseprogramma dat 

dezelfde bestandssructuur cre~ert als de bestandsstruc

tuur van BMCS zijn op "eenvoudige" wijze dit soort modules 

zelf te maken. 

waardering: -

3.3 VOORCALCULATIE 

waardering: goed 

3.4 OFFERTEBEREER 

Geen faciliteiten 

waardering: -

BIJLAGE B 



3.5 CAPACITEITSBEZETTING 

gewenste faciliteiten aanwezig 

waardering: goed 

3.6 ORDERVERWERKING 

gewenste faciliteiten aanwezig 

waardering: goed 

3.7 BEVEILIGINGEN 

per scherm,per terminal 

waardering: goed 

3.8 ADMINISTRATIE 

acceptatietest door A.v.Gorkom en H.Bunten 



BEOORDELING VAN DE MANIPULATIES 

INFOPLAN 

1 eenvoudige kleine eisen 

bet pakket voldoet redelijk aan de gestelde "kleine 

eisen". 

2 De volgende modules werken onder andere afbankelijk van de 

ingegeven urenverantwoording. Deze gegevens worden per 

order ingegeven. 

2.1 ORDERVOORTGANGSCONTROLE 

gewenste faciliteiten aanwezig. 

waardering: goed 

2.2 PLANNING 

Via de voorcalculatie komen de gegevens bescbikbaar 

aangaande de materiaal- en capaciteitsbeboeftes van de in 

te plannen orders. De planning moet met de hand uitgevoerd 

worden naar eigen inzicbt. Er bestaat een eenvoudige 

mogelijkbeid tot automatiscb plannen. De planningsmodule 

stelt de relevante gegevens voor de planning op een 

overzicbtelijke wijze beschikbaar. 

waardering: redelijk goed 



3 

2.3 NACALCULATIE 

Deze module voldoet aan de eisen en is erg overzichtelijk. 

waardering: goed 

3.1 STUKLIJST- EN WERKLIJSTREGISTRATIE 

De belangrijkste faciliteiten zijn aanwezig. 

waardering: goed 

3.2 QUALITEITSBORGING 

niet aanwezig 

waardering: -

3.3 VOORCALCULATIE 

standaard 

waardering: goed 

3.4 OFFERTEBEHEER 

Handig en overzichtelijk, met nabelagenda 

waarderlng: redelijk goed 

3.5 CAPACITEITSBEZETTING 

eenvoudig en voldoende 

waardering: goed 



3.6 ORDERVERWERKING 

geschikt en uitgebreide zoekmogelijkheden in historisch 

bestand 

waardering: goed 

3.7 BEVEILIGINGEN 

per scherm,per terminal 

waardering: goed 

3.8 ADMINISTRATIE 

acceptatietest door A.v.Gorkom en H.Bunten 



1.7 Randapparatuur *) 

12 C-Itoh beeldschermen (melkwit beeld) 
12 beeldschermkabels 25 foot as 232 
1 Matrix printer (400 tekens per seconde) 

Apparatuur 

1.8 ToepaSsin9sprogrammatuur 

4.250 
250 

8.590 

• 51.000 
• 3.000 
• 8.590 

----------
f 178.090 

De applicatie pro9rammatuur maakt gebruik van de Informix Database van 
Relational Database systems Inc. Met behulp van de SQL query talen beschikt 
de gebruiker over moderne 4de generatie hulpmiddelen. 

Oitgebreid financieel pakket .. t .,dules: 
Boekhouding 
Deb./Crediteurenbewaking 
Kostenplaatsen 
Kostenplaatsverdeelsleutels 

Historie met Budgettering 
Vreemde Valuta 
Jaarstukken 
Vaste activa met WIR-regelingen 

Afname alle modules ineens 

Order-entry: 
Verkoop 
Inkoop 
Statistieken 

4.500 
2.500 
1.500 
1.000 

1.500 
1.000 
1.500 
2.000 

(15.500) f 12.500 

• 15.000 

*) Naast C-Itoh kan worden gekozen voor de kwalitatief gelijkwaardige 
Beehive beeldschermen ad. f 4.590,-- per stuk Door de hogere 
schermresolutie en 132 tekens per regel zijn C-Itoh en Beehive 
bijzonder geschikt voor statistieke gegevens, zoals staafdiagrammen. 
In de goedkopere range biedt Qume vanaf f 1.990,- per beeldscherm een 
90ede prijs/prestatie verhouding. 

Voorstel Kosten Sinus b.v. 



=== Tcrsc~uur· F;ljssen 

1:f.:i;IC §. 
Ifj!jLiIjiGW-1g;riji1·~\J.1'J .. ij..: -------------------------------------. 

Modules BMCS-pakket: 
- Basis qedeelte 

• Artikelbeheer 
• Stuklijstbeheer 
• Routinq 

Basisqedeelte 

- Produktiebesturinq: 
• Orderverwerkinq 
• Orderplanninq 

- Voorraadbeheer 
• Basis qedeelte 
• Historie + incourantheidsbepalinq 

- Kostprijsberekeninq (voorcalc.) 
- Nacalculatie 
- Urenverantwoordinq 

Tekstverwerkinq Multi-user 
Multiplan (uitqebreide versie) 

Toepassinqsproqrammatuur 

1.9 OVeriqe proqrammatuur 

- Meerprijs uitqebreide varsie basisqedeelte 
- Materiaalbeh.planninq (MRP-I en CRP) 
- Proqnoseber./financ.planninq MRP-II 
- Financiele overzichten 
- Manaqement informatie 
- Historische overzichten Urenverantwoordinq 

II II Nacalculatie 

Loon- en Salarisadministratie 

1.10 Kostprijsberekeninq 

Voorstel kosten 

f 2.000 
II 1.500 .. 1.500 
--------
f 5.000 

II 3.000 .. 3.000 

.. 2.500 .. 2.500 

.. 2.500 .. 3.000 
II 2.000 
-------- II 23.500 

II 2.500 .. 2.800 
---------
f 56.300 

BMCS .. 4.000 .. 5.000 
II 5.000 .. 2.500 
II 2.500 .. 2.000 .. 2.000 

II 6.000 

Sinus b.v. 



Ter!'c~uur • Rijssen 

Hardware 
Toepassingsprogrammatuur 
Opleiding en implementatle circa 

Aanschafwaarde 
Wir premie 12,5 , 

Netto investering 

Kosten op annulteitsbasis 
Rente 7\ - afschrljving 5 jr. 
Onderhoud apparatuur 
Onderhoud programmatuur 

Kosten per maand 

1.11 Opleiding en tmplementatie 

f .. .. 
f 

" 

f 

f 

" 
" 

f 

178.090 
56.300 
25.000 

259.390 
32.424 

226.966 

4.494 
1.186 

375 

6.055 

Baan Automatisering b.v. verzorgt alle cur.UBsen van de toepassingspakket
ten door een eigen opleidingsafdeling. Hieronder volqt een opsomming van 
de verschillende gebruikersopleidingen. 

- Automatisering algemeen duur 1 dag 
- Financiele administratie duur 2 dagen 
- Produktiebesturing duur 4 dagen 
- Loonadministratie duur 2 dagen 
- Cursus computerboekhouding duur 2 dagen 
- Cur.us geautomatiseerde loonadmin. duur 2 dagen 
- Tekstverwerking duur 2 daqen 
- Systeembeheer duur 1 dag 

De kosten van deze opleidingen varieren van f 250,- tot f 300,-- per 
deelnemer per dag. 

De invoering van de produkten geschiedt bij U ter plaatse. Baan 
Automatlsering b.v. is hlervoor op afroep beschikbaar. De kosten voor 
invoeringsbegeleiding bedraqen f 800,-- per dag. 

1.12 Onderhoud apparatuur 

Voor bet gebele systeem zal een all-in onderhoudskontrakt worden afgeslo
ten. Dit onderhoud gaat in 3 maanden na installatie van de apparatuur. 
Baan Automatisering b.v. garandeert tot 3 maanden na bet installeren van de 
apparatuur een probleemloze werking van bet computersysteem. Indien in 
deze periode problemen zouden optreden dan zijn alle kosten van reparatle 
voor reken~ng van de verkoper. Dit betreft ook eventuele te leveren onder
delen in deze periode. 

Voorstel kosten Sinus b.v. 



Bijlage bij: overeenkomst m.b.t. aanschaf respectievelijk gebruik van 
computerapparatuur en-programmatuur tussen Sinus Aben en CTI. 

Apparatuursamenstelling en prijzen 

1. AT&T 3B2 model 400 C configuratie, bestaande ~ 

- CPU 32 bit WE 32100 met een clockfrequentie van 10 Mhz en een 
verwerkingssnelheid van 1,1 mips 

- Virtual memory van 2 Mb, uitbreidbaar tot 4 Mb in stappen van 
1 of 2 Mb modules 

- 1/0 backplane voor peripherie-aansluiting met 12 expansion slots. 
Standaard uitvoering met 6 RS232-C poorten en 1 parallel poort. 
Uitbreidbaar tot 46 RS232-C poorten en II.parallel poor ten in modules 
van 4 RS232-C poorten en 1 parallel poort per bordo 

- Floppy disk drive met een netto opslagcapaeiteit van 720 Kb op IBM 
formatted medium. Gemiddelde toegangstijd 90 msee. 

- Bard disk drive met een netto opslageapaciteit van 72 Mb. 
Uitbreidbaar tot 720 Mb netto opslagcapaeltelt met behulp van IDC 
module. Gemiddelde toegangstljd 35 msee. 

- Cartridge tape driver met een netto opslagcapaciteit van 23 Mb per 
cartridge. Lees/schrijfsnelheid 500 Kblts/see. 

- Unix operating system V core utillities 
- Unix Database Management System 

De prijs van deze configuratie bedraagt: Fl 117.000,- axcl. BTW 

- 2'stuks 1/0 borden voor aansluiting van extra terminals. 
De prijs van 2 1/0 borden bedragen: Fl 7.000,- axel. BTW 

( prijs van 1 1/0 bord bedraagt Fl 3.500,- axel. BTW) 

- 3 stuks beeldschermen met separate toetsenborden: Fl 9.570,- axel. BTW 
(prijs per beeldscherm met toetsenbord Fl 3.190,- axel. BTW) 
Intern geheugen per beeldscherm 512 kB. 

2. Vervoer 
Verkoper zal zorgdragen voor vervoer van de apparatuur naar 
Sinus Aben Warmtetechnologie B.V., van Reenenweg 63, Zeist. 
De Kosten voor vervoer zijn voor rekening van de verkoper. 

3. Netspanningsstabllisator 
Ix stabilisator ------ ---------



Bijlage bIj: overeenkomst m.b.t. aanschaf respectievelijk gebruik van 
computerapparatuur en-programmatuur tussen Sinus Aben en CTI. 

Programmatuursamenstelling ~ prijzen 

1. Initille opdracht 

Ret projectadministratie pakket INFOPLAN. 
INPOPLAN omvat de volgende onderdelen: 
- bedrijfssecretariaat 
- magazijnbeheer 
- Inkoopadministratle 
- projectadministratie 
- verkoopadministratie 
- voorcalculatie 
- werkvoorbereiding 
- productie-administratie 
- urenverantwoording 

installatie-archief 
- algemene referenties 

De prijs van INFOPLAN bedraagt PI 22.500,- excl. BTW, !nclus!ef 14 
1nstructie-uren 

Het financiile administratie pakket CASH. 
De prljs van CASH luidt PI 4.000,- exclusief BTW, lnclusief 4 instructie
urena 
Verkoper garandeert dat CASH volledig gelntegreerd kan worden met 
INFOPLAN. Deze volledige 1ntegratie is bij de aanscbafkosten van beide 
pakketen inbegrepen. 

Aanpassingen INFOPLAN: 
1. Inkoop materiaal archief. 
- overzicht per artikel door welke leverancier(s) bet artikel geleverd is. 
- opgave van afwijkende leverancier bij het bestellen van artikel(en). 
- bistorie per artikel opvraagbaar via scberm en printer. 

2. Lopende inkopen. 
- overzicht van aIle lopende inkopen in oplopende weekvolgorde 

3. Debiteurencontrole. 
- bij bet aanmaken van een nIeuw dossIer verschIjnt automatIscb een 

overzicht van eventuele openstaande posten van de betreffende debiteur. 

4. Korting per klant per artikel. 
- mogelljkheld om bij de facture rIng kortingen per klant per artikel in te 

voeren. 

5. Koppellng met tekstverwerking. 
- doorgeven van klant-NAW-gegevens, dossiergegevens en faseringsgegevens 

vanuit INFOPLAN aan Q-Office. 

Bovengenoemde aanpasingen worden door verkoper uitgevoerd tegen een vaste 
prijs van Pl 4.935,- exclusief BTW. 
BIj leverIng van INPOPLAN zullen bovenstaande wIjzigingen reeds ingevoerd 
zljn. 



BIJLAGE 10 

OPDELING IMPLEMENTATIE 



BIJLAGE 10 OPDELING IMPLEMENTATIE 

Bij de planning wordt uitgegaan van de data. Deze data worden 

onderverdeeld in stamgegevens en ordergegevens. stamgegevens zijn 

gegevens die niet geheel afhangen van een bepaalde order. De 

ordergegevens zijn wel van een order afhankelijk. Voor elke 

onderscheide groep data zijn, indien het met een redelijke 

betrouwbaarheid mogelijk is, de hieronder vermelde zaken aan

gegeven. Dit gebeurde op basis van de gegevens uit bijlage 2 

(inhoud van de bestanden van Infoplan) en bijlage 6 (eisenpakket 

betreffende de bestanden). 

A: het geschatte aantal records 

B: de toe stand van de gegevens in het huidige informatiesysteem 
c: geschatte invoeringstijd per record 

D: geschatte invoerinstijd 

E: welke procedure moet opgestart worden (voorstel) 

F: geschatte hoeveelheid werk die met de invoering van de 

procedure gemoeid is inclusief de tijd benodigd voor de 
opleidingen 

G: geschatte tijdsduur waarna de procedure operationeel kan zijn 
H: hetgeen al operationeel moet zijn, gebaseerd op een artikel 

[8] en een logische interpretatie van het gebruik van gegevens 
binnen een module. 

I: voorstellen voor verantwoordelijkheden 

verantwoordelijk: aanbrengen van wijzigingen in het bestand 
eindverantwoordelijkheid: bepalen van procedures en 

verantwoordelijkheden, toezicht op het bestand of deel van het 
bestand 

Het bovenstaande wordt voor de volgende gegevens vermeld. 

1 Crediteuren (stamgegevens) 

2 Debiteuren (stamgegevens) 

3 Werknemers (stamgegevens) 

4 Standaardbewerkingenlijst (stamgegevens) 

5 Product/artikelgegevens (stamgegevens) 

5.1 product/artikel op order (zie ordergegevens) 
5.2 producten standaard 
S.3 standaardartikelen grijpvoorraad 



5.4 standaardartikelen normale voorraad 
6 stuklijsten (stamgegevens) 
7 Bewerkingslijsten (stamgegevens) 
8 stuklijsten (ordergegevens) 
9 Bewerkingslijsten (ordergegevens) 
10 Voorcalculatie (ordergegevens) 
11 Capaciteitsgegevens (ordergegevens) 
12 Product/artikelgegevens (ordergegevens) (excusief magazijn-

en inkoopgegevens) 
13 Magazijngegevens (ordergegevens) 
14 Inkoopgegevens (ordergegevens) 
15 Offertegegevens (ordergegevens) 
16 Ordergegevens (ordergegevens) 
17 Voortgangscontrole (ordergegevens) 
18 Planning (ordergegevens) 
19 Nacalculatie (ordergegevens) 
20 Factureren (ordergegevens) 
21 Administratie module Cash 
22 Referenties 
23 Tekeningenbestand (stamgegevens) (geen integratie met Infoplan) 

Als voorbeeld voor het verschil tussen stamgegevens en order
gegevens wordt het artikelbestand opgedeeld. De samenstellende 
items zijn: 

nummer * 
omschrijving * 
artikelgroep * 
eenheid * 
prijs inkoop * 
prijs calculatie * 
prijs verkoop * 

leverancier * 
bestelnummer leverancier * 
bestelhoeveelheid * 
huidige voorraad 
waarde voorraad 

minimum voorraad * 
gemiddeld verbruik * 

De van een u*" voorziene items behoren tot de stamgegevens. De 
overige zijn afhankelijk van de situatie (orders) in het bedrijf. 
Een uitzondering op het bovenstaande vormen de artikelen die voor 
een order speciaal ingekocht worden. V~~r die gevallen geldt dat 
aIle items als ordergegevens beschouwd worden. 



1 Crediteuren (stamgegevens) * 2 Debiteuren (stamgegevens) 

A: 400 2500 

B: corrrecte gegevens voorhanden corrrecte gegevens voorhanden 

c: 3 minuten 2,5 minuut 

D: 0,5 week 2.5 week 

E: inkoop en administratie verkoop en administratie 

voeren naar behoefte voeren naar behoefte 

veranderingen door. veranderingen door. 

F: -

G: direct na invoering 

H: niets 

I: inkoop + administratiel 

administratie 

opm. : 

direct na invoering 

niets 

verkoop + administratiel 

administratie 



3 Werknemers (stamgegevens) * 4 standaardbewerkingenlijst 
(stamgegevens) 

A: 80 

B: correcte gegevens voorhanden 

c: 5 minuten 

D: 1 dag 

E: administratie voert 
gewenste mutaties door 

F: -

G: direct na invoering 

H: niets 

I: administratie/administratie 

opm. : 

25 (gekozen aantal) 

gegevens moeten aangemaakt 
worden 
15 minuten 

1 dag 

indien ergens de wens ontstaat 
om iets in dit bestand te 
veranderen (let op 1) of eraan 
toe te voegen b.v. ten behoeve 
van: bewerkingslijsten 

voorcalculatie project 
opdrachtbonnen 

zal dit gemeld moeten worden 
bij de verantwoordelijke 
persoon, die hierover een 
beslissing neemt en eventueel 
de verandering doorvoert. 

1 mdg 

direct na invoering 

niets 

werkvoorbereidingl 
werkvoorbereiding 



5 Product/artikelgegevens (stamgegevens) 

5.1 prod./art. op order 

A: 0 zie ordergegevens 

B: 

c: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

opm. : 

5.2 standaardproducten 

220 

ongecodeerd, codering aanwezig 

6 minuten 

3 mdg 

verkoop en/of 
werkvoorbereiding bepalen 

welke producten standaard z~Jn 

en voegen artikelen toe of 

voeren hen af 
verkoop zorgt voor de 
calculatiegegevens en de 

minimum voorraad 

0,5 mdg 

direct na invoering 

niets 

verkoop en werkvoorbereiding/ 

verkoop en werkvoorbereiding 



A: 

B: 

c: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

5 Product/artikelgegevens (stamgegevens) 
5.3 grijpvoorraad 5.4 artikelen op voorraad 

3000 

ongecodeerd op lijsten, codering aanwezig 

3 minuten 

4 mwk 

werkvoorbereiding bepaalt wat standaard- of grijp
voorraad voegt artikelen bij of voert hen af 
inkoop zorgt voor de inkoopgegevens en 
werkvoorbereiding zorgt voor de calculatiegegevens 
Naast de gegevens in het computerbestand houdt 
inkoop een uitgebreide nadere specifiering van de 
artikelen bij. 

0,5 mdg 

direct na invoering 

niets 

werkvoorbereidingen inkoop/werkvoorbereiding 

opm.: De artikelen in de magazijnen zullen voorzien moeten worden 
van de coderingen die gebruikt worden (b.v. door labels). 
geschatte hoeveelheid werk: 12 mwk 



6 stuklijsten (stamgegevens) * 7 bewerkingenlijsten 
(stamngegevens) 

A: 200 (gekozen aantal) 200 (gekozen aantal) 

B: geen correcte lijsten 

aanwezig 
c: 3 uren 

D: 15 mwk 

geen correcte lijsten 

aanwezig 
1 uur 

5 mwk 

E: In overleg met verkoop maakt de werkvoorbereiding de lijsten 

aan. De lijsten vormen de basis van de productiebeheersing 
en geintroduceerde fouten werken dus ver door. Het genereren 
van nieuwe lijsten is aan strenge regels gebonden. Het opstel
len van deze regels is uitermate belangrijk, aagezien veran
deringen later, vaak allen gepaard gaande met vele problemen 
doorgevoerd kunnen worden. Het implementeren van deze modules 

vraagt dus uitgebreide aandacht. 

F: 1 mwk 2 mdg 

G: 2 weken 

H: 5.2 en 5.4 (beiden 

gedeeltelijk) 

1 week 

4 

I: werkvoorbereiding/werkvoorbereiding 

opm. : 



8 stuklijsten * 9 bewerkingenlijsten 

(ordergegevens) (ordergegevens) 

A: geen invoer van basisgegevens 

B: -

c: -

D: -

E: Het behulp van standaard 

stuklijsten, materiaalge

gevens en stuklijsten van 

oude orders worden nieuwe 

stuklijsten aan- gemaakt. 

V~~r eventuele verklaring 

tot standaard zie stuk

lijsten (stamgegevens). De 

inhoud is sterk aan regels 

gebonden. Uitgebreide aan

dacht is noodzakelijk. 

F: 2 mwk 

G: 2 weken 

H: 5 en 6 (beiden 

gedeeltelijk) 

I: verkoop en werkvoorbereid./ 

werkvoorbereiding 

opm. : 

analoog aan procedure 

bij 8 stuklijsten 

1 mwk 

2 weken 

4 en 7 (gedeeltelijk) 

verkoop en werkvoorbereid./ 

werkvoorbereiding 



10 Voorcalculatie 
(ordergegevens) 

* 11 capaciteitsgegevens 
(ordergegevens) 

A: geen invoer van basisgegevens 

B: 

c: 

D: 

E: projecten en klantspecifieke 
orders: 
bewerkingen, materialen en 
evt. halffabrikaten met 
gewenste nauwkeurigheidsgraad 
ingeven. 

standaardorders: 
producten ingeven, evt. 
stuklijst muteren. 

F: 3 mwk 

G: 1 maand 

H: 4, 5, 6 (aIle drie 
gedeeltelijk) 7, 24 

I: verkoop en werkvoorbereid./ 
werkvoorbereiding 

opm. : 

de voorgecalculeerde orders 
geven bij plannen een 

capaciteitsbelasting. In het 
geval van het ontbreken van 
een voorcalculatie kan een 

grove voorcalculatie ingegeven 
worden puur ten behoeve van de 
capaciteitsbezetting 

2 mwk 

1 maand 

10 

verkoop en werkvoorbereid./ 
werkvoorbereiding 



12 Product/artikelgegevens 
(ordergegevens) 

* 13 Magazijngegevens 
(ordergegevens) 

A: geen invoer van basisgegevens 

B: 

c: 

D: 

E: volgens de regels van de 
codering worden tijdelijk 
in het systeem verblijvende 
producten en artikelen 
voorzien van een codering. 
De codering moet tel kens 
uniek zijn (b.v. door verwer
king van het ordernummer) 

F: 1 mwk (i.v.m. opleiding) 

G: 2 weken 

H: 5 

I: verkoop en werkvoorbereid./ 
verkoop en werkvoorbereid. 

opm.: 

magazijnprocedure 
(niet uitgewerkt) 
problemen te verwachten 
i.v.m. de open magazijnen 

2 mmnd (afhankelijk van 
de toestand van de magazijnen) 

3 maanden (afhankelijk van 
de toestand van de magazijnen) 

5, 12 

werkvoorbereid. en magazijn/ 
magazijn 



14 Inkoopgegevens 
(ordergegevens) 

* 15 Offertegegevens 
(ordergegevens) 

A: geen invoer van basisgegevens 

B: 

c: 

0: 

E: 

F: 

G: 

H: 1 en 5 (gedeeltelijk) 
gewenst: 6, 7, S, 9 

I: 

opm. : 

2,4 en 5 

gewenst: 6, 7, S, 9 



A: 

B: 

c: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

16 Ordergegevens 

(ordergegevens) 

opm. : 

* 17 Ordervoortganggegevens 

(ordergegevens) 



A: 

B: 

c: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

18 Planning 

(ordergegevens) 

opm. : 

* 19 Nacalculatie 
(ordergegevens) 



A: 

B: 

C: 

0: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

20 Factureren 

(ordergegevens) 

opm. : 

* 21 Administratiemodule Cash 

(ordergegevens) 



A: 

B: 

c: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

22 Referentiesens 

(stamgegevens) 

opm. : 

* 21 Tekeningenbestand 

(stamgegevens) 
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