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Voorwoord

Het betreft hier het verslag van een afstudeeropdracht
uitgevoerd bij Laura Metaal BV., ter afronding van mijn
studie aan de Technische Universiteit Eindhoven,
binnen de vakgroep Productietechnologie en Autamatisering
van de Faculteit der WerktuigbouwkLmde.

Op deze plaats wil ik dank zeggen aan Drs. A. F. Curfs die
mij de rnogelijkheid geboden heeft in het bedrijf deze
afstudeeropdracht uit te voeren.

Verder wil ik mijn begeleiders, Prof. ire J.G. Balkestein
van de Technische Universiteit Eindhoven en Dhr. J .H. Leers
van Laura Metaal BV., en alle medewerkers van Laura Metaal BV.
bedanken voor hun inbreng en de prettige manier waarop ze
mij geholpen hebben tijdens deze studie.

Tenslotte wil ik de hoop uitspreken, dat het resultaat van
mijn werk een bijdrage zal leveren aan een voorspoedige
toekanst voor Laura Metaal BV ..

Eygelshoven, december 1986
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Samenvatting

Na een beeld gevonnd te hebben van de bestaande situatie met
betrekking tot de inforrnatiestrornen (resulterend in kampositorische
schema's, inforrnatie- en van/naar-matrices) en de daarmee
verbonden (autanatiserings-) problanen, is er een aantal veran
deringen in de bestaande situatie uitgewerkt.
Deze veranderingen hooden zowel oplossingen in voor de geconsta
teerde problemen, maar ook vereenvoudigen zij een eerste aanzet tot
autanatisering.

Concrete uitwerking van een vier-tal autanatiseringsvoorstellen
betreffende de belangrijkste inforrnatiebronnen (zoals de voorraad
adrninistratie) en verrnelding van autanatiseringsmogelijkheden op
de langere terrnijn vormen samen met de beschrijving van de toekan
stige situatie met betrekking tot de inforrnatiestrornen (resulterend
in een inforrnatie-matrix) de afsluiting van deze afstudeeropdracht.

Als nevenopdracht is nog een mechanisatie-project opgestart. ont
wikkeld en met werktekeningen van de belangrijkste constructieve
details afgerond.
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Surrmary

After gaining insight in the existing situation in reference
to informationstreams (resulting in composing-schedules,
information-matrices and from/to-matrices) and related
(automation) problems, we worked out a couple of changes
in the existing situation.
These changes offer solutions for noticed problems as well
as a simplification of a first attempt to automation.

Concrete working-out of four automationpropositions in
reference to considerable informationsources (such as
stock-administration) and mention of automationpossibilities
on long notice fonn together with description of the
future situation in reference to informationstreams (resulting
in a infonnation-matrices) the closing of this study.

1m added study, a mechanization-project bas been started,
developed and finished with factory-drawings of the
considerable construction details.
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VKL = verkooplijst per HVR en productgroep

Vlli = voorraadlijst handmatig

VMS = voorraaciJutatiestaat en prijzenklapper

VOR = voorraadadministratie

VRP = vrachtpapieren

VVM = voorraden en voorraaciJutatielijst

VTT = verzoek tot t~rkstelling

VZK = verzuimkaart

TEK = tekeningen

TOA = transport-opdracht-aanvraag

TOB = transport-opdracht-bevestiging

TRL = transito-levering

TTB = telefoon-notitie of telex-bericht

TVK = transport-verzamelklapPer

PLF = paklijst-flenzen

P~ = plarming

PPF = productieprograoma (flenzen)

PRP = productieprograoma (rest)

PSK = personeelsstarnkaart

ROB = reno-ontvangstbon

RSA = reno-selectie-afstandhouders

RSP = reno-selectie-planken

SBF = standaardbestelfomulier

oar = overzicht orders verslagmaand met tariefberekening

ORB = orderbevestiging
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Me = "aanvraag tot aanbieding"-cahier MrB = materiaalbon magazijn

AAK = aanvraag tot aanbieding door klant MVO = materiaalverbruik per order

AM. = aanvraag tot aanbieding bij leverancier NCA = nacalculatie
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1. Her bedrijf

1.1. De organisatie-structuur

Laura Metaal BV. is een van de dochterondernemingen van NV. Laura
en Vereeniging. Het bedrijf is organisatorisch gesplitst in twee
"deelbedrijven":
-het Steel Service Center (SSC), met 62 man productie-personeel.
Dit deel van het bedrijf is verantwoordelijk voor de inkoop van
grondstoffen, opslag hiervan en de bewerking tot platte producten,
hetzij eindproducten, hetzij halffabrikaten.
Als halffabrikaten worden deze doorgeleverd aan het tweede "deel
bedrijf":

-het Productie Bedrijf (PB), met 110 man productie-personeel.
Binnen dit deel van het bedrijf worden allerlei producten gemaakt,
te weten aIle in het vervolg te noemen productgroepen, met uitzon
dering van de productgroepen ~O, 81, ~2, 86 en 87 die voor het
SSC en voor handelsdoeleinden gereserveerd zijn.

Beide "deelbedrijven" beschikken over een eigen productie-Ieiding,
een eigen planning, een eigen verkoopapparaat en een eigen calcula
tie.
Het productie-apparaat van het SSC bestaat uit: een branderij, een
knipafdeling en enkele afcoil- en richtinstallaties.
Binnen het PB wordt onderscheid gemaakt tussen de productie van
wielen (velgen) en andere producten. De afdeling wielen, die nauw
samenwerkt met vooral de pers/pons-afdeling, heeft een eigen pro
ductie-baas ressorterend onder de leiding van het PB.
Andere afdelingen vallend onder de leiding van het PB zijn:
een lasserij, een walserij, een afdeling voor de afwerking van land
bouwwagens, een afdeling voor de productie van bermplanken, een zet
terij, eenconserveringsafdeling en een flenzenafdeling.

Er is een technische dienst die beschikt over een tekenkamer voor
antwerp en registratie van producten en gereedschappen.
Een afdeling zorgt voor de facturen, een afdeling verzorgt de nacal
culatie, een boekhouding voert de administratie, er is een expedi
tie en een personeelsdienst.

Op de volgende pagina is het organisatorische schema weergegeven.
In bijlage I is de fabrieks-Iay-out, inclusief begeleidende tekst,
opgenomen. Verder is in deze bijlage de verdeling van de kantoor
ruimte onder de verschillende afdelingen weergegeven.
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1.2. De uitgangsmaterialen en halffabrikaten

De grondstoffen zijn van buiten toegeleverde materialen. Een deel
hiervan is afval van de walserijen van de Hoogovens (west, warm
band, restcoils, koudband). Het leveringscontract dat enerzijds
een leveringsplicht, anderzijds een afnameplicht vastlegt, is zoda
nig dat de aanvoer van vooral het West-materiaal slecht voorspel
baar en belvloedbaar is.
De diverse soorten worden, met hun artikelcode, kort gekarakteri
seerd:
- west (01):

De naam is afgeleid van de geografische betekenis die bij Hoog
ovens een begrip is waarmee men een van de walserijen aanduidt.
Van deze is het materiaal afkomstig. Onderscheiden wordt:
klein west: ± 6 tot 30 mrn dikke plaat, * max. 1x2 m, niet haaks,

niet van een bepaalde maat, ongewisse kwaliteit.
groot west: ! 6 tot 150 mrn dikke plaat, grotere afmetingen, veelal

met tongen (walseinden), ongewisse kwaliteit.
Zowel het groot als klein west wordt per trein aangevoerd.

- warmband (06):
onvlakke walseinden, 2 tot 5 mrn dik en per trein aangevoerd.

- koudband (07):
idem.

- warm gewalste platen (10):
een ietwat verwarrende aanduiding, imrners het west is ook warm
gewalst. De term is overgenomen van de boekhouding, die er vlakke
platen van betere kwaliteit mee aanduidt. Binnen deze groep zijn
de kwaliteitsverschillen groot maar bekend.

- warm gewalste coils (16):
rollen staalplaat, 1.e tot e mrn dik, tot 27 ton zwaar, eventu
eel meer dan 1 m breed.

- restcoils (16):
rollen staalplaat, ook warmgewalst maar "incompleet": licht (tot
3 ton).

- minicoils (25):
koudgewalste coils, 0.5 tot 3 mrn dik, eventueel meer dan 1 m breed.

- erMo-staal (66):
geleverd op smalle coils van geschikte breedte. In de voorraad
administratie duidt men dit materiaal aan met "Meiller"-materiaal
om onduidelijke redenen.

- velg materiaal:
het betreft hier staal 37.2, geleverd als coils van geschikte
breedte.

- overige:
koud gewalste platen, buis, walsprofielen (onder anderen voor de
fabrikage van sluitringen voor velgen).

De aanvoer van coils gebeurt per vrachtauto.

De verdeling in tonnen/maand van de uitgangsmaterialen is in de
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volgende tabel gepresenteerd. De gegevens zlJn genomen uit de boek
houdkundige lijsten van januari tot mei 1985 ( 1 ).
Het is nuttig onderscheid te maken tussen afgiften voor handel (val
lend onder productcode 87, zie volgende paragraaf) en afgiften voor
productie. Verder worden transacties onder productcode 86 buiten
beschouwing gelaten, gezien hun aard. Het betreft namelijk materi
alen die nimmer op het terrein van Laura Metaal BV. geweest zijn,
zie volgende paragraaf. Het gemiddelde tonnage, vallend onder
productcode 86, bedroeg over de maanden januari-mei 1985: 1289 ton.

artikel- om- totaal toegevoerd, aan naar
code schrijving toegevoerd vallend onder productie voorraad

productcode 87 afgegeven

01 west 1102 305 895 -98
06 warmband 850 225 575 50
16 ~t):Dils 1990 285 1170 535
10 WG-plaat 620 157 323 140

25 minicoils 295 0 220 75
66 erMo-staal 35 0 35 0
07 koudband 151 131 0 20
- velgmat. 35 0 35 0

+-- +-- +-- +--
TOTAAL 5078 1103 3253 722

Voorraadmutaties uitgangsmaterialen, gemiddeld aantal
tonnen/maand (januari-mei 1985)

De genoemde materialen dekken meer dan 99% van de totale afgiften
van aIle grondstoffen.

Het begrip halffabrikaten wordt beperkt tot de materialen die na
een of andere bewerking te hebben ondergaan, weer in de voorraad
worden opgenomen (boekhoudkundig). Bij Laura Metaal BV. kan onder
scheid gemaakt worden tussen:
- stroken (20, 22, 23, 31):

voor verpakijzer, voor flenzen en "dure walsstroken" (ook voor
verpakijzer). Dit zijn uit plaat (west of WG) geknipte of gebran
de en vervolgens al dan niet gewalste repen. Als ze bestemd zijn
voor de walserij worden ze in de fabriek, in verband met de ver
warmingstijd, voor het knippen gesorteerd naar dikte (: sorteren
van klein west): 6-9, 10-13, 14-17, 18-23, >23 mm.

- bonte pakketten (62):
vlak warmband; het onvlakke warmband wordt gericht en heet dan
"bonte".
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- reguliere pakketten (69):
dit artikel is eigenlijk een eindproduct. Het zijn uit "bonte" of
restcoilplaten op maat geknipte platen.

- coilplaten (81):
platen geknipt uit afgecoilde en gerichte WG-coils of restcoils.
Deels is dit ook eindproduct.

Voor halffabrikaten zijn de aan de productie afgegeven tonnages in
de volgende tabel gepresenteerd. De voorraadmutaties over de beschouw
de periode (januari-mei 1ge5) zijn verwaarloosbaar ( 1 ).

artikel- omschrijving aan productie afgegeven
code (excl. productcode 87)

62 bonte 575
69 reguliere 468
20 strcka1. v. verp3kijzer 594
21 gam.st.rti<e1 v. flffiZa'l 94
22 gav. strcka1. v. flffiZa'l 50

23 dure walsstroken 99
81 coilplaten 1166

Gemiddelde afgifte (tonnen/maand) van halffabrikaten
(januari-mei 1985).

1.3. Het productie-pakket

De producten die horen tot het assortiment van Laura Metaal BV. zijn
velerlei. Van een groot aantal van deze echter, is het belang binnen
de gehele productie, zowel uitgedrukt in uren als in tonnen mate
riaal, (nog) slechts minimaal.
De productgroepen volgens welke Laura Metaal BV. haar assortiment
indeelt worden vervolgens kort benoemd:
- profielen (01):

platte producten die door zet- of profileerbewerkingen zlJn voor
zien van een speciale dwarsdoorsnede. Eventueel worden v66r of na
dit zetten gatenpatronen geponst.
Het belangrijkste product in deze groep zijn de Kettenglieder;
profielen die de dragende delen vormen van rupsen van onderhouds
voertuigen voor skipistes en dergelijke. Diverse maten: ± 700-1400
mm lang, uit erMo-staal.

- verpakijzer (03):
geprofileerde stroken uit op dikte warmgewalst staal. Eventueel
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voorzien van een omgebogen einde met gat. Het product dient als
wandbekleding van ffilJngangen (Duitsland). In drie maten: 600,1050,
1250 mm lang, 3.8 mm dike

- wielen (04):
volgens onderstaand productieschema, worden de wielen in allerlei
maten gefabriceerd. Het vormen van de velgmantel gebeurt door for
ceren van een rondgewalste, stuikgelaste plaat (tot 6.5 mm dik).
De in het schema bij 12 genoemde "Radschlussel" is een geponste,
tot een bepaalde vorm geperste plaat (voorzien van de boutgaten)
(tot 12.5 mm dik).

LL-Un
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- kapschoenen (05).
- VSA-platen (06).
- auto-industrie (07):

Laura Metaal BV. maakt voor gerenormeerde autofabrikanten zoals
DAF, Volvo en Mercedes allerlei onderdelen: varierend van eenvoudi
ge warmpersproducten zoals koppelingspedalen, tot gelaste, dragen
de chassisdelen.
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- diversen (O~).

- landbouwwagens (21):
momenteel bouwt Laura Metaal tot vijf wagens per week: constructie,
assemblage en afwerking, onder de handelsnaam "Farmcontainer".

- bermbeveiliging (31):
een belangrijke groep. Deze behelst de productie van de diverse
onderdelen waaruit een vangrailisopgebouwd. Afnemers zijn de met
deze zaken belaste instanties in Nederland, Belgie en Duitsland;
vandaar een grote verscheidenheid aan vormen voor onderdelen met
dezelfde functie. Men onderscheidt onder anderen:

bermplanken geprofileerde, van een gatenpatroon
voorziene plaat ± 4.5 m lang, 3 mm
dik, 46 kg zwaar.
gezette, van een gatenpatroon voor
ziene, uitgeponste plaat ± 7 kg,
3 mm dike Hieraan bevestigt men de
planken.
beugels, voetplaten, volgplaatjesed.
platgedrukte buizen voorzien van
gaten. Zij dienen als poten van de
vangrail.

- flenzen (40):
Laura Metaal BV. produceert flenzen in allerlei maten en uitvoe
ringen. Het is het enige product waar verspanende bewerkingen aan
te pas komen te weten draaien en boren.

- afval (61):
men maakt onderscheid naar soorten afval. De vorm bepaalt de markt
waarde. We treffen dit zowel a:m. in devoorraadadministratie waar men
diverse artikelcodes hanteert, als in de productie waar men de
diverse soorten apart verzamelt.

- maatplaten (80):
op maat geknipte of gebrande platen.

- coilplaten (~1):

platen welke op de afcoilinstallatie ongeveer op lengte zlJn
geknipt en die verder geen enkele bewerking hebben ondergaan.

- rEgUliere pakketten (82):
oorspronkelijk waren dit platen die, met een minimum aan afval,
uit warmband haaks werden geknipt. Tegenwoordig is de productie
onder dit nummer te vergelijken met de productgroep ~O.

- minicoilplaten (85):
coilplaten afkomstig van zogenaamde minicoils.

- handel (86):
betreft materialen die nimmer op het terrein van Laura Metaal BV.
zijn geweest, maar in de handel waarvan Laura Metaal BV. (via het
SSC) als tussenpersoon is opgetreden.

- handel (87):
betreft materialen die op het terrein van Laura Metaal BV. slechts
zijn gelost en die zonder enige bewerking te ondergaan worden
doorverkocht (via het SSC).
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In onderstaande tabel is een verdeling (in %en tonnen/rnaand) van
de toegevoerde grondstoffen en halffabrikaten, over de verschillende
productgru'epen, gepresenteerd ( 1 ).
Ook hier kolommen in- en exclusief productgroep 87 en voorraadvor-
mng. .
De gegevens stammen eveneens uit de rnaanden januari tot mei 19t35.

product
code

toegevoerde hoeveelheid
incl. 87 en voorraad.in:

0/0 tonnen/rnaand

afgegeven hoeveelheid
excl. 87 en voorraad.in:

0/0 tonnen/rnaand
01

03

04

05

06

07

08

21

31

40

61

80/82

t31/t35

87
voorraad

TOTAAL

3. 1

12. 1

1.0

o
o
1.2

o
o
6.9

1.3
14. 1

15. 1

t3.0

21.3

15.t3

+--
99.9

100.0

160.5

626.3

51.8

o
o

62.1

o
o

357.1

67.3

729.8

7t31 .6

414.1

1102.5

817 .8

+---
5170.9

5176.0

4.9

19.2

1.6

o
o
1.9

o
o

11.0

2.1

22.4

24.0

12.7

99.t3
100.0

159.4

624.6

52.0

o
o

61.8

o
o

357.t3

6t3.3

72t3.7

780.7

413.1

+---
3236.4

3253.0

Verdeling toegevoerde en afgegeven grondstoffen
over de productgroepen, procentueel en in gemiddel
de tonnen/maand (januari-mei 19(35).
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2. Beschrijving bestaande situatie

2.1. Inleiding

De functie van het bedrijf bestaat uit het leveren van producten (enl
of diensten) en informatie, waaraan de omgeving van het bedrijf, met
name de klant, behoefte heeft. Als bijproduct wordt afval aan de om
geving geleverd.

BEDRIJF

INVOER
>

TRANSFORMATIE...
PROCES UITVOER >

materialen
hulpmiddelen
energie
informatie

producten
(diensten)

informatie
afval

Opdat deze functie vervuld kan worden moet het bedrijf een taak
(taken) verrichten. Deze taak bestaat uit het transformeren van de
invoer tot de gewenste uitvoer. Als invoer beschouwt men materialen,
hulpmiddelen, ;energie en informatie. Het transformatieproces
verricht aldus een taak en vervult een functie.
Het transformatieproces ;kan onder andere geschematiseerd worden tot
stroomdiagrammen die in globale lijnen het te volgen procedurever
loop aangeven,bij het verrichten van de bedrijfstaak.

2.2. Stroomdiagrammen

Aangezien het bedrijf Laura Metaal BV. eigenlijk uit twee "deel
bedrijven" bestaat, nmI. het Steel Service Center en het Productie
Bedrijf, is het overzichtelijker ook twee stroomdiagrammen te
tekenen.
Deze stroomdiagrammen zijn getekend aan de hand van de vraag:
wat gebeurt er tijdens de aanvraag- en orderverwerking?
De orderafhandeling, met name het transporteren, de financiele ver
werking en de nacalculatie, is niet in de stroomdiagrammen opge
nomen.
De getekende stroomdiagrammen geven het (onder normale omstandig
heden) procedureverloop weer binnen de twee deelbedrijven, die
ieder een eigen rol verrichten in de functievervulling van Laura
Metaal BV. als geheel, nml.: het leveren van producten en infor
matie aan de klant.
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ieder een eigen rol verrichten in de functievervulling van Laura
Metaal BV. als geheel, nml.: het leveren van producten en infor
matie aan de klant.

2.3. Kompositorisch schema

Om de bestaande productiebesturing te beschrijven is gebruik gemaakt
van een schema techniek : het zogenaamde kompositorische schema.
Dit schema geeft een duidelijk inzicht in de,voor ondermeer de
productie en het voorraadbeheer, benodigde administratieve bege
leidingsprocessen.

In bijlage II wordt een verklaring gegeven van de symbolen zoals
gebruikt in het kompositorische schema.
De werkwijze kan als voIgt kort worden omschreven:
1) koderen van aIle formulieren (zie uitklapvel einde rapport)
2) opzetten van kompositorisch schema per afdeling
3) afchecken van in- en uitgaande formulierenstroom per afdeling
4) samenstellen van het kompositorische schema voor het hele bedrijf

Het samenstellen van een zo'n kompositorisch schema voor het gehele
bedrijf is een ondoenlijke zaak omdat:
1) Laura Metaal BV.-zoals gezien- uit twee deelbedrijven bestaat

met in totaal liefst 17 afdelingen (excl. staf) ,
2) het totaal aantal verschillende formulieren, hetwelk in deze

betrokken is, bedraagt 75 (zie uitklapvel). Per afdeling komen
gemiddeld 7,5 verschillende formulieren binnen en gaan gemid
deld 6,5 verschillende formulieren naar buiten. In totaal heeft
een afdeling met gemiddeld 10 verschillende formulieren bij
haar werk te maken (excl.staf-afdelingen).

WeI zijn de kompositorische schema's per afdeling gemaakt. Zie
bijlage III.

Om nu toch een totaal overzicht te verkrijgen van de administra
tieve begeleidingsprocessen voor onder meer de productie wordt in
de volgende paragraaf de informatie-matrix en de van/naar-matrix
van het totale bedrijf besproken.

2.4. De informatiestromen in matrix-vorm

2.4.1.De informatie-matrix

De informatie-matrix wordt gebruikt om aIle informatie-items te
rangschikken naar volgorde van ontstaan en bestemming.
De theorie van de informatie-matrix is te vinden in bijlage IV.
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Op de horizontale as van de informatie-matrix staan aIle bedrijfs
functies. Op de verticale as staan alle noodzakelijke informatie
items. In ons geval hebben we in plaats van de informatie-items
formulieren genomen, die eigenlijk bestaan uit meerdere functio
neel samenhangende informatie-items.
We kunnen eigenlijk spreken van een "gecanprimeerde informatie
matrix". Oak is aangegeven welke afdelingen gebruik maken van
een dagrapport-klapper en welke afdelingen een registratie van
lopende orders en/of bestellingen bijhouden.

Verklaring van de gebruikte tekens bij de informatie-matrix: .
o ontstaan (en verzending) van een formulier
X ontvanger van een formulier
XIO formulier ontstaat uit onde~er de toegezonden informatie.

Opgemerkt dient te worden dat de "terugkcrnst" van een formuli~r,

dat op een eerder tijdstip door de desbetreffende afdeling gein
troduceerd of aangevuld is, niet terug te vinden is in de infor~

matie-matrix.
De tekencodes XIOiX en OiX moeten als voIgt geillterpreteerd worden:

de afdeling krijgt een reeds ingevuld formulier toegestuurd
( xlo;x en OiX ) of men vult dit formulier zelf in (XIO;X
en Oir), al aan niet uit ondermeer de toegezonden inIC)rmatie.

Formulieren die en bij het PB en bij het sse gebruikt worden zijn
in de matrix voorzien van de letter "B" (van beide) in de eerste

kolom.

Speciale aandacht verdient het feit dat bij aanvraag tot offerte
van de calculatie-afdeling (PB) aan de verkoop-afdeling van het
sse laatstgenoemde als leverancier fungeert ( AM... wordt als AN<
behandeld). 20 wordt AKL van het sse, ALV voor het PB.

Op de volgende pagina is de informatie-matrix van het gehele
bedrijf weergegeven (zie eveneens bijlage V ).

2.4.2.De van/naar-matrix

Bij gebruik van een "gecanprimeerde informatie-matrix" met op de
horizontale as de afdelingen en op de verticale as de formulieren
is de volgorde van ontstaan en bestemming van de formulieren ver
loren p,egaan. Men kan oak zeggen dat de tijd buitenspel is gezet.
In de 'geccrnprimeerde informatie-matrix" kan men bijvoorbeeld
niet zien of een order voor het PB eerst de calculatie afdeling
aandoet of eerst de afdeling planning en werkvoorbereiding.

Dit euvel wordt opgevangen door de van/naar-matrix.
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Informatie-matrix van het gehe1e bedrijf

(x) 1~/cN OIIlECT£UIl AFW£~'.§

INFO- PB SSC
PRODUCTIE STEEL SER- ONDERSTEUNENDE STAF-

MATRIX
BEDRIJF VICE CENTER AFDELINGEN AFDELINGEN

Z Z
I>:: ~ I>:: ~ ~ ~ I 'UI>::I "'" en Z I=o~ ""'...l E:. ~ Z H I I 0 :-: :-: Hen .... C/}::l I

~~- l1.o < > ~ l1.o ::l 0 ., I-< ~ ::l~::l < ~I>:: ~l1.o ~C/}~ Z0 ...l .:-: ...l Ul...l 0 l1.o ·U
~

...l H .... I>::l.')U .... 0 N I-<~...l ...l I-< <I>::
MU- LING 0 ::l~ ZI>:: .~ .~> 0 0 Z...l

~
N 0 ::lZ...l I-<::I: ::i: '1>:: 'I>::U !-< I>::~:-: UH Z~ 0 ....

§~~ :-: 0 z< 0 < ~ I-<H< <:-: Ul ""'< I>::~ I>::~~ Z ~ ....
'" ...If-o <3 03 I>:: :-: <U 0 I>:: l.') l1.o UI>::U ...l~ I>:: :-: 00 00'" < >ULIER EN ~ < ...l p::; I>:: ~ ~ Z ...l I>:: ~ < x <C <C 0 ~ e ~ .~ ~

...l ~> U l1.o l1.o l1.o 3 > H l1.o l1.o 3 ::i: ~ t... Z ~ l1.o en

B AAK IxJO)( X X ~x X X XIO X 0
B AAL XIO ~ :)(' IXID'

AFL XXI£i
B AKL All r IXKl X X
B ALV X X X 'Xltl X X

B BAF XIO ~lCll) )( XIO XIO
BDR X X {} X

B BST X XICl IX X ~ IX X I(X) X X X
BWB 0 X- X X IX

B BWK IJUl X X I)(Il X X X - - -- - - --
B CAL X IAIL X

~
IXllJ

B CBK IXIO 'X
CLl
ClM

B DRP X X X IX 10 X '!l(1'X'
B DST X X X 10 X 10 X

OUP 10 X

FKl xu ')( X
FLT IX 0
HWK X xla
HWO IXI{ - -- .- -- - X --- --- --
JRN IXIXIl:

KST 0
KWB 0

B MAR 10 IXIIIlI U )(

MDl X X
B MOG Q DOOJ 0 0
B MTB ID X a A 0

MVO X
NeA n
NEX {J X
NOT y l/'IIJ

B NTD X X II 0 X

DOT ')( I r
B ORB

~
X X Xli X X X X X X X X

B ORO X X m IXli X 0
OVB ~PLF X I

B PPF IXllJ x X
PRP { X

1« B X , X. X x
RSA
RSP
SBF Xlt. ._- - - - --

B TEK X IX X 0
TOA U
TOB X IX 'x x A A
TRL X )( IX

B TTB X. X a a a ~ IX UA

VAZ X. rIl X A f.
VKH n X
VKl a
VLH
VMS 'X n

B VRP X X X IX laJ( IX X U
VVM
WGP 10

TOTAAL

.
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Met behulp van cijfers ( van 0 oplopend ) is aangegeven welke afde
lingen het fonnulier achtereenvolgens aandoet, waarbij infonnatie
aan het fonnulier toegevoegd of onttrokken wordt.

Verklaring van de gebruikte cijfers en canbinaties:° (11) ontstaan van een formulier
1 (I) eerste afdeling die het formulier doorloopt
2 (II) tweede afdeling die het formulier doorloopt
0Il de afdeling vult dit fonnulier in met behulp van ondermeer

(012) de toegezonden informatie, of men krijgt een reeds ingevuld
fonnulier toegestuurd. 0Il geeft in de volgende afdeling
het cijfer 2,(012 geeft een 3).

410 deze speciale cijfercanbinatie treedt op voor de afdeling
nacalculatie die extra MAR en MOG aanmaakt aan de hand van
onder andere binnenkanende MAR en M:>G-formulieren, waarbij
nacalculatie htm"vierde afdeling"is. De volgende afdeling
die door deze nieuwe formulieren aangedaan wordt krijgt
het volgcijfer 5.

Doordat een aantal formulieren ( 20 stuks ) zowel bij het sse als
bij het PB gebruikt wordt, zouden bij het invullen van de van/naar
matrix veel problernen ontstaan, die weI te anzeilen zijn, maar het
geheel naar mij bleek zeker niet overzichtelijk zouden maken.
Er is daaran gekozen voor een eenvoudige en overzichtelijke oplos
sing door het opstellen van twee van-naar-matrices. Een matrix
behandelt aIle formulieren die ontstaan binnen het sse, de onder
stetmende afdelingen en de staf, tewijl de andere matrix betrekking
heeft op formulieren ontstaan binnen het PB, de onderstetmende
afdelingen en de staf.
Op deze manier kan men duidelijk de formulierengang volgen en zien
hoe de twee "deelbedrijven" met elkaar verweven zijn. .

Opgemerkt dient te worden dat van elke gecodeerde canputeruitdraai
(MVO, OOT, VKL en VMS) de afdeling boekhouding een of meerdere
exernplaren zelf gebruikt hetgeen in de van/naar-matrices niet tot
uitdrukking kant.

Op de volgende pagina' s zijn de van/naar-matrices weergegeven f

zie eveneens bijlage VI.

2.5. Stand van zaken na beschrijving bestaande situatie

De drie gepresenteerde matrices vonnen sarnen met de stroandiagrarrmen
de beschrijving van de bestaande situatie binnen het bedrijf.
De twee stroandiagrarrmen dienen een algemene indruk te geven van
de twee "deelbedrijven" betreffende aanvraag- en orderverwerking.
Met behulp van de infonnatie-matrix kan per afdeling afgelezen
worden welke fonnulieren (informatie) de afdeling benodigt of
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Van/naar-matrix exc1. PB

VAN/NAAR
MATRIX

PB
PRODUCTIE

BEDRIJF

SSC
STEEL SER-
VICE CENTER

ONDERSTEUNENDE
AFDELINGEN

STAF
AFDELINGEN

F.~R-AFDE
HU- LING

LIER EN

I
z:
<Ill:
IlI:Ww ....
>u
W

/ l

I~I~

o

2 1o

/ / / /

I

'" liz} /.2 ~

o

1102

/ j

2. /)
o

20.3

/ 0

;0

..t / 0
01 3

•

•
B BAF

CLM
CLL

BWB

BDR

B AKL
AFL

B AAL

B CAL

B AAK

B BST

B BWK

B ALV

B CBK

B DRP
B DST

DUP

/ / / / / 10 / / 2.
/ / 0 2.

o /

FKL
FLT

a /
/

/
o

HWK ()
HWO
JRN / fJ.l

KST
KWB o

B MAR
MDL

B MOG
B MTB

MVO

lOll 0
/

'011 0
2. 0 10lJ .3

I 0

/

o

N A n
NEX
NOT

B NTD o I

OOT
B ORB
BaRD

ova 101 7d

I{Z) / 2 I~

/ a

PLF
B PPF

PRP
K B
RSA
RSP
saF D

B TEK
TOA

1.3 /
/ 0

I>

TOB
TRL

B TTB 1:11" loJ 0 "AI
/ //
I IOI..J

VAZ
VKH
VKL
VLH
VMS

B VRP
VVM
WGP

I

,
7r lZ.

P'JIIlII 01
/ 'Ll
o
/

I", ..

o

I 1:[

TOTAAL
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Van/naar-matrix exc1. sse

V~/NMR- PB ssc
MATRIX PROOUCTIE STEEL SER- ONOERSTEUNENOE STAF-

BEORIJF VICE CENTER AFOELINGEN AFOELINGEN

~
~ ~

.... ei IlG 1&:1 1&:1 1&:1 I 'UIlG

~~.
I ..cl0lD ~ ..cl-l 1&:1 ~ ... I I 0 ~ ~ .... 0lD .... VI~ IPo. < > 1&:1 f'<O r:>.o ~ E-< S .., E-< 1&:1 ~I&:I~ < I&:IIlG 1&:1 Po. 1&:1 VI 10.1 ~0 -l .~ -l VI-l 0 r:>.o ·U ~

... ... IlGl:l U ... O
~ E-<I&:I-l -l E-< <IlG

MU- LING 0 ~I&:I ~IlG '10.1 '10.1> 0 0 ~-l
~

N 0 ~~ -lE-<::C :E: 'IlG • IlG U E-< 1>:1&:1
~ U ... ~10.1 0 ...

g~~ ~ 0 ~< £ < 10.1 H ....«~ VI ..cl< IlGI&:I IlGI&:lIo.1 ~ 10.1 ....
LIER EN

IlG -If'< <~ O~ IlG ~ <u IlG l:l r:>.o UIlG U-l1o.1 IlG ~ 00 OOllG < >u1&:1 < -l IlG IlG 10.1 1&:1 ~ -l I>: 10.1 < X < < 0 10.1 e 10.1 I~ I~ :; ~> U Po. Po. Po. ~ > ... r:>.o r:>.o 3 :E: 10.1 l>.. ~ OlD r:>.o IlQ

B AAK D12 35;1 6 • " I 0
B AAL 0 ..:t

AFL / OJ.
B AKL a 1..- . / /
B ALV /3 2.
B BAF n (J / 0

BOR
B BST

BWB n / / / /
B BWK 1.2- / /

- -- . . _.
R AL I 102-
B CBK u /

CLL
eLM

B ORP / / / / 1/ .n / / 2
8 OST / / / 111 .2-

OUP 10 /

FKL n / /
FLT 1/ 0
HWK / n
HWO u - -_. - ./ .. - .. _- .- --" -
JRN 1/ 10.1.
KST 0
KWB 0

R MAl< In 1011 ~ u135
MOL / /

B MOG 'n 1011
B MTB 10 .2 101, 3 a

MVO I 0
NCA
NEX D I
NOT n

8 NTO / / 0 2. I

DOT / 't".

B ORB 03 ~ ~ 5 '" ~ / [,z) 2- ~
B ORO ~~ 3 '" / 0

OVB I ID i
PLF (J I I

B PPF a / I I
PRP 0 ,/

H B I , 2 2. /
RSA
RSP
saF -

8 TEK I~ 'J I 0
TOA
TOB
TRL

8 TTB .z / I'd I.::J; 0

VAZ I ~.ol I IlJ.:zI"
VKH D lIJJII 01
VKL / 0
VLH n
VMS / / 0

B VRP z 7j;. rz.z '7". o~
~a / :II:"

VVM rn:--
WGP 10

TOTAAL

.
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genereert bij het verrichten van haar taak (aangenomen dat er geen
overbodige forrnulieren verzonden worden).
Het "flow-schema" van elk forrnulier kan uit de van/naar-matrices
afgelezen worden evenals het benodigde aantal copieen voor andere
afdelL~gen als het formulier een afdeling verlaat.
De precieze gang van zaken betreffende benodi*de of gegenereerde
infonnatie bij het "opstellen" of "behandelen van een forrnulier
<Cahier of klapper), evenals het benodigde aantal copieen is te
vinden in de kanpositorische schema's (zie bijlage III).

Tijdens de te3d'rijvirg vanhet productiebesturingssysteem is een aantal
problernen betreffende informatie-voorziening en -verwerking gecon
stateerd.
Door enkele relatief kleine veranderingen aan het huidige infor
matie-voorzieningssysteem door te voeren kan men reeds een aantal
problemen oplossen. Andere veranderingen zijn ingrijpender van aard.

Het een en ander wordt allereerst uitgewerkt omdat deze werkwijze
op korte tennijn tastbaardere resultaten biedt voor de betrokken
afdelingen respectievelijk voor het hele bedrijf dan de zuiver
theoretische en modelmatige bestudering.

Verder zal het bespreken en oplossen van de geconstateerde proble
men en het uitwerken van de veranderingsvoorstellen onder andere
leiden tot een unifonniteit in het forrnuliergebruik hetgeen belang
rijk is bij de eventuele autornatisering.
Oak zal gekozen aanpak leiden tot een meer gefundeerd uitgangspunt
bij bepaling van de prioriteiten. Deze prioriteiten dienen gesteld
te worden aangezien binnen mijn afstudeerperiode het totale bedrijf
niet uitputtend bestudeerd kan worden voor wat betreft informa
tievoorziening, -verwerking en eventuele autanatisering.

2.6. Conclusies

Aan de hand van de analyse van de bestaande situatie kunnen de vol
gende conclusies getrokken worden:
- het aantal verschillende informatiedragers is groote

< Voor het opstellen van de kcmpo:sitorische
schema's werden 76 formulieren, cahiers en
klappers gecodeerd. Bij verdere analyse-me
thoden zijn de 57 belangrijkste meegenanen >

- het aantal verschillende forrnulieren per afdeling is groote
< Gemiddeld per afdeling 10 verschillende for

mulieren (excl. staf) met als uitschieters
de afdelingen:nacalculatie, planning &calcu
latie (18 verschillende formulieren), boek
houding (16 stuks) en planning & werkvoorbe
reiding (14 stuks) >
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- het soort order bepaalt in sterke mate de te volgen procedure en
daarmee de informatiestromen.

< De diversiteit van de orders (handelstransac
ties, de productie van nieuwe of bestaande
half- of eindproducten etc.) bemoeilijkt het
opstellen van (snel leesbare) kornpositorische
schema's en matrices>

- het aantal afdelingen is groot.
< Hierbij rroet worden bedacht dat men te rnaken

heeft met twee bedrijven onder een kap en dat
de 15 afdelingen (excl. werkvloer en staf) een
gemiddelde personeelsbezetting van 2,3 perso
nen vertegenwoordigen waarbij enkele personen
met deeltijdbanen (zie ook hoofdstuk 1.) >

- het eenduidig vastleggen of schematiseren van alle informatiestro
men wordt sterk bemoeilijkt door het verdelen van een werkruimte
onder verschillende afdelingen.

< Als voorbeeld:planning &calculatie (SSG) en
de afdelingen planning &werkvoorbereiding en
calculatie (PB) delen een ruimte met elkaar.
Deze afdelingen hebben daardoor veelvuldig
mondel~ contact met elkaar waardoor sans de
officiele (schriftelijke) weg verlaten wordt >

- de uniformiteit in het fonnulierengebruik laat veel te wensen over.
< Een soort fonnulier wordt voor meerdere doel

einden gebruikt of meerdere fonnulieren worden
voor een en hetzelfde doeleinde gebruikt >

- binnen het PB functioneren enkele feitelijk op zichzelfstaande
afdelingen, die niet aIleen de uniformiteit in het fonnulieren
gebruik dwarsbomen maar tevens het procedureverloop ondoorzich
tig maken.

< De productie-baas van de afdeling wielen, als
voorbeeld, bestelt of reserveert zelf het beno
digde materiaal bij inkoop respectivelijk plan
ning &werkvoorbereiding >
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3. Analyse van en suggesties voor

veranderingen in de bestaande situatie

3.1. Inleiding

De tijdens de beschrijving geconstateerde problemen betreffende in
formatie-voorziening en -verwerking kunnen als voIgt gerubriceerd
worden: - informatie-onvolledigheid

- informatie-achterstand
- informatie-onoverzichtelijkheid
- voorraadadministratie-problemen

Deze rubricering is louter arbitrair, aangezien bijvoorbeeld onover
zichtelijkheid van de informatie ook kan leiden tot informatie-ach
terstand bij andere afdelingen.

In de volgende paragrafen worden deze problemen verder besproken,
waarbij tevens suggesties tot veranderingen aangedragen en -zo moge
lijk- uitgewerkt worden. Niet gepretendeerd wordt aIle geconsta
teerde probJemen aan te geven; aIleen de belangrijkste worden
behandeld.

Vervolgens worden, in paragraaf 3.6. , enkele situaties besproken
die op dit manent geen problemen veroorzaken, maar waannee ter dege
rekening moet worden gehouden bij het (eventueel autcmatiseren van
het) informatie-voorzieningssysteern.

Aan het einde van dit hoofdstuk worden aIle suggesties tot verande
ringen geresurneerd en worden enkele verwachtingen en aanbevelingen
opgescm:l.

3.2. Informatie-onvolledigheid

Inforrnatie-onvolledigheid treedt rneestal op doordat de afdelingen
niet precies van elkaar weten welke informatie een ieder bij het
verrichten van hun taak (taken) nodig heeft (of het doelmatigst
vindt). Daarnaast is informatie-onvolledigheid een voor de hand
liggend gevolg van tijdgebrek en een gebrek aan accuratesse.

Tijdens de analyse van de inforrnatiestranen door het hele bedrijf
zijn de hierna genoernde inforrnatie-onvolledigheden geconstateerd:

1- voor de afdeling boekhouding zou het tijdsparend en handig zijn
wanneer op het intern blijvende orderbevestigingsformulier (ORB)
een benadering van de vrachtkosten expliciet vermeld zou worden.
Dit geldt natuurlijk aIleen voor franco-leveringen. Hierdoor zou
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de afdeling facturering dit bedrag ook op de factuur (FKL)
kunnen vermelden, waarna het voor de afdeling boekhouding een
eenvoudige zaak is de ingezette vrachtkosten te verrekenen.
Het PB doet dit soms, zeker wanneer gewerkt wordt met de vaste
transporteurs waarbij de vaste tarieven gelden.
Het sse vermeldt alleen de totaal prijs, waarbij de vrachtkos
ten niet expliciet vermeld worden. Een uit eigen initiatief
ontstane duitlelijke afspraak of schriftelijke vastlegging
omtrent de gewenste informatie zal in dit geval de oplossing
moeten bieden.

2- bij het plaatsen van bestelaanvragen (BAF) bij de afdeling
inkoop wordt dit formulier maar mondjesmaat ingevuld. Dit ligt
grotendeels aan het verouderde formulier zelf. Afdeling inkoop
vult voor eigen gebruik een "standaard" bestelaanvraagformulier
(SBF) in, hetgeen het probleem met het verouderde formulier
grotendeels ondervangt (afgezien van het extra werk).
Bij het gebruik van het bestelaanvraagformulier zou het voor de
afdeling inkoop handig zijn als de belangrijkste gegevens (zoals
levertijd, prijs en leverancier) van de bijbehorende "aanvraag
tot offerte bij leveranciers" (AAL) vermeld worden. Hierdoor
bezit iwkoop richtgegevens voor verdere afhandeling van de bestel
aanvraag zodat bijvoorbeeld de prijs van de bestelling zeker
niet hoger uitvalt dan de in een vroeger.stadium geoffreerde
prijs waarop de bijbehorende order gebasseerd is.
Informatievoorziening op dit gebied is voor het PB voor verbete
ring vatbaar en voor het sse redelijk onbekend.

Het ontwerp voor het nieuwe formulier is te vinden in bijlage VII.

Het bestelformulier (BST) wordt ingevuld aan de hand van het be
stelaanvraagformulier en (eventueel) nieuwe offertes van leveran
ciers. Het bestelformulier heeft, evenals het ontvangstbewijs
(OVB) , kleine veranderingen ondergaan zodat de informatie volle
dig en overzichtelijk de leverancier, respectievelijk de boek
houding aangeboden kan worden, zie bijlage VII.

3- voor de afdeling boekhouding is het verwerken van een factuur
van de leverancier (FLT) zonder omschrijving van de geleverde
bestelling een probleem. Aan de hand van de naam van de leveran
cier moet vaak de bijbehorende bestelling (BST) gezocht worden.
Vaak komt het echter nog voor dat de bestelling (BST) geen
artikelcode vermeldt.
Ook komt het vaak voor dat men niet vermeldt voor welke af
deling de bestelling (BST) geplaatst is, hetgeen bij levering
nogal wat speurwerk veroorzaakt aangezien niet bekend is voor
wie de levering bestemd is.

Vooral bestellingen van de technische dienst vertonen gebreken
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op het gebied van artikelcode en besternming hetgeen weer te
maken heeft met onvolledig of onoverzichtelijk ingevulde bestel
aanvraagformulieren.
Dit geldt tevens voor bestelaanvragen voor reparaties aan eigen
materieel.

Duidelijke afspraken bij invoering van het nieuwe bestelaanvraag
formulier bieden hier de oplossing aangezien dit formulier de
bron van aIle informatie is. Het retourneren van een niet vol
ledig ingevuld bestelaanvraagformulier is een kinderachtige
maar zeer effectieve oplossing.

4- h~t laden en lossen van vrachten zou, op het eerste gezicht,
moeten gebeuren met meer overleg , systematiek en schriftelijke
vastlegging.
Het laden van vrachten wordt uitgevoerd op aanwijzingen van
een expeditie-medewerker die de deelvrachten door de hele fabriek
heen bij elkaar moet zoeken. Een centrale opslag voor verzen
ding bestaat niet.
Het lossen van vrachten gebeurt of in het magazijn of in de
grondstoffenafdeling waartoe ook het overgrote deel van het
fabrieksterrein gerekend wordt. Bij het lossen van grondstoffen
op het fabrieksterrein wordt een ruwe gebieds-indeling van het
terrein gehanteerd (zie bijlage I ) zodat veelal gelost wordt
op de eerste de beste open plaats al dan niet in of dichtbij het
betreffende gebied, waardoor het moeilijk is de vracht later
terug te vinden.
Opgernerkt dient dan ook te worden dat de opslagplaatsen genoemd
zijn naar het materiaal dat verreweg het grootste deeI van de
daar aanwezige voorraad uitmaakt.

Het lijkt wenselijk een gedetailleerde terrein-indeling te han
teren. Echter de bestaande ruwe terrein-indeling garandeert
reeds niet dat elk materiaal in het juiste opslagvak ligt, zodat
bij een meer gedetailleerde terrein-indeling dit helemaal niet
verwacht mag worden.

De expeditie heeft een vaste medewerker die zorgt voor de afhan
deling van het laden en lossen. Deze persoon moet weten wanneer
het product klaar is voor verzending en waar het product opge
slagen ligt.
De melding aan de afdeling expeditie van vrachten die door ande
re afdelingen geregeld zijn geschiedt met behulp van 6 (I) ver
schillende formulieren. Deze situatie valt onder informatie-on
overzichtelijkheid en wordt in paragraaf 3.4.verder uitgewerkt.
De regeling van vrachten die door expeditie verzorgd worden,
vindt plaats wanneer de producten, waarvan men weet dat ze gele
verd moeten worden (orderbevestiging vermeldt levertijd), in de
fabriek gereed staan.
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Een productie-gereedmeldingsformulier zou hierin verbetering
kunnen brengen, ware het niet dat dit formulier nadelen bezit,
te weten : - het invullen van zo'n productie-gereedmeldings-

formulier zou een taak moeten worden van de afde
lingen planning &werkvoorbereiding (PB) en plan
ning &calculatie (SSC) die zelf gelnformeerd worden
door de terugkeer van de bewerkingskaart (BWK) of
de coilbewerkingskaart (CBK).
Het probleem is echter dat deze bewerkingskaart en
coilbewerkingskaart eerst dan retour komen wanneer
de totale order afgewerkt is, terwijl de meeste le
veringen deelleveringen zijn.

- het hier bedoelde formulier zou vaak als mosterd
na de maaltijd komen, aangezien de expeditie-mede
werker frequent de fabriekshal bezoekt en op die
manier van te transporteren vrachten eerder kennis
krijgt dan op het moment waarop het formulier
uberhaupt op de expeditie aanwezig kan zijn.

- het gebruik van een extra formulier zou de papier
stroom binnen de afdelingen planning &werkvoorbe
reiding , planning &calculatie en expeditie nog
groter maken.

Gezien deze, veelal practische, nadelen biedt het productie-ge
reedmeldingsformulier weinig of geen perspectief.

Dit geldt ook voor informatievoorziening op het gebied van
"opslagplaatsvermelding" van de te transporteren (deel-) orders,
welke eventueel via het productie-gereedmeldingsformulier plaats
zou kunnen vinden.
Uit ervaring namelijk weet de expeditie-medewerker waar een
bepaald soort product opgeslagen ligt.
Een telefoontje naar de afdeling planning &werkvoorbereidingof
planning & calculatie is voldoende in die gevallen waarbij de
opslagplaats van een te transporteren order niet gevonden kan
worden.

Conclusie: een gedetailleerde terrein-indeling, een productie-ge
reedmeldingsformulier en informatievoorziening omtrent
de opslagplaats van een, te transporteren (deel-)order
lijken op het eerste gezicht bij te dragen aan een
systematischer, schriftelijk vast te leggen, laad- en
losgebeuren bij de expeditie.
Na grondige analyse van de situatie blijken genoemde
voorstellen echter meer nadelen dan voordelen te bezit
ten.
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3.3. Informatie-achterstand

Achterstand in de informatievoorziening treedt voornamelijk op
als gevolg van omslagtige procedures en onoverzichtelijk gepresen
teerde informatie (veel zoekwerk).

De hierna omschreven achterstanden in informatievoorziening zijn
reeds tijdens de analyse geconstateerd:

1- de afdeling grondstoffen houdt een coilmutatielijst (CML) bij
waarop wordt aangegeven welke coils (afmetingen en coilnummer)
afgecoild zijn. Is deze lijst na een twintigtal mutaties vol
dan krijgt de afdeling planning &calculatie deze lijst (fre
quentie: 2 x per week).
Deze informatievoorziening, betreffende WG-coils (warmgewal
ste-) , zou volgens de afdeling planning &calculatie frequenter
moeten plaats vinden, liefst dagelijks eventueel met een
kleiner formulier dat qua opzet hetzelfde blijft (zie bijla-
ge VII).

2- de afdeling expeditie maakt dagelijks een dagrapport (DRP)
waarop aIle aankomsten en verzendingen vermeld worden.
In het verIeden bleek het nodig om naast deze dagrapportage
een zogenaamde bedrijfsrapportage in te voeren.
AIle leveringen en verzendingen van grondstoffen (exclusief
productcode 80, maatplaten) worden dagelijks vermeld op het
bedrijfsrapport, zodat het SSC ondanks de soms aanwezige ach
terstand van de dagrapportage steeds up-to-date is omtrent
de grondstoffenvoorraad.
Door automatisering van de dagrapportage, verder besproken
in hoofdstuk 4.paragraaf 4.5., kan elk moment van de dag de
dagrapportage bijgewerkt en geraadpleegd worden, hetgeen
vele voordelen biedt.

Het invoeren van een nieuw formulier, dat in paragraaf 3.4.
punt 2 uitvoerig aan de orde komt, zal een verdere verbete
ring betekenen doordat de expeditie overzichtelijkere
informatie aangeboden krijgt waardoor sneller gewerkt kan
worden.

Een van de positieve gevolgen van een up-to-date dagrappor
tage betreft de melding aan planning &werkvoorbereiding dat
het bestelde materiaal aangekomen is.
Bij de thans bestaande situatie is het geen uitzondering,
dat de afdeling planning &werkvoorbereiding eerder kennis
krijgt van een afgeleverde bestelling via eigen waarneming
bij een rondgang in de fabriek dan via het dagrapport.
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Bedrijfsrapportage zal, bij het up-to-date zijn van de dagrap
portage, overbodig zijn.

3- een andere vorm van informatie-achterstand treedt op bij het be
rekenen van het resultaat van de orders. De nacalculatie (NCA
formulier) komt nogal laat beschikbaar waardoor de terugkoppe
ling met (voor-)calculatie te laat plaats vindt (denk aan ver
volgopdrachten). Deels is deze naijling van de nacalculatie met
betrekking tot de productie te wijten aan de frequentie van in
formatieverstrekking door de boekhouding, maar voor een groot
deel schuilt de oorzaak in een zeer bewerkelijke procedure welke
deze informatie op de afdeling nacalculatie nog moet ondergaan.
De gegevens die voor deze nacalculatie noodzakelijk zijn worden
door de boekhouding verstrekt in de vorm van maandelijkse compu
terlijsten, te weten: "overzicht orders verslagmaand met tarief
berekening" (OOT) , "verkopen per HVR en productgroep" (VKL) en
"voorraden en voorraadmutaties" (VVM).
Van deze drie computerlijsten worden per order (voor de betref
fende maand) aIle benodigde gegevens op het nacalculatieformulier
(NCA) gegroepeerd. en verder verwerkt.,
In een vorige studie (zie bijlage VTII) zijn reeds verbeteringen
evenals een geheel veranderde aanpak beschreven. De hierin genoem
de voordelen van een andere aanpak worden na deze studie onver
kort onderschreven en zullen leiden tot een soepel procedurever
loop binnen de afdeling nacalculatie.
Mede dankzij de te bereiken taakverlichting, zou de naijling
van de nacalculatie sterk teruggedrongen kunnen worden. Deze taak
verlichting is mede het gevolg van het automatiseren van de voor
raadadministratie (zie hoofdstuk 4. ), of van de aanstelling van
een voorraadadministrateur (zie bijlage IX ).

3.4. Informatie-onoverzichtelijkheid

De gang van zaken bij de nacalculatie van de orders resulteert niet
aleen als gevolg van informatie-achterstand, maar ook als gevolg
van onoverzichtelijke informatie-presentatie.
Andere geconstateerde feiten die informatiestromen onoverzichtelijk
maken zijn:
1- het gebruiken van dezelfde formulieren voor uiteenlopende doel

einden. Genoemd kunnen worden: het orderbevestigingsformulier
(ORB) dat bij de afdeling productie PB wielen gebruikt wordt als
opdrachtformulier voor de productie en als gereedmeldingsformu
lier voor de expeditie, het notitie-formulier (afkomstig van zo
genaamde bonboekjes met volgnummer) dat in de kompositorische
schema's in drie uitvoeringen gehanteerd wordt (NEX, NOT, NTD) en
als laatste voorbeeld het bestelaanvraagformulier (BAF) dat zowel
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voor materiaalbestellingen als weI voor capaciteitsreserveringen
voor bewerkingen buitenshuis gebruikt wordt. Een ander kleurtje
van het fonnulier in het laatste geval zou reeds voldoende zijn.

De unifonniteit bij het gebruik van fonnulieren binnen het bedrijf
is een eerst vereiste voor een overzichtelijke infonnatie-voor
ziening. Unifonniteit kan worden bereikt door duidelijke instruc
tie en afspraken antrent het juiste gebruik van de diverse fOnrnJ
lieren.

2- het ontbreken van unifonniteit bij bet regelen van de vrachten.
De verschillende werkwijzen kunnen als voIgt anschreven worden.
Bij het sse regelt de afdeling planning &calculatie nonnaliter
de vrachten. Betreft het echter speciale vrachten dan geeft sse
terzake een opdracht (TOA) aan de afdeling inkoop. In beide geval
len worden geregelde vrachten schriftelijk gemeld aan de expe
ditie (TIB of TOB).
Bij het PB worden nonnale vrachten door de afdeling planning &
werkvoorbereiding uitbesteed aan de expeditie. Speciale vrach
ten worden door planning &werkvoorbereiding zelf geregeld en ge
meld aan expeditie.
Door de ''bedrijfjesstructuur'' (het bestaan van onafhankelijk
functionerende afdelingen binnen het PB, hetgeen verder besproken
wordt in paragraaf 3.6.) worden franco-Ieveringen van bennbevei
I iging, landbouwwagens, wielen en flenzen echter niet via plan
ning &werkvoorbereiding maar direct aan expeditie uitbesteed na
mondelinge en / of schriftelijke bevestiging.
Directe leveringen (transitoleveringen) worden door inkoop gere
geld en vervolgens aan expeditie gerneld.

Bij de vrachten die expeditie zelf moet regelen (vrachten door
planning &werkvoorbereiding uitbesteed) wordt de verzendproce
dure in werking gesteld wanneer de expeditie-medewerker produc
ten in de fabriek ziet staan die vervoerd moeten worden.

Uit het voorgaande valt op te merken dat zelfs op het punt van
het regelen van normale vrachten geen uniformiteit bestaat, laat
staan als het om speciale vrachten gaat.
Een centrale regeling van alle vrachten (PB en sse) is moeilijk
te realiseren en misschien zelfs ongewenst in enkele gevallen.
Het is echter in het huidige stadium van belang Gffi uniformiteit
in het formuliergebruik te verkrijgen.
Dit geldt ook voor de melding aan de afdeling expeditie van
vrachten die door andere afdelingen (te weten: inkoop, planning &
calculatie, planning & werkvoorbereiding, flenzen en wielen gere
geld worden).
Tegenwoordig worden deze vrachten aan de expeditie gemeld met
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behulp van verschillende formulieren (TOB, TRL, TTB, NEX,cPLF en
zelfs aangevulde ORB-formulieren, zie kompositorisch schema ,
afdeling expeditie bijlage III).
Een standaard-formulier, door aIle betreffende afdelingen te
gebruiken, zou aanbevelenswaardig zijn voor het verkrijgen van
uniformiteit.
Een ontwerp voor het nieuwe formulier is te vinden in bijlage VII.

3.5. Voorraadadministratie-problemen

In bijlage X is het voorraadadministratie-systeem beschreven zoals
gehanteerd door de afdeling boekhouding.
In het kort komt dit systeem op het volgende neer: aIle materiaal
dat de virtuele magazijnen (1 en 2) in- of uitgaat wordt groen (MOG)
respectievelijk rood (MAR) verbond. Dit geldt voor grondstoffen,
halfproducten en ontstaan afval.
Bij deze voorraadadministratie doen zich problemen voor die voor de
overzichtelijkheid in deze paragraaf verzameld zijn, maar even goed
geplaatst kunnen worden in voorgaande paragrafen. Dit geldt ook
voor de opmerking die geplaatst wordt (onder punt 5) met betrek
king tot de voorraadadministratie die de afdeling planning & calcu
latie voor eigen gebruik er op na houdt.
1- Het invullen van de bonnen (MOG, MAR) die bij de diverse ,trans

acties noodzakelijk zijn, is een taak van de (verantwoordelijke)
afdelingsbazen.
Deze bazen houden dagelijks een kladboekje bij met aIle gegevens
die ze de volgende dag nodig hebben voor het in het net schrijven
van de bonnen en dagstaten.
Deze kladboekjes zouden van wezenlijk belang kunnen zijn bij het
aanstellen van een voorraadadministrateur voor het sse die dan
dankbaar gebruik kan maken van deze kladboekjes.
Voor de functie-omschrijving van deze voorraadadministrateur,
evenals de voorgestelde gang van zaken rond het aanstellen en
inwerken wordt verwezen naar bijlage IX •
Bij het eventueel automatiseren van de voorraadadministratie op
de werkvloer, verder beschreven in hoofdstuk 4.,zullen de
werkbazen de ingevulde bonnen (MOG, MAR) direct invoeren op de
werkvloer aanwezige terminal.

2- Ondanks de theoretisch waterdichte voorraadadministratie en de
bestede tijd en aandacht bij het invullen van de bonnen is onge
veer een halve dagtaak noodzakelijk voor het controleren, ver
beteren en aanvullen van deze administratie. Dit gebeurt tegen
woordig op twee plaatsen nl. bij de productie-chef van het sse
en bij een, onder nacalculatie resorterende persoon.
Veel gemaakte fouten zijn: meer materiaal uit het virtuele maga
zijn halen dan er aanwezig is (hierbij worden andere voorraden
aangesproken), verkeerde artikelnummers etc •• Daarnaast worden
door deze personen extra bonnen gemaakt om vrachten te verre-
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kenen en bonnen ter vereenvoudiging van administratieve pro
cedures (zoals de bonnen die gemaakt worden opdat de voor
raad schrootplaten aan het begin van de maand nul is).
Veel complicaties worden daarnaast veroorzaakt door weegver
schillen tussen opgave van de leverancier en weging op het
eigen bedrijfsterrein, die veelal te wijten zijn aan de voor
handen zijnde, onnauwkeurige weeginstallatie.

Een gedeelte van de besproken taken van deze twee personen
zou verricht kunnen worden door de, als alternatief voorge
stelde, aanstelling van een voorraadadministrateur (zie bijla
ge IX ).

Wordt de automatisering van de voorraadadministratie reeds op
de werkvloer doorgevoerd, zie hoofdstuk 4. , dan voldoet een per
soon die tBlast wrdt met het controleren, verbeteren en aanvullen
van deze administratie.

3- Is men na het (dubbel) controleren van de bonnen en het aanrna
ken van de extra bonnen zover dat de bonnen per terminal in
gevoerd kunnen worden, dan treedt de volgende complicatie op:
het intikken (-ponsen) gebeurt natuurlijk nooit vlekkeloos.
Tikfouten zijn onvermijdelijk.
Het "controle-ponsen" dat vroeger door het hoofdkantoor uitge
voerd werd als controlemiddel: tegen fouten, is na de instal
latie van een eigen computersysteem vervallen, zodat men nu
steeds vaker gebruik moet maken van voorlopige lijsten (als
voorbeeld gelden hier de"voorraadmutatiestaat en prijzenklapper"
en de "verkooplijst per HVR en productgroep", zie komposito
risch schema afdeling nacalculatie, bijlage III).
Het controleren en aanvullen (met behulp van extra bonnen) van
deze voorlopige lijsten vereist enorme aandacht, naawkearigheid en
natuurlijk tijd (te weten 3 tot 4 uren per maand op de afdeling
nacalculatie).

De tijd die maandelijks gespendeerd wordt aan het intikken van
de bonnen (MOG, MAR en MTB) bedraagt ± 6 uur. Na het intikken
wordt allereerst een interne (voorlopige) uitdraai gecontro
leerd en verbeterd hetgeen ± 2 uur in beslag neemt (niet in het
kompositorisch schema van de afdeling boekhouding weergegevenl).

Hierna worden de voorlopige uitdraaien ("voorraadmutatiestaat
en prijzenklapper", VMS) naar de afdeling nacalculatie gebracht
die een aantal extra en correctie bonnen uitschrijft. Het intik
ken op de boekhouding van deze bonnen neemt nog geen 10 minu
ten in beslag.

Bij het aanstellen van een administrateur, zou men naast het
in het net schrijven van de bonnen (MOG, MAR) deze persoon ook
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kunnen belasten met het intikken van deze bonnen op de terminal.
Het controleren van de interne (voorlopige) uitdraai zou even
eens tot zijn taak kunnen behoren, zie bijlage IX

Bij het automatiseren van de voorraadadministratie, zie hoofd
stuk 4. , zal de afdelingsbaas zijn bonnen zelf intikken op de
terminal. Fouten zoals: verkeerd ingetoetste cijfercombinaties
(artikel- of productcode) zullen grotendeels direct (eigenhan
dig) verbeterd worden.

4- Bij de voorraadadministratie worden aan het einde van de maand
enkele "opmerkelijke" transacties verricht. Aan het einde van
de maand worden zoals reeds opgemerkt aIle gegevens op de termi
nal ingetoetst voor generering van de maandelijkse overzichten
(batch-verwerking).
Nu komt het voor dat de boekhouding sommige transacties meeneemt,
bij de verwerking van de gegevens van de afgelopen maand, ter
wijl de afdeling nacalculatie deze gegevens niet meeneemt.
Deze gegevens verwerkt de afdeling boekhouding onder de noemer
"memoriaalposten" (ME), zie verder in de bijlage XI menu 4,
optie 3 .

Dit probleem zal steeds onderling overleg en duidelijke afspra
ken vereisen.

5- Het SSC maakt bij ZlJn voorraadadministratie van warmgewalste
coils (WG-coils) gebruik van een coilnummering.
De WG-coils worden bij aflevering met coilnummer vermeld op de
coillijst (CCL). Een copie van deze CCL gaat naar de afdeling
planning &calculatie, die de voorraadadministratie van het SSC
voert. Door de nummering van de WG-coils kunnen reserveringen
en mutaties (zoals het gedeeltelijk afcoilen) eenvoudig geregi
streerd worden.
Men zou de WG-restcoils (eventueel ook de mini-coils) ook kun
nen nummeren opdat een effectievere voorraadadministratie
(met behulp van een "restcoillijst" en een "restcoilmutatielijst")
en een effectiever materiaalgebruik mogelijk wordt.
Echter, aIleen het nummeren van de restcoils brengt meer nadelen
dan voordelen. Indien men namelijk de opdracht geeft om een be
paalde restcoil (restcoilnummer X )af te coilen dan moet men
precies die restcoil nemen ook al ligt deze midden onder de sta
pel, terwijl op dit moment de eerste de beste coil genomen wordt
die aan de opgegeven afmetingen voldoet (qua dikte, breedte en
gewicht). De voordelen die, bij aIleen een nummering van de rest
coils, op het gebied van de voorraadadministratie te behalen zijn,
wegen zeker niet op tegen het extra werk. Een vernieuwde opslag
methode in samenwerking met restcoilnummering zal echter sterk
kostenbesparend kunnen werken*.

* Bij andere opslagmethoden (-systemen) is deze rest
coilnummering onzinnig en/of overbodig.
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Het kostenbesparend effect zit dan in het verminderen van niet
productieve tijd (uitzoek- en omlegtijd) en op het gebied van
een meer gedetailleeerde voorraadadministratie.
Zo zal het toezeggen van materiaal gebaseerd worden op aanwezi
ge coils met bijbehorende afmetingen waarna een reservering
geplaatst wordt, terwijl het tegenwoordig nog weI eens voo~kamt

dat men duurder materiaal gebruiken moet om t~ch aan de order
te kunnen voldoen.

De ontwerpen voor het nieuwe opslagsysteem voor WG-restcoils zijn
te vinden in bijlage XII.

Verder dient uitdrukkelijk gewezen te worden op reeds aanwezige,
maar nooit gebruikte, programmatuur voor wat betreft coil-voor
raadadministratie. Onder het menu 19. (zie bijlage XI ) kan men
voorraden op coilnummer bijwerken. Verder kan men de coilnummers
op basis van dikte afbeelden en afdrukken. Het afdrukken van de
coils op basis van coilnummer is een andere mogelijkheid.
Deze programmatuur kan natuurlijk ook met succes worden toege
past bij restcoils (afhankelijk van het nieuwe opslagsysteem).
Het grote voordeel dat het gebruik van dit programma met zich
brengt is dat ieder (bevoegd) persoon deze overzichtelijkgepre
senteerde voorraadadministratie eenvoudig en snel raadplegen kan
in tegenstelling tot de thans gebruikte voorraadadministratie.
De autarnatisering van de WG-(rest)coiladrninistratie wordt uit
voerig in paragraaf 4.2. beschreven.

3.6. Kanttekeningen betreffende bestaande situatie

In deze paragraaf worden enkele kanttekeningen omtrent de huidige
gang van zaken geplaatst. Het gaat hierbij om situaties waarmee
ter dege rekening moet worden gehouden bij het (eventueel automa
tiseren van het)informatie-voorzieningssysteem, omdat ze vrij
uniek zijn qua informatie-voorziening en -verwerking zonder overi
gens daarbij op dit moment echte problemen te veroorzaken.
Het bes~ van deze situaties -en hun gevolgen- geeft evenwel een
beter inzicht in het waarom van de bestaande informatiestromen.

Ais eerste zal ik in dit verband wijzen op het bestaan van twee
deeibedrijven (SSC en PB) binnen Laura Metaal BV., die elkaar zien
als leverancier en klant. Indien de klant (PB) halfproducten door
de Ieverancier (SSC) laat produceren dan maakt de afdeling planning
&werkvoorbereiding (PB) de benodigde BWK en CBK in plaast van de
afdeling planning &calculatie (SSC) omdat het PB niet aIleen aIleen
aIle informatie bezit omtrent de te maken halfproducten, maar tevens
(uit ervaring) aIle informatie bezit die nodig is voor het opstel
len van de benodigde BWK en CBK.
Bij normale gang van zaken is de klant-Ieverancier relatie niet zo
hecht. Bij het informatievoorzieningssysteem (maar zeker bij het
automatiseren van de informatievoorziening) zal hier extra aandacht
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aan besteed moeten worden.

Als tweede wil ik in dit verband wijzen op het feit dat binnen het
PB een aantal afdelingen (zie hoofdstuk 1 ) existeren waarvan enkele
feitelijk op zichzelf staande bedrijfjes zijn.
Deze bedrijfjes zijn veelal h~ch ontstaan (door bijvoorbeeld
overname) en zijn, of sterk verbijzonderd naar bewerking (ookwel
"interne differentiatie" genoemd) zoals pers/pons, of naar Product
("interne specialisatie") zoals flenzen. Met de bouw van een pro
ductiestraat voor bermplanken (afdeling bermbeveiliging) geeft men
binnen Laura Metaal BV. te kennen sterke voorkeur voor specialisatie
te hebben.
Binnen het informatievoorzieningssysteem moet het voor beide soorten
afdelingen (verbijzondering naar bewerking of naar product) mogelijk
zijn om optimaal naast elkaar te kunnen functioneren.
Deze bedrijfjes maken gewoon gebruik van aIle ondersteunende afde
lingen zoals facturering en expeditie. Qua informatievoorziening
en -verwerking verschillen deze bedrijfjes nogal sterk:
- bij de afdeling wielen fungeert de, speciaal voor deze afdeling

aangestelde, productiebaas als verkoper. Orders worden bij hem
geplaatst en verder verwerkt tot productie-opdrachten. Verder
bestelt of reserveert hij het benodigde materiaal bij de afdeling
inkoop respectievelijk planning &werkvoorbereiding.

- bij de afdeling flenzen zit het verschil o.a. in het feit dat de
afdeling verkoop PB het productieprogramma (PPF) samenstelt in
plaats van de afdeling planning &werkvoorbereiding die dit voor
aIle andere afdelingen van het PB doet. De verkoop PB stelt het
PPF echter op omdat het noodzakelijke inzicht vooralsnog aIleen

binnen deze afdeling aanwezig is.
- de meeste afdelingen werken op order en hebben zodoende geen behoef

te aan een voorraadadministratie. Voor de afdeling landbouwwagens
wordt de voorraad halfproducten weI geregistreerd (zie bijlage X
onder de noemer magazijn 5). Daarnaast wordt door de afdeling
verkoop PB de voorraadadministratie van de flenzen- en de bermbe
veiligingsafdeling bijgehouden, evenals de voorraad producten die
bij derden in~king zijn (bijvoorbeeld verzinkerij).Deze voor
raadadministratie wordt door de afdeling verkoop PB gevoerd omdat
onder deze afdeling een baas van het overgenomen "flenzen-bedrijf"
(nu -afdeling) ressorteert evenals de productiebaas van de berm
beveiligingsafdeling (incl.bermbeveiligings-renovatie-materiaal
oftewel reno-materiaal).

Tenslotte wil ik wijzen op een situatie die ontstaan is als gevolg
van tijdgebrek bij de afdeling planning &calculatie. De afdeling
verkoop SSC maakt voor SSC-orders aIle BWK aan. Deze taak is in prin
cipe toebedeeld aan de afdeling planning & calculatie en bij een
eventuele verminderde werkdruk zal deze afdeling deze taak weer kun
nen overnemen.
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Aan genoemde situaties moet extra aandacht besteed worden bij het
inforrnatievoorzieningssysteem, zeker bij een eventuele automati
sering.
Er zullen steeds speciale afdelingswensen blijven, ook al worden
enkele consessies gedaan zoals het overhevelen van taken naar de
daarvoor specifiek in het bedrijf functionerende afdelingen.

3.7. Resume van de veranderingen

De in de vorige paragrafen besproken veranderingen kunnen sarnen
gebracht worden onder twee rubrieken: "formulier" en "procedure
verandering".

Onder de rubriek "formulier" valt het duidelijk instrueren van de
gebruikers omtrent het in- of aanvullen van de formulieren (instruc-
teur : eindgebruiker of verwerker):

zo moeten de beide verkoop afdelingen in het vervolg de vracht
kosten expliciet vermelden op de intern circulerende orderbe
vestiging (ORB).
de gebruikers van het bestelaanvraagformulier (BAF) moeten
per artikelnurnmer een BAF gebruiken hetwelk zo volledig
mogelijk dient te worden ingevuld.
bij het introduceren dient voldoende aandacht besteed te
worden aan het instrueren van de gebruikers.

De rubriek "formulier" herbergt voorts veranderingen omtrent het
gebruik van nieuwe formulieren of het vervallen van verouderde of
overbodige formulieren:

- het introduceren van een nieuw bestelaanvraagformulier (BAF
voor de afdeling inkoop), een kleinere coilmutatielijst (eLM
voor de afdeling planning & calculatie), een verbeterd bestel
formulier en vereenvoudigd ontvangstbewijs (BST resp. OVB voor
inkoop en boekhouding)eneen verbeterde computeruitdraai (voor
nacalculatie).

- het vervallen van het oude bestelaanvraagformulier (BAF) , het
standaardbestelformulier (SBF) , de bedrijfsrapportage (BDR),
allen voor de afdeling inkoop. Voor de afdeling expeditie
vervallen: de aangevulde orderbevestiging (ORB), het'telefoon
notitie of telex-bericht'-formulier (TTB) en de notitie aan de
expeditie (NEX).

Onder de rubriek "procedure-verandering" vallen naast procedure-ver
anderingen zelf, ook hun rechtstreekse gevolgen, zoals bijvoorbeeld
op het gebied van personeelsinzet en coilopslagsysteem:

- het autornatiseren van de voorraadadministratie op de werkvloer,
hetgeen verder besproken wordt in hoofdstuk 4. •

- het autanatiseren van de dagrapportage, hetgeen verder besproken
wordt in hoofdstuk 4 •.
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- als altematief voor het autanatiseren van de voorraadadmini
stratie op de werkvloer wordt het aanstellen van een voorraad
administrateur voorgesteld. Deze adrninistrateur zou de voor
raadgegevens van rnagazijn I en 2 moeten verzorgen (wat betreft
het SSG) en verwerken (wat betreft het sse en het PB) tot en met
het voor gebruik in orde maken van de canputervoorraadlijsten.
Daamaast zal het (met behulp van de canputer) up-to-date houden
van de voorraadgegevens betreffende grondstoffen voor het SSG
(coils en platen) een taak worden. De functie-anschrijving, als-
mede een toelichting op de te verrichten taken en een kanposi
torisch schema van de in te zetten voorraadadrninistrateur zijn
te vinden in bijlage IX .

- het toepassen van een opslagsysteern voor WG-restcoils (eventu
eel ook toepasbaar voor mini-coils) al dan niet tesamen met
een voorraadadrninistratie van deze restcoils (eventueel met
gebruikmaking van het bestaande prograrrrna, zie hoofdstuk 4. ).
Ontwerpen voor het nieuwe opslagsysteem voor WG-restcoils wor
den uitvoerig behandeld in bijlage XII.

3.8. Verwachtingen en aanbevelingen

In de huidige situatie kan het invoeren van enkele relatief kleine
veranderingen als bedoeld in paragraaf2.5.1eiden tot verbeteringen in
en uniformiteit van het informatievoorzieningssysteem, hetgeen de
eerste aanzet tot autanatisering vereenvoudigt.

< Onder kleine veranderingen wordt het invoeren
van enkele nieuwe fOnrn1lieren bedoeld, alsmede
instructies antrent het f0nrn11iergebruik >

Veranderingen van ingrijpender aard zul1en ook grotere voordelen met
zich brengen.

< Grotere veranderingen zijn het autanatiseren
van:- het voorraadadrninistratiesysteern op de

werkvloer (met als altematief het aan
stel1en van een voorraadadrninistrateur),

- de dagrapportage en
- de WG-(rest)coiladrninistratie en daar-

naast het invoeren van een nieuw opslagsysteem
voor WG-restcoils >

Verder in de toekanst te realiseren autanatiseringen van het infor
rnatievoorzieningssysteern zullen met name van invloed zijn op de
taakverdeling over verschil1ende afdelingen. Enkele afdelingen, met
een sterke verbijzondering naar product, zullen taken moeten over
dragen aan daarvoor specifiek in het bedrijf functionerende afde
lingen, zonder daarbij echter hun specifiek productkarakter te
verliezen.

< 20 zal als voorbeeld de afdeling verkoop PB
het maken van het productieprogramna voor de
flenzen (PPF) moeten overdragen aan de afdeling
planning &werkvoorbereiding terwijl de werk
vloer van de flenzenafdeling haar taak voor
wat betreft het maken van de paklijst (PLF) zal
blijven behouden >
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Uitwerking van de autornatiser~s-voorstellen
met 5€trekklng tot e lnfonnat1ebehoefte

Inleiding

In dit hoofdstuk worden autornatiseringsvoorstellen, die gedeelte
lijk reeds in hoofdstuk 3 genoernd zijn, uitgewerkt, te weten:
- de automatisering van de WG-(rest)coiladrninistratie,
- de autamatisering van de voorraadadministratie,
- de automatisering van de orderbevestiging/verzendadvies/fac-

tuur-inforrnatiestroarn en
- de automatisering van de dagrapportage.

Verder in de toekamst te realiseren autamatiseringen worden aan
gestipt en vragen te zijner tijd een verdere bestudering.

In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen betreffende de infonnatiestro
men, ten gevolge van onder andere l:x:>Vengenoernde automatiserings
voorstellen, in rnatrix-vorrn gepresenteerd.

4.2. Autamatisering WG-(rest)coiladrninistratie

Ret eerste voorstel tot autamatisering van de inforrnatiebehoefte
betreft de voorraadadministratie van de WG-coils (en eventueel
de WG-restcoils). De afdeling planning &calculatie is is rnamen
teel verantwoordelijk voor deze adrninistratie.
De voorraadadministratie van de WG-coils wordt thans handmatig
verricht met behulp van de coillijst (CCL), de coiLrnutatielijst
(CML) (beide ingevuld op· de werkvloer SSC) en de coilbewerkings
kaart (CBK) (bij terugkornst uit de fabriek).
Deze voorraadadministratie heeft de rnogelijk.heid bepaalde WG-doils
te reserveren voor orders, omdat aIle WG-coils bij aankornst voor
zien worden van. een nurrmer en zodoende eenvoudig geregistreerd
kunnen worden.
De WG-restcoil s worden tegenwoordig niet genurrmerd. WeI worden de
restcoils voorzien van een sticker met afrnetingen en gewicht het
geen het uitzoeken van een voor de af te werken order geschikte
restcoil vereenvoudigt.

Bij de nieuwe restcoil-rekkenopslag systemen (zie bijlage XII ,punt
2 en 4) is het noodzakelijk de restcoils te nummeren, zodat een,
op de WG-coil-voorraadadrninistratie gelijkend systeern toegepast
kan worden. Te denken valt dan aan een restcoillijst (RCL) en een
restcoilrnutatielijst (ReM) in navolging van respectievelijk de
coillijst (CCL) en de coilrnutatielijst (CUM).
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De benodigde (basis-) software voor de autornatisering van de voor
raadadministratie van WG- (rest)coils is reeds aanwezig binnen het
bedrijf, zie bijlage XI .
Eventuele aanpassing en uitbreiding van de bestaande software is
door Laura Metaal BV.-personeel uit te voeren.

Het invoeren van de data, afkornstig van coillijst (CCL), coibnu
tatielijst (CLM) respectievelijk restcoillijst (RCL) en restcoil
lTRltatielijst (RCM) zal vooralsnog plaats vinden door (of in op
dracht van ) de afdeling planning &calculatie van het SSC.

Het volgende stadium van de autornatisering van de (rest-)coilvoor
raadadministratie behelst de verlegging van de data-invoer-taak.
In de toekanst meet het invoeren van de data, afkanstig van de
(rest)coillijst (CLL respectievelijk RCL) en de (rest)coilmutatie
lijst (CLM respectievelijk ROM), een taak worden van de afdelings
baas.

Infonnatiebehoefte
Voor-een-effectieve voorraadadministratie moet de gebruiker over
de volgende data per (rest)coil kunnen beschikken:

- (rest)coilnurnner - prijs per ton
- artikelnt.llIlIler - leverancier
- dikte - leverdatum
- breedte
- gewicht (resterend)

Verder moet er een mogelijkheid zijn an de rnateriaal-kwaliteit te
verwerken, bijvoorbeeld met behulp van coderingen zoals: R=roest,
G=gegolfd, etc .•
Ook moet men de (rest)coils kunnen reserveren door bijvoorbeeld
vennelding van het toekornstig order nurrrner mogelijk te maken.
Enkele algemene opties die de software moet bezitten zijn:

-afbeelden (lJest)coilnurrrners op basis van dikte,
-bijwerken van de voorraden op (rest)coilnurrrner,
-lijst afdrukken van de (rest)coils op basis van dikte,

I-lijst afdrukken van de (rest)coils op basis van nummer, !
-lijst afdrukken van de (rest)coils op basis van 1everdatum,
-lijst afdrukken van de (rest)coils op basis van artikelnummer.

Te bereiken voordelen:
oXeerste stadIum (invaeren data op ,of in opdracht van de afdeling

planning &calculatie)
-door de wekelijkse (eventueel dagelijkse) bijwerking van data
wordt steeds over een up-to-date voorraadadministl:iatie van de WG
(resthxbils beschikt, waardoor de infonnatievoorziening (service)
aan de klant verbeterd wordt.
NB. de frequentie van de CLL en CU1 (eventueel de RCL en ReM) moet

aangepast worden.
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-door toep~ssing van de computer kan ieder (bevoegd) persoon de
overzichtelijk te presenteren voorraadadrninistratie raadplagen
(via beeldschenn of uitdraai).

- er kan een koppeling plaats vinden tussen deze en andere reeds
aanwezige voorraadadministraties. Eventuael dient men in dit
geval extra data-invoer per coil rnogelijk te maken, zoals prijs
per ton, leverancier en leverdatum (zie voorgaande bladzijde).
Deze koppeling dient in principe als controle-mogelijkheid.

-als gevolg van de autornatisering van de voorraadadministratie
van de WG- (rest) coils kan effectiever en sneller (na een inwerk
periode) gewerkt worden.

*tweede staili.11..1ITl (invoeren data op de werkvloer)
-de afdeling planning &calculatie krijgt meer tijd ter beschikking
voor overige werkzaamheden .

.-de afdelingsbazen op de werkvloer worden meer betrokken bij de
voorraadadminisrnatie. Deze extra verant:vxx:>rdelijkheid zal hoogst
waarschijnlijk rnotiverend werken.

-het GIL!Gll1- (en eventueel RGL/RCM-) forrrulierencircuit zal
hoogstens ter controle van het geautomatiseerde systeem blijven
bestaan. De frequentie van deze infonnatiestroan kan voor dit
doel eventueel verlaagd worden.

4.3. Automatisering voorraadadministratie

Het tweede voorstel tot informatie-behoefte-automatisering heeft
betrekking op het voorraadadministratie-systeem met behulp van de
materiaalafgifte- en ontvangstbonnen (MAR en MOG-forrrulieren).
Deze twee materiaalbonnen zijn de belangrijkste fonmulieren binnen
het bedrijf. De hele voorraadadministratie, de administratie van
het materiaalverbruik, de nacalculatie enz. zijn aan deinforma
tievoorziening met behulp van deze twee formulieren "opgehangen".

Het voorraadadministratie-systeem is uitvoerig beschreven in
bijlage X.

Omdat deze twee formulieren van wezenlijk belang zijn is verder
onderzocht wie welke infonnatie (data) genereert en aan de hand
waarvan en verder wie deze infonnatie nodig heeft en voor welk
doel.
Dit de van/naar-matrix, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2."
kan de weg van deze twee materiaalbonnen eenvoudig gevolgd worden,
nl.: werkvloer PB/SSG (volgnumrner 0), productie-baas SSG (volg
nurrmer 011), nacalculatie (volgnurrmer 2), boekhouding (volgnumner
3), nacalculatie (volgnurrmer 4) en boekhouding (volgnurrmer 5) waar
na deze bonnen op de afdeling nacalculatie opgeslagen worden (volg
numner 6).
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Voor het MAR- en MOG-formulier is een gedetailleerde inforrnatie-ma
trix opgesteld, met op de horizontale as de afdelingen in boven
genoemde volgorde aangegeven en op de verticale as de verschillen
de informatie-items die op het huidige MAR- en MOG-formulier inge
vuld dienen te worden.

Met behulp van coderingen is verder aangegeven wat er met de in
formatie-items gebeurt:

~ = informatie-item wordt ingevuld aan de hand van/met be
hulp van formulier ...

@= informatie-item wordt gecontroleerd aan de hand van/ver
geleken met formulier ...

e = inforrnatie-item wordt overgedragen naar formulier ...
o = informatie-item wordt ingeponst op de terminal en nadien

gecontroleerd.

De formulieren waarvan informatie-items onttrokken worden, waarmee
informatie-items vergeleken of gecontroleerd worden of waaraan
informatie-items overgedragen worden zijn op de horizontale as ver
meld.
De inforrnatie-matrix is op de volgende bladzijde te vinden.

Uit deze informatie-matrix blijkt, dat de informatie-items "af
meting" en "B benaming" niet, of zeer sporadisch gebruikt worden.
Opgemerkt dient te worden dat de ruimte die in principe gereser
veerd is voor het informatie-item "afmeting" bij de voorraadadmi
nistratie van afval gebruikt wordt an het woord "afval" of "afval
voor bewerking" te vermelden.
De MAR-afval-bon, gemaakt bij het te~eren van het ontstane af
val uit de fabriek vermeldt het woord 'afval" in de "afmeting"
ruimte.
Afval dat nog gebruikt kan worden in het productieproces krijgt
op de ontvangst- en afgiftebon (M(X; en MAR) de vermelding "afval
voor bewerking" in de "afmeting"-ruimte.
Zie ook bijlage X ,Voorraadadministratie.

Verder dient vermeld te worden dat het infonnatie-item ''kode pIt
ook via het item "order nr" te achterhalen is, maar dit vergt voor
de afdeling nacalculatie extra opzoekwerk.

Het informatie-item "machine" wordt op de afdeling nacalculatie
gebruikt bij het toewijzen van het afval aan bepaalde machines.

Verder voIgt uit deze informatie-matrix welke informatie-items
bij een autanatisering van het voorraadadministratie-systeem mee
genanen dienen te worden, te weten:-algemene informatie zoals
datum en soort kaart en -specifieke informatie zoals machine, kode
p. order nr, A artikel nr, gewicht, benaming(afval(voor bewerking»,
magazijn, bon nr, hoofd van rekening.
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Uit deze matrix voIgt ook welke informatie-items per afdeling be
schikbaar moeten zijn en voor welk doel deze afdeling die infor
matie-itans nodig heeft. Dit laatste is vooral van belang bij auto
matisering van andere informatiestromen. 20 zal bij autamatise
ring van de dagrapportage (zie paragraaf 4.5'> het inwllen van
de MAR- en MOG-barmen bij de de productie-baas van het sse (ter
verrekening van de transporten, zie bijlage X ,Voorraadadmini
stratie-systeern) misschien op een aangepaste wijze moeten gebeuren.

In de volgende figuur, zie volgende bladzijde, is de informatie-ma
trix weergegeven van de geautomatiseerde voorraadadministratie.

Sarnengevat bevatten gepresenteerde informatie-matrices alle gege
vens, eisen en randvoorwaarden die voor een autamatisering nood-
zakelijk zijn. .

Als proef kan deze automatisering doorgevoerd worden op een aantal
onderdelen van afdelingen op de werkvloer van het sse en het RB,
met name bij de modernere installaties zoals de hoekschaar (Koll
schen-schaar) en de bermbeveiliging.
Na voldoende ervaring met het geautamatiseerd systeem kan besloten
worden am andere afdelingen aan te sluiten. Ret fonrulieren-cir
cuit blijft vooralsnog naast de geautamatiseerde informatiestroam
bestaan (bijvoorbeeld ter controle), maar kan op de dwr vervallen.

Te bereiken voordelen:
=verrntnderIng van de-papierstroam.
-afdelingsbazen op de werkvloer worden meer betrokken bij de voor
raadadministratie. Deze verantwoordelijkheid zal hoogstwaarschijn
lijk motiverend werken.

-de betrokken afdelingen kunnen sneller en effectiever werken.
-er kan een koppeling plaats vinden tussen deze en andere voorraad-
administraties. Deze koppeling dient in principe als controle-mo
gelijkheid. Als voorbeeld kan de koppeling met de coilvoorraden
administratie genoemd worden.

4.4. Autamatisering orderbevestiging/verzendadviezenl
factwr-informatiestroam

Ret derde voorstel tot autamatisering van de informatiebehoefte
behelst de orderbevestiging/verzendadviezen/factuur-informatie
stroan. Deze informatiestroam loopt van de verkoopafdelingen
via de expeditie en de facturering naar de baekhouding.
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De verzendadviezen (VP:Z-laden) worden ingevuld op de expeditie aan
de hand van toegezonden infonnatie. Deze infonnatie is te vinden
op de orderbevestigingen (ORB), de paklijst-flenzen (PLF) en in
mindere mate reno-ontvangstbonnen (ROB) en transito-leveringsfor
mulieren (TRL), zie bijlage .
Indien de belangrijkste infonnatiebronnen, het orderbevestigingsformu
lier en de paklijst-flenzen,bekeken worden dan blijkt dat de data
letterlijk overgetypt wordt op de verzendadviezen. Vaak wordt,
voor de afmetingen van de producten verwezen naar de, als bijlage
toegevoegde, orderbevestiging an het overtypwerk te reduceren.

Voor flenzen-orders dient de paklijst als informatiebron die of
grotendeels letterlijk overgetypt wordt op de verzendadviezen of
als bijlage wordt toegevoegd.

De infonnatie die de expeditie voor de verzendadviezen zelf gene
reert is~ tot informatie omtrent:- gewicht (weging)

- transporteur (eventueel)
(visueel)

- vrachtbriefnurmer (eventueel)
(volgnurmer)

Voor het invullen van het gecombineerde douanefactuur/verzendadvies,
ook als VP:Z gecodeerd, wordt eveneens een groot gedeelte van de
informatie overgetypt of een copie van de orderbevestiging wordt
bijgevoegd.
De infonnatie die de expeditie voor het gecombineerde douane
factuur/verzendadvies zelf genereert blijft beperkt tot:

- gewicht (weging)
- transporteur (eventueel)

(visueel)
- vrachtbriefnurmer (eventueel)

(volgnurmer)
- geleidedocumentnurmer

(volgmmner)
- statistieknummer

(volgnurmer)
- land van oorsprong

(nurmer)

Een copie van de verzendadviezen wordt door de afdeling factu
rering als voomaamste informatiebron gebruikt bij het genereren
van facturen (FKL en FLT).
Oak in dit stadium van de informatie-overdracht wordt het grootste
deel van deinfonnatie letterlijk overgetypt.
De infonnatie die de facturering bij het opstellen van de factuur
zelf genereert blijft beperkt tot: - totaal bedrag (rekensan)

- ornzetbelasting (pereentage)
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De rest van de infonnatie, te weten: - betalingswijze,
- prijs per ... en een
- anschrijving op welke wijze

de bestelling (order) geplaatst
is (nummer, datum etc.

wordt ingevuld aan de hand van toegezonden infonnatie in de vonn
van orderbevestigingen.

De gegevens die door infonnatie-overdracht (overtypen) van het order
bevestigingsfonnulier (ORB) via de verzendadviezen (VP:l) op de fac
tuur (FKL) terecht kanen zijn:- klant (naarn, adres, etc.)

- afleveringsadres (naarn, adres, etc.)
- leveringsconditie
- per (transporteur)*
- (niet)/franco
- order nr*
- artikel nr*
- gewicht (theoretisch, eventueeD*
- stuks'\-
- anschrijving (eventueel vol~ens

bijlage)

De facturen gaan vervolgens naar de boekhouding die deze fonnulie
ren aanvult en verder verwerkt. Deze verdere verwerking omvat on
der meer het op de tenninal invoeren van de hiema genoande gege
vens, die reeds gegenereerd werden bij bet oJXl18ken van de ver
zendadviezen : - code product (artikel nr) f

- order nr,
- gewicht,
- aantal.

In deze paragraaf is uitsluitend gekeken naar gerneenschappelijke
informatie welke de drie afdelingen (expeditie, facturering en
boekhouding) benodigen bij het invullen van de verzendadviezen
en de factuur. Oak is aangestipt welke infonnatie de afdelingen
zelf genereren an de genoemde fonnulieren te completeren.
Daamaast is de koppeling met de orderbevestiging (ORB) genoemd,
andat dit formulier de belangrijkste infonnatiebron is voor de
gevolgde infonnatiestroan.
Bij een autanatisering van de infonnatiestroan (orderbevestiging)/
verzendadviezen/factuur zal niet aIleen de stroan gemeenschappe
lijke infonnatie geautanatiseerd worden, maar uiteraard de tota
Ie infonnatiestroan.

Bij de,inmiddels reeds grotendeels geautanatiseerde infonnatie-.
stroan (verzendadviezen/factuur) zijn dan ook aIle infonnatie-
items die op deze fonnulieren voorkanen autanatisch te v~rwerken.

Met behulp van een interactief progranrna worden aIle gegevens in
gevoerd. De daarbij gebruikte beeldschennen zijn aan bet einde van
deze paragraaf afgebeeld, evenals de resultaten: de verzendadviezen-

,\- Deze gegevens worden eveneens vermeld op de dagrapporten (DRP)
onder de kop "verzending" (zie volgende paragraaf).
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en de factuur-uitdraai.
De lay-out vanbeide forrnulieren is bij deze autornatisering dui
delijk gelijk gebleven aan de lay-out van de oorsprorikelijke for
rnulieren (zie bijlage VII),dit am de overgang van forrnulier naar
canputer-uitdraai zo soepel mogelijk te latro verlopen.

4.5. Autamatisering dagrapPOrtage

Autamatisering van de dagrapportage op de afdeling expeditie is
een verder voorstel.
Op de expeditie worden dagelijks, aan de hand van vrachtpapieren
(-brieven,VRP) en verzendadviezen (VP;Z laden en lossen), de aankam
sten en verzendingen van de vorige dag venneld op het dagrapPOrt
(DRP).Nadat hiervoor alle forrnulieren geordend worden onder de
rubriek "verzendingen" of "aankamsten" en daama naar productgroep,
wordt het dagrapport ingevuld (opgemaakt).
Ret dagrapport bestaat uit een zestal kolamrnen, te weten:

- productcode,
- per (transporteur) ,
- amschrijving,
- order nr,
- naam (klant leverancier) en
- gewicht (opgegeven).

Verder wordt op het dagrapport venneld het door Laura Metaal BV.
gewogen gewicht. Tenslotte wordt voor intem gebruik op de afdeling
expeditie een aantekening geplaatst indien alle benodigde forrnu
lieren volledig ingevuld zijn.
Ret dagrapport (DRP) beslaat dagelijks gemiddeld drie A4-velletjes
van 35 regels en wordt acht maal gecopieerd voor de afdelingen
verkoop PB, verkoop SSG, inkoop SSG, planning &calculatie SSG,
productie SSG, facturering, boekhouding en expeditie zelf die alle
gebruik maken van de dagrapporten.

Bij een autamatisering van deze dagrapportage kunnen de aankamsten/
verzendingen na afhandeling, aan de balie van de expeditie, inge
ponst worden met belUllp van een interactief progranma, hetgeen
hiema kort amschreven wordt.
Aan het einde van de dag kunnen uitdraaien voor de bovengenoemde
afdelingen gernaakt worden,nadat de computer alle aankamsten/ver
zendingen op productcode-volgorde gerangschikt heeft.

De kem van het interactief progranma bestaat uit een achttal vra-
gen, te weten: aantal cursorplaatsen

- het soort vracht (aankamst/verzending) < 1 >
- de productcode

De leveringen van de verzinkerij en
het werken in loondienst moeten
een speciale 2-cijferige code toege
wezen krijgen.
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aantal
Tegenwoordig staan deze handelingen
verrneld onder PM respectievelijk LD.

- de naam van de transporteur
Voluit intikken of gebruik rnaken van
Het debiteur nr.

- anschrijving van de vracht
Voluit intikken.

- opgegeven gewicht in kg.
- order nr.
- naam van de klant of leverancier.

Voluit intikken of gebruik rnaken van
het debiteur of crediteur nr.

- gewogen gewicht in kg.
Gewogen door Laura Metaal BV.

cursorplaatsen

< 2 >

< 20x4 >

< 40>
< 8>
< 6>

< 20x4 >

< 8>

Ret prograrrma wordt 's morgens opgestart met het ingeven van de
datum en's avonds afgesloten met het rangschikken , controleren,
printen en opslaan van de gegevens.

,!e_~r~~eg YOQr<je1eg gij ~eg ~u~a.IJCl~i~e!igg_v~_d~ gagr~ppo!t~g~
-de dagrapportage is elk uur van de dag up-to-date waardoor de
infonnatie-service niet alleen aan de klant, maar ook aan de af
delingen van Laura Metaal BV. zelf optirnaal wordt.
Ret laatst genoernde is bijvoorbeeld van belang bij bestellingen
van materiaal voor sse of PB door de afdeling inkoop.

-het rangschikken van de vrachtpapieren (-brieven, VRP) en de
verzendadviezen (VAZ) geschiedt autanatisch waardoor het opstellen
van het dagrapport minder tijd :in beslag neernt (een inwerkperiode
in acht genanen).

Verdere voordelen zijn te bereiken als de autanatiser:ing van de
verzendadviezen (VAZ) gecanbineerd wordt met de autanatiser:ing van
de dagrapportage (DRP) (zie ook paragraaf 4.4.).
Men kan aan de hand van de gegevens nodig voor het opstellen van
de verzendadviezen eveneens de dagrapportage opstellen. Vergelijk
hiervoor de informatie, welke nodig is voor het opstellen van beide
formulieren.

De beschreven autanatisering van de dagrapportage zal na een
inwe1Jkperiode een aanmerkelijke tijdwinst opleveren voor de
afdeling expeditie.
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4.6. Verdere automatiserings-voorstellen

Naast de in voorgaande paragrafen uitgewerkte autornatiserings
voorstellen biedt nog een aantal andere, voor de productie en
het voorraadbeheer noodzakelijke administratieve begeleidings
processen perspectieven voor autornatisering.
Het betreft de volgende administratieve processen of handelingen,
waarvan de autornatisering nog een nadere studie vereist.

- De materiaalbonnen van het (echte) magazijn (MTB-bonnen).
De betrokken afdelingen zijn bet magazijn, de inkoop en de boek
houding.

- Het voorraadbeheer van bet PB. De betrokken afdeling is de ver
, koop van het PB.

NB.: Of dit voorraadbeheer een taak van de verkoop-afdeling is,
werd reeds in een voorgaand hoofdstuk betwijfeld.

- Het opstellen van de orderbevestigingen, waarbij een standaard
briefindeling wordt aangevuld met specifieke ordergegevens.
De betrokken afdelingen zijn de verkoopafdelingen van het PB en
het sse.

- Na de automatisering van het opstellen van de orderbevestiging
kan eveneens aandacht besteed worden aan de onderlinge koppeling
van deze orderbevestiging met de verzendadviezen, de facturering
en de dagrapportage.
De koppeling orderbevestiging, verzendadviezen en facturering is
reeds besproken in paragraaf 4.4 •.
De koppeling van bovengenoemde onderdelen met de dagrapportage
is reeds aangehaald in paragraaf 4.4. en 4.5•.
De betrokken afdelingen zijn beide verkoop-afdelingen '(PB en SSe),
de expeditie, de facturering en de boekhouding.

- Na autornatisering van de orderbevestigingen kan overgegaan wor
den op een geheel geautornatiseerde lopende-order-registratie (LOR).
Afdelingen die rtlOOlenteel gebruik maken van een Iopende-order-re
gistratie(LOR-klapper met aIle orderbevestigingen van Iopende
orders) zijn:- verkoop PB,

- planning & werkvoorbereiding PB,
- productie PB (rest),
- verkoop sse,
- planning &calculatie sse,
- productie sse,
- expeditie,
- nacalculatie en
- boekhouding.
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4.7. Verwachtingen en aanbevelingen

In de huidige situatie kan de autornatisering van de WG-coiladmini
stratie op of in opdracht van de afdeling planning &calculatie
ingevoerd worden.

De autanatisering van de voorraadadministratie (materiaalafgiften
en - ontvangsten) kan, na het schrijven van de benodigde software.
als try-out op een aantal plaatsen op de werkvloer geintroduceerd
worden.
Bij positieve resultaten van deze try-outs kan deze geautornatiseer
de voorraadadministratie op aIle betrokken afdelingen gerealiseerd
worden.

De autanatisering van de verzendadviezen/factuur-informatiestroan
verkeert reeds in het try-out stadium. De resultaten van deze try
outs zul1en bepalend zijn voor de autornatisering van de orderbeves
tiging en geven een verdere aanzet tot autornatisering van de dag
rapportage.

Verwachtingen betreffende verder in de toekanst te realiseren
autornatiseringen zijn weI genoand maar vragen te zijner tijd een
verdere bestudering.
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5. Beschrijving toekamstige situatie

5.1. Inleiding

De invoering van veranderingen en automatiseringsvoorstellen (zie
hoofdstuk 3 respectievelijk 4) heeft als doel het verbeteren van de
bestaande infonnatiestramen binnen Laura Metaal BV.
In de volgende paragraaf wordt de toekanstige infonnatiestroan van
het totale bedrijf in matrix-vonn gepresenteerd.

5.2. De infonnatiestramen in matrix-vonn

De infonnatiestramen, aanwezig na invoering van de veranderingen
en de automatiseringsvoorstellen als in dit rapport voorgesteld,
zijn op de volgende bladzijde in matrix-vonn gepresenteerd.

Bij het opstellen van deze infonnatie-matrix zijn aIle veranderingen
(indien mogelijk) verwerkt. Verder is de autamatisering van de
WG-coilach:ninistratie (tweede stadium; invoeren data op de werkvloer),
de voorraadach:ninistratie (voor de gehele fabriek), de verzendad
viezen/factuur-infonnatiestroarn en de dagrapportage verwerkt.
Het inponsen op de tenninal en nadien controleren van gegevens
wordt in de infonnatie-matrix gecodeerd met @ , confonn codering
paragraaf 4. 3..

Opgernerkt dient te worden dat de invloed van sarmige veranderingen
(hoofdstuk 3) gedeeltelijk of niet als zodanig te herkennen is in
de nieuwe infonnatie-matrix. Bedoeld worden veranderingen te berei
ken door overleg, instructie en duidelijke afspraken.

Verder zijn ter vergelijking de huidige en de nieuwe infonnatie-ma
trix naast elkaar afgebeeld.
De huidige infonnatie-matrix is in paragraaf 2.4.1. uitvoerig
besproken.

5.3. Verwachtingen en resultaten

Resultaten van de veranderingen en van de autamatiseringen betref
fende de infonnatiestramen (hoofdstuk 3 respectievelijk 4) zijn
gedeeltelijk of niet als zodanig te herkennen in de nieuwe infor
matie-matrix.
Verwacht wordt echter, dat deze veranderingen en automatiseringen
de efficiency en de snelheid van de infonnatievoorziening aanrnerke
lijk verhagen doordat forrnulieren doelgerichter ingevuld (kunnen)
worden en de taakverdeling en -verrichting verbeterd worden via
overleg en het maken van duidelijke afspraken.
Verder zal de infonnatievoorziening steeds up-to-date zijn en toe
gankelijker voor bevoegden.
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Informatie-matrix toekomstige situatie
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LIJST VAN AFKORTINGEN (vervolg)

VKl. = verzendadviezen

VKH = voorraad klaar-product en halffabrikBat

VKL = verkooplijst per HVR en productgroep

VUI = voorraadlijst handmatig

VMS = voorraacilUtatiestaat en prijzenklapper

VOR = voorraadadninistratie

VRP = vrachtpapieren

VVM = voorraden en voorraacilUtatielijst

VTT = verzoek tot tewerkstelling

VZK = verzuinkaart

oar = overzicht orders versla~met tariefberekening

ORB = orderbevestiging

ORO = order

OVB = ontvangstbewi.js

WGP = weegpapier

PLF = paklijst-flenzen

PLN = planning

PPF = productieprogr811II13. (flenzen)

PRP = productieprogramna (rest)

PSK = personeelsstamkaart

ROB = reno-ontvangstbon

RSA = reno-selectie-afstandhouders

RSP = reno-selectie-planken

SBF = standaardbestelformulier

TEK = tekeningen

TOA = transport-opdracht-aanvraag

TOB = transport-opdracht-bevestiging

TRL = transito-levering

TIB = telefoon-notitie of telex-bericht

TVK = transport-verzamelklapper

URK = uitrustingsklapper

INFDRMATIEDRAGERS (foIllUlieren,lijsten,cahiers en klappers):

AN:, = "aanvraag tot aanbieding"~cahier MrB = materiaalbon magazijn

AAK - aanvraag tot aanbieding door klant MVO = materiaalverbruik per order

AAL = aanv;raag tot aanbieding bij leverancier NCA = nacalculatie

AFl. = afdelingslijst NEX = notitie aan expeditie

AKL = aanbieding voor klant Nor = notitie alganeen

ALV = aanbieding door leverancier NfD = notitie aan technische dienst
AWE = ~i.gheidsboekje

BAf = bestelaanvraagfornulier

BDR = bedrijfsrapport

BST = bestelling

BWB = bruto-winst-berekening

BWK = bewerkingskaart

CAL = calcu1atie (evt. aangevuld AAK)

CBK = coilbewerkingskaart

elL = coillijst

eLM = coilmutatielijst

HPK = hulppersoonskaart

HWK = hulpwerktuigkosten (calculatie)

1M) = hulpwerktuig(aannaak-)opdracht

JRN = journaal

KLK = klantklapper

KST = kladstaat (nacalculatie)

KWB = klad-winstberekening

LBR = lopende-bestellingen-registratie

we = lopende-order-cahier

LOR - lopende-oder-registratie

LVK = legitimatie- en verlofkaart

MAR = materiaalafgiftebon (rood)

MOL = materiaal-diktelijst

HOG = materiaalontvangstbon (green)

NlEUW : KBA - kladboekje-afdelings-bazen RCL = restcoillijst ReM = restcoilmutatielijst

DRK = dagrapportklapper

DRP = dagrapport

DST = dagstaat

DUP = douanepapieren (div.)

FKK = factuur-(klant)-klapper

fKL = factuur voor klant

FLT = factuur van leverancierltransporteur

FVM = factuur-verzamelmap
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BIJLAGE I

1- De fabrieks-lay-out

klein west
warmgewalste plaat
groot west
warmband
restcoils
warmgewalste coils
minicoils
CrMo-staal + velgmateriaal

Op de plattegrond is te zien hoe de afdelingen liggen en hoe de
machines staan opgesteld. Een afdeling wordt over het algemeen
begrensd door kolommenrijen van de bijbehorende kraanbaan en gang
paden.
De knipafdeling is als zodanig in de indeling van de hal moeilijk
te herkennen; de bijgevoegde lijst van machines kan uitkomst bieden
in combinatie met de toegepaste arcering van de diverse groepen
machines (zie legenda) •.
Als afdeling beschouwen we een ruimte waar in hoofdzaak een bepaal
de materiaalsoort is opgeslagen en/of een bepaalde activiteit
plaatsvindt. De aldus te onderscheiden afdelingen zijn vaak onder
verdeling van de binnen de organisatorische structuur van Laura
Metaal BV. te herkennen afdelingen.
De indeling is als volgt:- opslag: 1

2
3
4
5
6
7
8

- SSC 9 sorteren klein west
10 sorteren warmband
11 richten warmband
12 richten restcoils
13 richten warmgewalste coils
14 richten minicoils
15 knipperij
16 knippen van stroken
17 mengele schaar
1(j branderij

- PB : 19 walserij
20 zetterij
21 zetten mangele
22 pers/pons
23 warmpers
24 flenzen
25 bermplanken
26 richten en stralen
27 wielen

- aJ.gereEn:28 afval
29 expeditie
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Behalve deze zlJn er nog: een lasserij, een conservering, een maga
zijn, een werkplaats, een afdeling voor de afwerking van landbouw
wagens en opslagruimte voor uitsluitend voor de handel bestemde
materialen. Bovendien een opslag van buizen en ruimte voor hun
verwerking (ten dele in de zetterij).
Opslag van afval gebeurt in totaal op drie plaatsen op het terrein,
waarvan een verreweg het grootste deel bergt (de afvalplaats bij de
walserij).

Belangrijk om te weten is, dat in de opslagplaatsen "klein west ll ,

"WG plaat" (warmgewalste-) en "groot west" niet uitsluitend met de
betreffende term aan te duiden materiaal ligt opgeslagen. Elke
opslag is genoemd naar de soort die verreweg het grootste deel van
de daar aanwezige voorraad uitmaakt.

Op de volgende pagina's zijn een fabrieks-lay-out en een lijst van
machines per afdeling te vinden.

2- De kantoor-lay-out

Na de fabrieks-lay-out en de machinelijst op de volgende twee pagina's
is eveneens de kantoor-lay-out weergegeven. De ruimteverdeling tus
sen de verschillende afdelingen is vooral van belang bij interpre
tering van de informatie-matrix en de van/naar-matrices.
Het eenduidig vastleggen of schematiseren van alle bestaande infor
matiestromen wordt bemoeilijkt door de verdeling van een werkruimte
over verschillende afdelingen. Als voorbeeld: planning &calculatie'
(SSe) en de afdelingen planning &werkvoorbereiding en calculatie
(PB) delen een ruimte.
Deze afdelingen hebben daardoor veelvuldig mondeling contact, waar
rioor soms de officiele (schriftelijke) weg verlaten wordt of op een
later tijdstip gevolgd wordt.
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LIJST VAN MACHINES PER AFDELING
Nr van afd. Nr van machine Aanduiding machine Soort machine

Nr van afd. Nr van machine Aanduiding machine Soort machine (vervalg) 20 9 - excenter pel'S

11 - - strek- en riehtwals 10 Darley zetbank

12 1 FIN of B&K afcoiler 11 Scharringhaus/Steiner pons/profileer

13 - Mariani afcoiler duo

14 1 WMW afcoiler 21 1 Mengelen zetbank duo(~)

2 Ungerer afcoiler 2 - narichter (~)

15 1 Russ 3 schaar 22 1 Hydraulico 325 ton pel'S (~)

2 Russ 2 " 2 Peddinghaus excenter pel's

3 Irle " 3 Hydraulico ~oo ton pel'S (~)

4 Wiegel' " 4 Wilkening excenter pel's

5 LVD 5 meter " 5 Wolff "
b Wila 2 " 6 Hoffmann "
7 Russ 1 " 7 - straalinstal. H

~ Grabener
I

~ WHa 1 " excenter pel'S .j::--

9 Detombay " 9 M&B pel'S

10 Deense 1 " 10 WMW excenter pel's

11 Deense 2 " 23 1,2,4,5 - frictiepersen

16 1 $chal'ringhaus " 3 Kiezerling exeenter pel'S

2 Thireau " 6,7,8 ovens 2 x olie l'esp.

3 Eumueo " gas

4 Dombret " 24 1,2,3,4 - dl'aaibanken

17 1 Mengele " 5,0,7 - persen (100,3:Xl,

1~ 1,2,3 - brandtafels 400 ten)

4 Scharringhaus sehaar- 8,11,13,14,15 - draaibanken

20 1 Cincinnaty 6 meter zetbank 16,17, 1~, 19 - meerspillige

2 Cincinnaty 4 meter " boormaehines

3,5,6 KNO 63 ton " 9,10 - slijpstenen

4 KNO 100 ton " 21,22 - boormachines

7 Lotze " 20 1 - afeoHer

8 Jung " 27 - - wielenafdeling
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BIJLAGE II

Theorie van het kc:mpositorische schema.
8. Produktiebesturingssysteem

Uitgangspunt bij de reorganisatie van een produktiebesturingssysteem

is de bestaande situatie.·

Met behulp van het in II Inl. Techn. Bedrijfsvoering" behandelde kompositorisch

schema (8.2.) wordt als eerste stap de loop van de informatiestroom

-zowel de schriftelijke als mondelinge-weergegeven.

Omdat bij het ontwerpen van een nieuw bedrijf geen besturingssysteem

voorhanden is en dit kompositorisch schema niet gemaakt kan worden,

is een algemeen kompositorisch schema (8.3) ontworpen dat in de

praktijk een goed hulpmiddel blijkt te zijn.

Bierdoor beschikt men, zowel bij het ontwerpen doch ook bij het aan

passen, over een kompositorisch schema dat als basis dient bij de

volgende werkzaamheden. Een hierbij noodzakelijk hulpmidQel is de

zogenaamde informatiematrix (8.5). In deze matrix wordt de voor de

besturing noodzakelijke informatie op een bepaalde wijze gerangschikt

zodat men inzicht krijgt in de noodzakelijke informatiestromen.

Allereerst voIgt nu een beschrijving van het oorspronkelijke kompositorisch

schema, het algemeen kompositorisch schema en de informatiematrix.

Bekend is dat het schriftelijk vastleggen en verstrekken van informatie

onevenredig zal toenemenmet de groei van een bedrijf. Dit betekent

da~ het administratieve proces dat het technisch proces stuurt en

begeleidt, in een groeifase regelmatig moet worden geanalyseerd en

opnieuw worden vastgelegd.

Vooral in dekleine en middelgrote bedrijven is hieraan in het verladen

onvoldoende aandacht besteed, met als gevolg dat vele bedrijven de

produktie nog besturen met behulp van een volkomen ontoereikend systeem.

om een bestaand produktiebesturingssysteem te analyseren, wordt het

kompositorisch schema gebruikt. Dit schema geeft betrekkelijk snel

een uitstekend overzicht van het gehele proces. Dit betekent dat men

inzicht krijgt in:
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- de plaats waar de informatie ontstaat;

- de benodigde voorgaande informatie;

- de weg die de informatie voIgt;

- de plaats waar de informatie heengaat;

- de soort informatie (schrifteIijk of mondeling) ;

- de soort gebruikte formulieren;

- het aantal formulieren per soort;

- de weg die de formulieren volgen;

- eventuele administratieve bewerkingen.

Hiertoe worden de volgende symbolen gebruikt:

- -.--

r-- -,
I
I xm ,

10 1
L__ -I

afdeling, bureau, dienst, etc.

informatiestroom met richtingaanduiding

mondelinge informatie-overdracht

o = (stroom) knooppunt

schriftelijke informatiedrager = formulier

(]) = formulier invullen

X = soort formulier (hoofdletter)

n = aantal formulieren van dezeIfde soort

m = zoveelste formulier van eenzelfde soort
04

Xl = orgineel formulier

X2 3 4 = kopien, , , ....

reeds eerder afgebeeld(e) formulier(en) in

dezelfde afdeling

formulierenstroom
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verder verloop niet afgebeeld

langdurige opslag (archief)

voorgaand verloop nietafgebeeld

afhankelijk van de richting
van de pijlen als apart
knooppunt tekenen.

tijdelijke opslag

samenvoegen

splitsen

kontroleren@

6
A
)( ...

.. x
Bij het opstellen van een kompositorisch schema dienen de volgende

regels in acht genomen te worden.

~ Formulieren tekenen op de plaats waar ze ontstaan. Bierbij kunnen

3 mogelijkheden onderscheiden worden, te weten:

a. een formulier ontstaat aan de hand van een of meerdere

ander(e) formulier(en);

xm nY

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

b. een formulier wordt opgesteld aan de hand van mondelinge

informatie-overdracht;

nY

~
ond.

0- ---..----
~-::~...I
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c. een formulier wordt opgesteld aan de hand van een of meerdere

ander(e) formulier(en) en mondelinge informatie-overdracht.

Xm

- .... --

nY R...:.... .. --t.2.J
2. Het formulier Xl (bijvoorbeeld bestelbrief B1 uit figuur'~) is altijd.

het orgineel.

3. Elk in een afdeling, bureau, enz. binnenkomend formulier, dient met

getrokken lijnen getekend te worden.

4. Een, in een biok eerder afgebeeid formulier, kan getekend worden als het

de Ieesbaarheid van het kompositorisch schema bevordert. Bet moet echter

getekend worden als formulieren met elkaar verge1eken worden (kontrole)

en rechtstreekse verbinding van de knooppunten in de formulieren niet

mogelijk is. Dit is het geval als bijvoorbeeld een formulier na tijdelijke

opslag met andere vergeleken meet worden (bijvoorbeeld aanvraag tot

bestelling A2 in figuur24).

Ter verduidelijking is in figuur~ een eenvoudig kompositorisch schema

weergegeven van enige onderdelen van een fiktief bedrijf.

MAGAZIJN INKOOP

A = aanvraag tot bestelling

B = bestelling

o ontvangstbon

cil

Figuur 24 Voorbeeld van een kompositorisch schema



II-5

Indien het noodzakelijk of wenselijk is het administratieve gebeuren

binnen een afdeling verder te analyseren, kunnen hiervoor de volgende

symbolen gebruikt worden:

® rekenen

@ sorteren

EB aanvullen(van gegevens)

e kopieren

fil) paraferen

g tekening maken

Bij de analyse van een produktiebesturingssysteem zal dit echter

meestal niet noodzakelijk zijn omdat het aksent ligt op de informatie-

en de formulierenstroom en niet op de administratieve verwerking. In

komplexe situaties worden de afdelingen elk uit het kompositorisch schema,

gelicht onder vermelding van herkomst en bestemming bij de in- c.q.

uitgangen.

Zoals vermeld in paragraaf 8.1. kan bij het ontwerpen van een bedrijf

nauwelijks een kompositorisch schema opgesteld worden omdat geen pr~duktie

besturingssysteem voorhanden is. Daarom is een algemeen kompositorisch
~

schema ontworpen (zie figuur 25), dat in dit geval als uitgangspunt genomen

kan worden. Dit schema is bruikbaar voor zowel.een enkel-, serie-, als

een massaproduktieproces. Uiteraard kan het algemeen schema ook gebruikt

worden als -door welke oorzaak dan ook- de bestaande situatie niet op de

oude manier te schematiseren is.



III

BIJLAGE III

De kanpositorische schema's per afde1ing

Inhoudsopgave

1- Afde1ingen behorende tot het PB

2- Afde1ingen behorende tot het sse

3- Ondersteunende afde1ingen

4- Staf-afde1ingen

111-1

III-7

III-12

III-IS



III-1

1- Afdelingen behorende tot bet PB

I AFOELING:

Ir-----_

~,t-';' :<'.
-=: { .£.'~

t ,-

....

2AAK

)---t-'-+--.:~..- ,------- . ~:>o, ,-..-~,'''''_/...._<.-?-+- rd

I~ .j.-tffOo ""~
"f""'t'... j)

,,£;{~

m:.:.r.

I W;'-i. r8

.z. Pi/<W,B
"'3

..3 ,,"t.iV1iC
.:..SC

3 ,:At;;;7:

~

'O-HlI----~_K)_-;;;.;.+-

/ If
/ I

I
I
I

·\~··I,
w,,'"-
~,,~

I
I

~

,..---~----



III-2

I A FOE LIN G ., '/r- " I
,--- '-_."'1---_,.....: _.i#-__- ~v_/"---,

"-
~---

--.;=o>o-~>R'
~

"-

l
I
I
,l
I I "-/" N''PI ",:,,("~,~,

>--------- -,?-"- -T---~~:/!AiD

~ I

I I
/ ....... ....J I

y

Ij.;-;.;:c~"?
'--4+-->:-:h;:;.--------::'--r---- r/:j

r:- -~- ,'1
I /1th"'l
I I

--~ i
------~~:'P I;-- ---"

/

~/''i4':
/"/i')d.

J-+----;---------

~-l}r I ••~.c.
• - .l.!{';'

'~

""--
1.. ••..11.
Ih.":).
I

4,;./;

"



.iJfj •

tE

I";" JJ
:t:4.,...:~r

At'''v".I~v",si'lt.l/.::s
(.) ~"

~iC"- Ar~~~;"":;'''_''i~
.j

111-3

"':iJI, I P"::J;;A-~
.).s..;:

..::~.)}-+----"'*+--,



111-4

~ A_F_O_E_L_I NG__p_/~_::'_/{/_':_::;__'~--_.::h_~4_'4_';;-_/~_{3--,~
~th:::...:/V

- ---

/:';"'tx;,
--+--;:;..---!--{

L
Ti).



III-5

/''':' ;J. w;,<::j

/'8

AFOELING

1"},,-r.,.. -,' ,

:>.~,0
Co:>. f~\);-

~

.3:rI~':"

rltd
...

>U--~
-.

,.,-

'---' -
,,\---...,..~~- ~:!J't"';;'

-,
.;;.'01{

I

~". 't1 'IV 7143
- ~ ~- - - ~ _J I
", L> -CD ~ ~

D
,

I
i~P.2. p..;:;/

V..- ~~ W74-~oj
I .~
.~.) - - tT</

~ \V .c.- - A/~:;~frR~/V':"""....
t/

Nro;
10

x7P-
~....

i,l}l..._

W:!i.

[4Xd.
W..£J.

L



111-6

F;;;"I"J. rJ
~~Ji~·-.:~-"

I'L.J..,:·:jC/t3
- .. ·~~3

-,1)...·7·

,...

"'!.

2

;-fttti..:,),:;.f:"A?S •
fll.·;;(J",,::""" ;'i- - - -

,'1',1. -,.

I

!.J_'D, / -'_'." ~).),V_., ' •. _"'_"\. / . .1...::>.

1I~;l":;,)

-,::>13:-
k.:AJ-r

r----:~+-...-j";:.w::>J
J.- ~ki-~-.....;::._+~v-~-~J:cvp

,vB.

?.:. -' :V//d
>-·----~'-------=:;:a....I--f'd

III ii ' 'i '0 I 'III wJ.!.:.'.!'~,V

J:.:A#T

T;;':.t.67.... ......

.
~)Pc'::;'i-

4.4<:: :

I AFDELING

I ~--



III-7

2-

I
Afdelingen behorende tot het sse
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BIJUGE IV

8.5. Informatiematrix
Theorie van de infonnatie-matrix

In figuur~ is schematisch een informatiematrix weergegeven.

Op de vertikale as worden aIle noodzakelijke informatie-items genoteerd;

op de horizontale as staan aIle bedrijfsfunkties die enige relatie kunnen

hebben met deze items.

Veelal is een rangschikking naar bedrijfsfunkties (afdelingen) voldoende;

er kan echter ten aIle tijde een verfijning aangebracht worden.

Om de informatiematrix te kunnen opstellen, moeten de volgende vragen

worden beantwoord:

1. Op welke plaatsen heeft men behoefte aan informatie?

2. Uit welke informatie (items) bestaat deze behoefte?

3. Waar onstaan de items of kunnen ze ontstaan?

4. Hoe worden deze items geplaatst in de tijd?

In principe wordt door deze vraagstelling naar een indeling van de informatie

in groepen·gevraagd en tevens naar volgorde van ontstaan en beste~ng.

De uitvoering in de praktijk geschiedt a~s voIgt:

1. Door middel van interviews wordt nagegaan welke relevante items iedere
....

(sub)afdeling nodig heeft. Na deze stap beschikt men over groepen items,

gerangschikt naar ontvangende (sub)afdeling.

2. Vervolgens moet worden vastgelegd in welke (sub)afdeling aIle items

ontstaan.

Aan het einde van deze stap beschikt men dus over groepen items, gerang

schikt naar (sub)afdeling waar ze ontstaan.

3. In de derde stap worden de groepe~ uit stap twee op de vertikale as onder

elkaar geplaatst. Hierbij dient steeds rekening gehouden

te worden met de volgorde van ontstaan waarbij de groep die het eerst

ontstaat bovenaan geplaatst wordt.

·i
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Schematisch ziet het resultaat uit zoals in figuur 26 weergegeven.
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Figuur 26 Schema van informatiematrix
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Betekenis van de gebruikte symbolen:

o = ontstaan van item

X = ontvanger
B
~ = item ontstaat a.d.h. van ondermeer de toegezonden informatieJa:ol

A,B,C•••••• (sub)afdelingen

1,2, ••••• n items

In de matrix komen enige (sub)afdelingen meerdere malen voor. Oit geschiedt

alleen als naar een (sub)afdeling teruggekoppeld wordt, bijvoorbeeld als

de produktieplanning gekorrigeerd wordt met behulp van de produktievoort

gangsgevens (zie figuur 25) •

Uit het schema is af te lezen dat de items 1,2,22,7,8 en 11 ontstaan in

(sub)afdeling A, de items 15,21,9,10,17,20 en 3 in (sub)afdeling Benz.

Eveneens is af te lezen welke afdelingen de items nodig hebben, de volgorde

van ontstaan en welke informatie men nodig heeft om andere items te kunnen

produceren.

eet spreekt vanzelf dat bij het opstellen van de informatiematrix rekening

wordt gehouden met het gekozen planningsysteem en het voorraadbeheer die

dan als (sub)afdeling op de horizontale as terug te vinden zijn; in de vorm

van bijvoorbeeld planning, magazijn grondstoffen en magazijn eindprodukten.

8.6. Formulierenstroom

eet is nu mogelijk de informatiestroom vast te stellen door de informatie

matrix te vergelijken met het kompositorisch schema.

Oit betekent dat in deze fase de informatiedragers ontworpen worden.

In principe kunnen er 3 mogelijkheden onderscheiden worden.

1. Formulieren afgestemd op de informatiegever

Iedere informatiegever vult een of meerdere op de inforrnatieverstrekking

afgestemde formulieren in en verzendt deze naar de ontvanger(s).

Naast het voordeel dat de gever slechts weinig formulieren behoeft

in te vullen, heeft dit tot nadeel dat er een groot aantal formulieren

naar verschillende afdelingen gezonden moet worden en dat de ontvanger(s)

een groot aantal moet(en) verwerken, afkomstig van meerdere gevers.
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VII-l

Dude BAF

BESTELAANVRAAG voor Afdeling Inkoop 770
N. V. LAURA METAAL Omschrijving ., .

Art. code

AantaJ

Eenheid

Tekening

Normaa/blad

Kaliber

Model

Materiaal
...................................... _ •••••••••••••• h •••••••••• · •••••• · : .

Bewerking

Bestemd voor . Datum .......

Budqet A nco BudQet B no .
Aanvrager ...... , , .

............... j~/~~.~ .
aantal.................... ~---------_---J._-------t

l:anvr. ~est. Opmerkingen : ~.~~~r.~~.~C?rT~.~ .Parafen bedri if

Hoofd van Dienst

Directie

Levertijd:

Paraaf Inkoop

Behandeld door

Datum

Aantekeningen in verbond met aanvragen en offertes

......... -.~ ~- _ _ .

... "" ' ~ ~ '.' .

....., _, ' h.·· ' .

•• ~ ••••••••••••••• ' _ , H _ _ .

Lamet 7021



Nieuwe BAF
BESTELAANVRAAG voor Afdeling Inkoop

VII-2 Q laura metaal b.v.

Bestemd voor:

Afdeling:
Budget A no. .. Budget B no.

Besteldatum:
Bestelnumner:

Besteld door: .
Afdeli.rlg: .

GEGEVENS AMNRAAG GEGEVENS BES1ELLING

" .... " " .. " ... " " " .. " " " " " " .. " " " " " " " " "

·........ " ." " " ." " " " " " ... " " " .. " .. " " " " " " " " " ... " " ...

Aanvraagdatum:
Aangevraagd door: .•.....
Artikelcode/Productcode:
Aantal : .• Eenheid:
Materiaal:

Artikelcode/Productcode:
Aantal:
Eenheid:
Materiaal:

................

• " ...... It •••••••••••••••••••••••••••••• ." . " ." . " " ... " " " " ." ." " "

Bewerking: Bewerking:

......... · .. " ." " . " " . " " " . " " " ." "

Qnschrijving: Qnschrijving:

· .
...............................

· .
· .

· .
· .

.. ..

.. ..
.. .

. " " " " " " ." " ,

.. ..

" " " " ." " " ." " " .. " " ." .

. .
........

· .
· .

........ .. .... .. .. . .. ~ .

Offerte prij s :

· .
Diverse:

.. ..
Offerte levertijd: ..........................
· .

..............................................
1everingsvoorwaarde:

.. . .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. ..

· ..
.. .
...................

.. .
..........................................

............................................
.. ..
· .

Leverancier:

Parafen: Hoofd van Dienst:
Directie:
Ink06p:

Tel/telex besteld d.d.

" ............ .. .. .. .
Offerte: leverancier:

· .



~~ VII-3
~' laura metaal b.v.

Oude BST
rimburgerweg 40
eygefshoven • holland
postbus 42
telefoon (045) 351885 (6 lijnen)
telegramadres laurametaal eygelshoven
telex 56339 lamet nl

credit Iyonnais ned.. maastricht
no. 64.37.88.840
postrekening 2015494

handefsregister hearten doss. nr. 23.833

BESTELLING

Bestetdatum Bestelnr. I
Bestefde -=Aanvr. nr. Code nr. c: prijs

hoeveelheid (l)

w
oi Artikel Omschrijving0
Cl. nummer

Leveringsvoorwaarden:

~oogachtend•

Op al onze aanbiedingen, bevestigingen en leveringen zijn van loepassing onze algemene verkooJ)", levering.. an betalingevoorwaarden zoals Qedepo
nserd Ian kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Ie Heerlen op 20 april 1972.
Onmiddallijk na de verzending der goederen galleve U uw rekening in ta zanden, onder verm8lding van nummer en datum van daze bestelling en van
Uw gtronummer of bankverbinding. Indien de levering in gedeelten geschiedt, moet van elke zending sen afzondertijke rekening worden ingezonden. De
betaling der facturan geschiedt OJ) de 25e van de maand. volgende op die van ontvangst der geederen en inzending van de faetuur, Verder moet van
elke zending TIJOIG sen gedetaillserd verZendingsadvies worden ingezonden waarop eveneens nummer en datum van de bestalling vermeld moet zijn.
Tar versenvoudiging van onze administratie verzoeken wij U ons voor eventueel te berakenen emballage steeds afzonderlijke rekeningan la zendan.



~~. VII-4
~1 laura metaal b.v.

Aangepaste BST
rlmburgerweg 40
eygelshoven • holland
postbus 42 6470 EA
telefoon (045) 351885 (6 lijn.n)
telegramadres laurametaa! eygelshoven
telex 56339 lamet nl

credit Iyonnais ned., maastricht
no. 64.37.88.840
postr.kening 2015494

handelsregister heerlen doss. nr. 23.833

BESTElllNG

BesteldatllD Bestelnr.

Aanv1:'. nr. Bestelde Prijs in
Eenh Per Korting

Art. rumer Qnschrij~ tloeveelheid

Hoogachtend.

Op al anze aanbiedingen. beves/igingen en leveringen zijn van loepassing anze algem_ \l8rkoops-. 'everings- en betalingavoorwaarden zoaJ. gedepoo
n_d len kanlore van de ~m., van Koophandelen Fabrieken Ie He.,'en op 20 april ,9n.
Onmiddellijk na da verunding dar goeder8n gel;"'8 U uw rekening In Ie Z8nden, onder vermtlding van nummer en dalum van deze beslelling an van
Uw gironumm., 01 bankverbinding. 'ndian de levering in gedeelten ;eschiedt. moe! van elka zending Mn .fzonderlijka rakening worden i"98zonden. Oe
betaling der lacturen geschiedt op de 25e van de maand. volgende op die van ontvangst dar goederen en inzendlng van de faetUUf. Verdar mOlll van
elke zendlng TIJDIG Mn gedetaillMrd verzendlngsadvies worden lnoezanden w..rap even""s numme, en datum van de best.lllng vermeld moet zijn.
T., \l8rMnvoudiging van anze adminlstratie verzoekan wi; U on. voo, evantueelle berekenen emballage steeds alzonde,lijke r.kenin;en Ie zenden.



VII-S
Oude OVB

LAURA METAAL B.V.

ONTVANGSTBEWIJS

500rt
Mag. Datum levering Jaar

kaart

001 nrJOB

Besteldatum: Best.nr. compleet HvR

Aanvr. nr. Code m.
'0

La-
Ontvangen

'(5 Gegevens.c ca-
hoeveelheid c: faktuur

Omschrijving
Q) tiePos Artikel nr. w

~~ soort krt
code binnenll

!-
bUitenllpro.f.oboek.mnd.

I--

mag. nummer

dat. fakt.

nr. fakt.

zie boven Inr. OB

zie bove Cred.nr.

I code valuta

=J code omzetb.

faktuurbedrag

I I I I I
invoerwaarde

- ~ I I I I
omzetbelasting

I I I
betalingskorting

I I
Leveringsvoorwaarden

MA

P ICP

expediteur verpakking geleverd netto gew. wagonnummers

franco
niet franco

vracht O.B. reehten loon vrachtbr. Keurdienst:gewicht
Per kas--- goedgekeurdRek. Cour par.:

afgekeurd

Magazijn Techn. dienst Bedrijfsbur. Inkoop Boekhouding M.A.

P. IC.

IAmet 7022



LAURA METAAL B.V.

Nieuwe OVB

VII-6

ONTVANGSTBEWIJS

Soort
Mag. Datum levering Jaar

kaart

001 nr/OB

Besteldatum: Besl.nr. compleet HvR

Aanvr. nr. Code nr.
't:l La-

Ontvangen G) Gegevens.s::. ca-
hoeveelheid c: faktuur

Pos Artikel nr. Omschrijving Ql tiew

~~ 500rt krt
code binnenll

~
buitenllproJ.

boek.mnd.

~

mag. nummer
I

dal. fakt.

nr. fakl.

zie boyan Inr. DB

zie bove Cred.nr.

code valuta

:0 code omzetb.

faktuurbedrag

I I II I
invoerwaarde

I II I
omzetbela5ting

1II
betalingskorting

11
M.A. MA

P. IC. P ICP



VII-7

Oude eLM

----------------------., .

AFMETiNG coil NUMMER.
A
8
A

,
A
8
A
R
A
:l

I

B
A
B

A
8
A
8
A
8
A
8
A
B
A
8
A
B
A
B
A
B
A
8
A
B
A
B
A
Fl
A
t3
A
B
A
e



Aangepaste CJ11

VII-8

AFMETING COIL NUMMER.
A
8
A
B
A
8
A
8
A
8
A
B
A
s
A
8
A
8
A
R
A
B



rimburgerweg 40
6470 EA eygelshoven· holland
postbus 42
telefoon (04Sl 351885 (6 Iljnen)
teJegramadres laurametaal eygelshoven
telex 56339 ramet nl

A VII-9

Y. Nieuwe .TOB

Dhr./Mevr_ .

laura metaal b.v.

Datum:

Afdeling:

* Riermee bevestigen wij onze tel./mond.opdracht. d.d.

* Hiermee ver.lenen. wijopdracht .voor. _ ..

* Hiermee melden wij.

ONDERSTAAND TRANSPORT:
Naam adres

* Ret afhalen bij Laura Metaal:

* Het afhalen bij

* Ret afhalen door

voor.

....__..._ ..... -_._-..._-- .. - -

order nr .. _. order nr.

1-,- . .. ... B. nr ...

W:tkmr./A1ft:r.nr. _

B. nr.

veks:D:. Ilcl:t::r.I1r. ..

ProdUct code nr.•anschrijving,afmetingen
~ewicht en aantal .

... * Prij s per ton/vracht:

_._. __ ._.- ...•--- .._.._...__ .........• _ ...._.-.

.~ ..'I':ran!?PQ:rtda tum:_ . ...._ .. ~._.

._~ .. Aflevertermijn :_

* Opmerkingen:l) U gelieve dekzeilen te gebruiken !ll!!!!.
Z) Laden en lossen bij Laura Metaal van 7.30 tot"lS.OO'tiur .

.... ... .. 3>.U gelieve bij afhalin~/aanleveringons bestelnr.te
4) vermelden.·

Inkoop: Expeditie:
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Nieuw VPlZ, ccxnputer-uitdraaL
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~
rimbulgerws9 40
6470 EA eygelshoven. holland
postbus 42
teletoqn (0451 351885 (6 lijnenl
t41egramadres 'aurametaal eygefshoven
telex 56339 lamet 01

credit Iyonnais nederland. maastricht
no. 64.37.88.84Q
postrekening 2015494
handelsregister heerlen doss. nr. 23.833

laura metaal b.v. cradlt· nola I
boeklngamund

deblteurennr. I I I
lend

o.luI.

code btw euat I
le.erlngscondille

'wijze 'Vau.ending

afleveringsadres

le.erlAgsconditle Iper Inlet franco

belallng

anlhl gewichl omschrijving prijs per bedrog
Old•• n•. nummer kg stukli

......

101a.1

¥fachtkosten

offizetbelasting
---------

emboll.ge----- -----------~_.._--_._--
totaa1 lactuuf . bedrag

uw besleltlng
verzend· advies

blw I Ilia nr. I •.•. nt.
numme, datum

.

aanvullende koderingen

k 0'0.Iw. hor
I ko....

\:-- ffim

verwerkt ma

~
H
I

t-'
t-'

~

&
(l)

conlr.po·n.ponsan
kOAtrole

eygelshoven.rekening/rechnuog/facture or.

(

L

Op at onz. 8anbledmgen. be....eshgmgen en levenogen tiJn ¥.n \OepDslilng ooZe algemene Yerkoopa·, levorln96- en be,ahngsvQorwalrden
loa'8 gedeponeerd ten kentar. vafl de Kamer van Koot:rt\andelen fabrieken te Heerlen op 20 e.pn11972
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Nieuwe F'KL,canputer-uitdraai
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BIJIAGE VIII

Nacalculatie

Nacalculatie.

De nacalcula~ie ijlt enige maanden na op de proauKtie. DeeLs is

dat te wijten aan vrij late verstrekking van gegevens door de boek

houding, voor een groot deel echter schuilt de oorzaak in de zeer

bewerkelijke procedure welke deze informatie op de nacalculatie nog

moet ondergaan.

De gegevens van de boek~ouding voor de nacalculatie z~Jn weerge

geven in een aa~tal computerlijsten die maandeIijks worden gedraaid.

We onderscheiden: Het produktieoverzicht en de ~2teriaalverbruik

staten. Van elke lijst zuIIen we de kop, ofweI heading beschrij
ven.

De produktieoverzichten zijn in feite een bundeling van de in die

maa~d geschreven dagstaten; per produktgroep gera~schikt naar cr

dernummer. Heading:

<h:::e'",reeJh::id>,<eei1:id>,<tot.tn:n>,<afdel..irg>,< Thrieven >,
crdE!' \oai<. Afd.p.ur Q:sJ.ag alg.l<osta1

<di.l"ecte p-o:tkDsteP,<q:::s1ag alg.kr:s1:a1>,<I'ot.>.

Toelichting:

«Ui te·,e.!idr~:

<h::eJeelheid>
Ot"'der'

<h::eveeJ.reid>
we:i<.

blanco

blanco

de bewerkte hceveelheid produkt

1 = tonnen, 2 = stuks
de kos'"....e1 loP...1kE ~ u.r in reke-Jirg v..cr.'

dEn gel:radlt.



<q:slag alg.kcsUr.>
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produkt van <Iarieven> en <tot.l.Ire1>
.A.fd.p.ur

afgerond op hele guldens.

produkt van <larieva1 > en <tot.uren'>.
Q:s1ag alg.k!:sten

Om in gelijke termen te spreken kunnen we de materiaalverbruik

staten een bundeling noemen van de in die maand uitgeschreven ro-.
de en groene materiaalbonnen. De diverse afgiften en ontvangsten

zijn per magazijn geordend naar ordernummer. Voor de produktie in

Produktiebedrijf en sse zijn de rnagazijnen 1 en 2 va~ belang.

Heading:

<D:c.nr.>,<3"t.krt.>,<Srt.IlBt.>,~.>, <OJger.H:::ev.>.

Toelichting:

<w~

<d::c.nr.>

<3"'t.krt.>

<::tt.rrat.>

<Ulger.:rev.>

produkt van ~d> en <Stall

d:a.Y"(jpri.js>•

het nummer van de betreffende bon.

05 = groen,

20 =rood.
voor magazijn 2 blanco,

voor magazijn 1 = 7.

aIleen voor rnagazijn 2.

We merken op dat het onderscheid tussen afgifte en ontvangst niet

slechts blijkt uit de kolom ~.Krt.>. Achter de getalwaarde in de

kelom <~~d> staat in geval van ontvangst CR vermeld.



- Resultaat:

Naarn van afnemer.

1'1ateriaal en uurkosten ui t <.rot.~ l'1:la"l::t>.

Sam van nettobedragen (factuurbedrag

vrachtbe:rag) ui t <lot.r;e" t·a.'rl>.

~.> - «cste-.>.

<H:a:u>,<!'aaw,<frde"nr.>,<?roi..kt>,<fla'1tal>,~cnt>,<JTij::>,<Fact:u.rte::lrag>,
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113arrl>,<.rot. tim•••>.

<f1:larrl>,<ASd>,<1mn>,<:!:roEmr.>,<fu:xt:.kt>,<Ge,..d.d1t>,<Ge.-l.tra->,<rar:i..et>,<rot.p:r.

- Kosten:

<F.es.l1taat>

De nacalculatie haalt uit deze lijsten een aantal gegevens, en

groepeert deze op een kaart per order. Op deze kaart zijn enkele

'rubrieken' te onderscheiden:

<t-tard>,<Kcste:i>,~..e."'i>, <Resil.ta3.t>.

- Opbrengsten (verkopen):

Toelichting:

<!Ba1?

We zien dat de nacalculatie uit de proeuktieoverZlchten de voor

een bepaalde order in die maand gernaakte bewerkingskosten haaltj

gespecificeerd naar uren, met bijbehore~d tarief €~ met ve!mel-

•



(in e:n a;:srte lijst

bij te h:u::len: a::n

sta.'1t ge::i.lre1je de

lT13.3n:l)

(de cx:de is vold::en:Je).
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ding van de hiermee gerealiseerde produktie. Uit de materiaalver

bruikstaten volgen de materiaalkosten.

Na afsluiten van de order en verkoop van de produkten berekent

men op de kaart het resultaat door de kosten per maand te somme

ren over de maanden gedurende welke de order gelopen heeft en de

ze in mindering te brengen op de opbrengst.

Het moeizame verza~elen van a1 deze maandelijkse gegevens is te

voorkomen door de produktieoverzichten en de rnateriaalverbruiksta

ten te herzien.

A11ereerst zijn in beide lijsten een aantal kolom~en overbodig. In

de produktieoverzichten zijn dat:

~enr.> (telkens 00),

<Vl.G~

<h:~\leelheid>

a-d:r

<Ia."'ievm>

<On:rlrijv:i.rg l:&l.>
Tot-aa1 sparen we hiermee 83 mm format.

In die vrij gekomen ruimte passen uit de materiaalverbruiklijsten
de kolommen:

<A""'t.cx:x:le>, 4b:::veelheid>, <:-"'11~.

$amen omvatte'n deze 70 rom format.

In de uitvoer moet, per materiaalsoort het totale verbruik in ton
. nen en in geld te vinden zijn: de som van de rode bonnen , inge

voerd onder dat ordernr. en die artikelcode. Onderscheid naar maga
zijn 1 en 2 is overbodig.
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Met de geschetste wijziging is bereikt, dat het ovememen van ge
gevens op nacalculatiekaarten kan geschieden zonder geblader in
drie CarnpUL~LliJst~~. wat de computer betreft hoeven in principe
slechts de definitie van de Heading en de bijbehorende ~~ite-cam

mando's te worden gewijzigd: er worden geen nieuwe bewerkingen van
de data verlangd. noch invoer van andere data.
Een fundamenteler verandering van de verwerking van de data biedt

uitzicht op aanzienlijk grotere winst in tijd en rnoeite; sta de.
ccoputer toe an va."') nog lopende orders de maandelijks uit te voe
ren gegevens te onthouden: cumulatieve verwerking van de data. In
elk rnaandelijks rapport vinden we dan in de computerIijst de gege
vens per order, zoals ze nu, na verwerking door nacalculatie, op
de nacalculatiekaart staan. Bij deze aanpak dient weI in de invoer
te zijn opgenamen een par~ter die aangeeft of de order gereed is
of nog niet. De waarde van deze parameter is af te drukken in de
resterende 13 rnn fonnat. De parameter dient zowel ern de ccmputer
aan te geven dat deze gegevens uit de volgende maand te produceren
lijst kunnen worde~ gelaten, als an nacalculatie erop te wijzen, dat
in de volgende lijst de gegevens niet meer voor zul1en kamen. Even
tueel kan men van deze vol tooide orders de gegevens ovemernen op
nacalculatiekaarte.'l per order, geordend naar klanten.
\\at de nacalculatie betreft kunnen de rnateriaalverbruikstaten ver

vallen. Eventueel k~'lnen ze ter bepaling van de financiele waarde
verandering van de diverse voorraden blijven bestaan. Dan echter
in vereenvoudigde vonn: gerar.gschikt naar artikelcode.
\';ellicht is het wenselijk an genaakte uren, afgegeven materiaal

e.d. te totaliseren per rnaand. Dit is mogelijk door de die rnaand
L~evoerde posten te voorzien van een label en ze, behalve bij de
subtotalen per order, ook afzonderlijk op te tellen.
Bij de geschetste nieuwe aanpak van de nacalculatie. zal f:1€n toch

de lijsten rnoeten controleren op fouten ten gevolge van invoerfou
ten. Bij te veel fouten zal het effect van de verbetering tegenval
Ie:1.
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Voorkamen van dergelijke fouten ken door de invoergegevens dub

bel in te voeren: erg bewerkp.ljjk. N;:>;;!' :::ijr: ~7)C'·l::':·.j;;~ ::-;c~·. <;,-';~i

wezenlijke verbetering bereiken door de mensen die de invoer ver

zorgen enige weet te doen hebben van de interpretatie van de in

te tikken codes; een effectieve zelfcontrole aan invoerzijde is

dan mogelijk.
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BIJLAGE IX

De voorraadadministrateur

In hoofdstuk 3. is, als alternatief voor het automatiseren van
de voorraadadministratie op de werkvloer, het aanstellen van een
voorraadadministrateur genoemd.
Verder zijn in dat hoofdstuk enkele taken van deze voorraadadmini
strateur genoemd.
Deze taken worden, tesamen met de voorgestelde gang van zaken rond
het aanstellen en inwerken, in deze bijlage nader uitgewerkt.
Allereerst voIgt echter het hoofdbestand van delen van de func
tie-omschrijving van de voorraadadministrateur:
- het bijhouden van de voorraden van magazijn 1 en 2 aan de hand

van het bestaande (en eventueel uit te breiden) voorraadadmini
stratiesysteem, daarbij gebruik makend van ontvangst- en afgifte
bonnen (zie bijlage X ), coil- en coilmutatielijsten, etc ••.

- het (met behulp van de computer) verwerken en op de juiste wijze
presenteren van bovengenoemde voorraadgegevens aan de verschil
lende afdelingen.

Om aan deze functie-omschrijving te voldoen zal de administrateur
verschillende taken moeten uitvoeren die vervolgens omschreven
worden waarbij, indien mogelijk, tevens vermeld is wie deze taak
in de huidige situatie verricht en hoeveel tijd (omgerekend naar
uren/maand) er mee gemoeid is:
NB.: de cijfers corresponderen met de cijfers in de kompositori
sche schema's in deze bijlage.
I ) het controleren en corrigeren van de uitgeschreven bonnen en'

het verrekenen van de vrachten.
< productie SSG, 22 uren/maand en nacaiculatie,

55 uren/maand >
II het controleren en corrigeren van de voorlopige voorraad

Iijsten aan het einde van de maand.
< nacalculatie, 3+4 uren/maand >

III ) het invoeren van de uitgeschreven bonnen dmv. een terminal.
< nacalculatie, 5 uren/maand >

IV ) het controleren van de eerste uitdraai, de interne lijst (die
niet vermeld is in de kompositorische schema's) en het cor
rigeren van de fouten.

< boekhouding, 1~ uren/maand >
V ) het eigenhandig uitschrijven van de benodigde bonnen binnen

het SSG aan de hand van de kladboekjes van de betreffende
werkbazen. De MOG en MAR van het PB moeten naar de admini
strateur worden gebracht zodat hij bovengenoemde taken voor
aIle bonnen kan verrichten.
NB.: tegenwoordig worden dagelijks aIle bonnen (SSG+PB) naar

afdeling productie SSG gebracht.
< werkvloer SSG: grondstoffen, 1 uur/dag: brande

rij, 1~ uur/dag: knipperij, 3 uur/dag; in
totaal 121 uren/maand (incl. DST maken) >
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VI ) het invoeren van de gegevens van de coilbewerkingskaart, de
coillijst en de coilmutatielijst met behulp van een terminal
waardoor de WG-coil-administratie geautomatiseerd wordt.
NE.: basis-software is reeds aanwezig.

< planning & calculatie (handmatig): ~ uur/dag dat
komt neer op 5~ uren/maand >

VII ) het handmatig bijhouden van voorraadoverzichten bedoeld ter
controle van de automatische voorraadadministratie of ter
generering van overzichten, zoals de materiaal diktelijst (MDL),
die door andere afdelingen (staf) gebruikt worden. Het genere
ren van voorraadoverzichten van bepaalde artikelen kan een
voudig geautomatiseerd worden.

< nacalculatie: 33 uren/maand >
VIII) het opzetten van een geautomatiseerde voorraadadministratie

voor WG-restcoils na de installatie van een daarop berustend
opslagsysteem (zie bijlage XII, afhankelijk van de systeemkeuze~

De reeds aanwezige voorraadadrninistratie van de WG-coils kan
als voorbeeld dienen((rest-)coillijst, (rest-)coilmutatielijst
etc., zie VI).

Taakuitbreidingsmogelijkheden:
IX ) het aan het eind van de maand vaststellen en, na het waarderen

door de afdeling nacalculatie, invoeren van de voorraden
klaar-producten en halffabrikaten (VKH)

< nacalculatie: 92 uren/maand >
X het invullen van de dagstaten voor het SSG, hetgeen eigen

lijk geen echte voorraadadministrateurstaak genoemd kan worden.
Aangezien tegenwoordig echter de DST tesamen met de benodig
de materiaalbonnen (MOG, MAR) ingevuld worden, aande hand van"
de kladboekjes van de werkbazen, is het wenselijk dat beide
taken door een persoon verricht worden (zie ook V).

XI ) het invoeren van de dagstaten en verwerken van deze DST tot
journalen en afdelingslijsten behoren tot de verdere taakuit
breidingsmogelijkheden.

< personeelszaken/portier: DST invoeren 8 uren/week
= 37 uren/maand; JRN en AFL aanmaken 2i uur/dag=
55 uren/maand >

Bovenstaande taken worden punt voor punt toegevoegd aan het taken
pakket van de voorraadadministrateur (tot het bereiken van een vol
ledige dagtaak) nadat hij voldoende vertrouwd is met het door Laura
Metaal BV. gehanteerde voorraadadrninistratiesysteem.

Men dient echter niet te vergeten dat de bovenstaande taakomschrij
ving aIleen de kernpunten van de taak omvat. AIle taakondersteunen
de handelingen, zoals klad-administratie, overzichten voor eigen
gebruik etc., zijn van belang maar worden verder niet besproken,
aangezien er dan te veel in details getreden zou worden.
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Het kompositorisch sbhema behorende bij de functie van voorraad
administrateur is als het ware samengesteld uit een vijftal bestaan
de kompositorische schema's. Deze vijf schema's zijn verzameld op
de volgende pagina waarbij aangegeven is welk deel in de toekomst
door de voorraadadministrateur verricht wordt. Het kompositorisch
schema van de administrateur is vervolgens samengesteld en getekend.

De werkplek van deze voorraadadministrateur zou in de fabriek gesi
tueerd moeten worden. De administrateur moet tijdens zijn inwerk
periode in nauwe samenwerking met de nacalculatie, productie SSC,
werkvloer SSC en, in mindere mate, boekhouding opereren.
Na verloop van tijd moet hij bovenbeschreven taken van deze afde
lingen overnemen waardoor een centrale voorraadadministratie (maga
zijn 1 en 2) gevoerd kan worden.

De officiele aanstelling van deze administrateur vindt plaats na
het verstrijken van een proeftijd indien de beoogde voordelen
bereikt worden. De primaire, ofwel direct te behalen, voordelen
zijn in het kort:
- verlichting van het takenpakket van de afdelingen nacalculatie,

boekhouding, planning &calculatie, productie SSC, werkvloer SSC
en eventueel personeelszaken/portier.

- verbetering en eventuele uitbreiding van het voorraadadministra
tiesysteem van het SSC hetwelk tevens toega~elijkerwordt door
veelvuldiger computergebruik.

Dientengevolge zal er voor de betrokken afdelingen meer tijd over
blijven voor het resterende takenpakket. Verder zal de informatie
betreffende de (SSC-)voorraden uitgebreider, overzichtelijker en
toegankelijker w9rden. Verdere , secundaire (indirecte), voordelen
worden in hoofdstuk 4. verder behandeld.

Het aanstellen van deze voorraadadministrateur heeft ook enkele
nadelen, te weten:
- het uitschrijven, intikken en controleren van de bonnen door een

en dezelfde persoon. Detectering van zelf gemaakte fouten is niet
aan te raden. Het is dan ook aanbevelenswaardig het uitschrijven
en inponsen (-tikken) van de bonnen gescheiden te houden van het
controleren van de bonnen en geproduceerde overzichten.

- de tijd die voor de werkbazen vrijkomt, door de voorgestelde
taakverlichting, zal niet per definitie besteed worden aan het
uitoefenen van toezicht en het assisteren bij problemen (beiden
belangrijke gedeelten van hun taak).

- de werkbazen zullen een gedeelte van het overzicht, op het gebied
van productievoortgang, personeelsinzet, etc. , over de afdeling
verliezen. Het in het net schrijven van de benodigde bonnen van
de vorige dag, was voor hun een van de informatiebronnen betref
fende de stand van zaken binnen de afdeling.

Gezien de genoemde nadelen zal het automatiseren van de voorraadad
ministratie op de werkvloer, zie hoofdstuk 4., de voorkeur genieten.
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Voorraadadministratiesysteem

De boekhouding hanteert een voorraadadministratiesysteem dat werkt
volgens in- en uitgangsregistratie van artikelen (grondstoffen,
halffabrikaten en afval) bij het binnenkomen respectievelijk ver
laten van de magazijnen. In het algemeen vindt aileen op
het-'einae~vande maand een registratie van de voorraad eindpro
ducten piaats aangezien op order geproduceerd wordt. Enkele afde
lingen houden echter wei voor intern gebruik een eindproducten
voorraadadministratie bij.
De boekhouding maakt gebruik van drie magazijnen, aangeduid met
magazijn 1, 2 en 5.
- Magazijn 1 omvat aile hoogoven-materiaal. Dit materiaal (grond

stoffen, halffabrikaten of afval) is verder ingedeeid in soorten
die gecodeerd zijn volgens een zescijferige artikeicode, waar
van de eerste twee cijfers iets vertellen over het artikel.
Verdere karakterisering van deze materiaalsoorten, inciusief arti
keicode, is te vinden in hoofdstuk 1. .

- Magazijn 2 heeft betrekking op materiaal van andere leveranciers,
ook weer ingedeeld in diverse soorten met behulp van een zeseijfe
rige artikelcode. De eerste twee cijfers vertellen wederom iets
over het artikel. De middelste twee cijfers vertellen iets over
de leverancier en de laatste twee eijfers zijn meestal prijsaf
hankelijk. Over het algemeen bevat magazijn 2 de duurdere mate
rialen. In hoofdstuk 1. is een karakterisering van deze materi
aalsoorten inelusief artikelcode te vinden.

Magazijn 1 en 2 zijn _niet feitelijk aanwezig: een boekhoudkundige
fietie en als zodanig niet in de gebouwen of terreinen aan te wijzen.

- Magazijn 5 heeft betrekking op de ingekochte materialen voor de
afdeling landbouwwagens en de technisehe dienst.

Magazijn 5 wordt in deze bijlage verder buiten besehouwing gelaten.

De in- en uitgangsregistratie voor grondstoffen, halffabrikaten en
afval bij het binnenkomen en verlaten van de magazijnen 1 en 2
geschiedt met behulp van materiaalontvangstbonnen (MOG) , materi
aalafgiftebonnen (MAR), ontvangstbewijzen of dagrapporten.
De belangrijkste transaeties voor magazijn 1 en 2 worden aan de
hand van de figuur' op de volgende pagina besproken.

Ontvangsten worden wanneer het materialen van buiten betreft, gere
gistreerd dmv. ontvangstbewijzen van de verantwoordelijke baas in
de fabriek, of drov. dagrapporten van de expeditie (in geval van
wegtransport).



MOG (groen)

ontvangstbe
wijzen/dag
rapporten

MAR (rood)
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lxrrJr.
MAGAZIJN 1

-- -- ---- --
1-x ...........:. ----...... -3'""- ---- ......

....... -r:J]:)-- --::-;;'-- --- -...
700-- .-:..;;. ----
---- --

materiaalleveringen

afval voor schrootboer
(handel)

materiaal voor fabriek of
handel

afval uit fabriek

(half-)product uit fabriek

tx:mr.
MAGAZIJN 2

ontvangstbe
wijzen/dag
rapporten

MAR (rood) ~---+---

MOG (groen )....1::---t----

materiaalleveringen

materiaal voor fabriek of
--+--~ handel

'--+---?o afval voor bewerking

(half-)product uit fabriek,
of terug van externe be
werking

~--+---- afval

Schematische voorstelling van het voorraadadministratie
systeem

Materiaal voor SSe-orders, dat voor bewerking de fabriek ingaat,
wordt-rood verbond (MAR)- afgegeven op een ordernummer ( vijfcij
ferige code met als vijfcle cijfer een aan:Iuidirg naar het jaar van or
deraanname) •
Betreft het een order van het PB, waarvoor het sse het materiaal
moet leveren, dan wordt gewerkt met interne ordernummers (vijf
cijferige code beginnend met 799 .. of 999 .. ).
NB.: een intern ordernummer wordt ook gebruikt voor speciale
langlopende orders, zoals JR-Steel-orders (die deels uit warmband,
deels uit restcoils geknipt worden).

Tijdens bewerking in de fabriek ontstaan het (half-)fabrikaat en
afval. De halffabrikaten en het afval gaan terug naar het magazijn
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en worden daar groen verbond. Wordt een halffabrikaat direct verder
verwerkt tot eindfabrikaat dan wordt er groen en tegelijkertijd
rood verbond.
Halffabrikaten, zeals geknipte stroken verpakijzer ed., worden aan
het einde van de rnaand, als geheel, groen verbond. Indien het afval
nog kan worden gebruikt, wordt bij uitgave van dit afval een
rode bon uitgeschreven onder de noemer "afval voor bewerking".
Het niet meer te gebruiken afval wordt verhandeld (schrootboer) en
rood verbond aan de hand van da vrachtgegevens en dagrapporten.

Elders voor Laura Metaal BV. te bewerken rnateriaal wordt bij het
verlaten van de fabriek rood verbond. Bij terugkomst van het rnate
riaal, in de vorm van halffabrikaat en afval, wordt dit groen ver
bond.

De bazen van de werkvloer van het sse en het PB vullen de materi
aalbonnen in, waarna deze worden ingeleverd bij de afdeling pro
ductie sse die de bonnen controleert, corrigeert en aanvult (ter
verrekening van de transporten).
Daarna gaan de bonnen naar de afdeling nacalculatie, waar de bonnen
wederom worden gecontroleerd, gecorrigeerd en aangevuld.-Hierbij
wordt vooral gelet op fouten gemaakt tegen het IIbalans-principe":
men kan niet meer materiaal uit het magazijn halen dan dat men er
in heeft gestopt. Men gebruikt dan, onder verkeerde artikelcode,
ander (duurder!) materiaal. Op de afdeling nacalculatie worden ter
compensatie en verbetering extra bonnen ingevuld. Bij de controle
maakt men gebruik van enkele voorraadoverzichten, die handmatig
-bijgehouden worden zoals: het ontstaan van "bonte pakketten" (arti-
kelcode 62), materiaaldiktelijsten etc •.
Aan het einde van de maand worden aIle bonnen door de afdeling na
calculatie genummerd. Ten behoeve van de afdeling boekhouding
worden aanvullende bonnen gemaakt. 20 wordt bijvoorbeeld op het
einde van de maand 4e voorraad schrootplaten op nul gebracht
door de eindvoorraad over te schrijven naar de artikelcode 01 "west".
Hiervoor wordt een rode en een groene bon uitgeschreven.

Na het invoeren van deze gegevens op de terminal worden ze verwerkt
tot een aantal overzichten (onder anderen de MVO- en VMS-uitdraai).

In het kort komt dit voorraadadministratie-systeem op het volgende
neer: alle materiaal dat de virtuele magazijnen (1 en 2) in- of
uitgaat wordt groen (MOG) respectievelijk rood (MAR) verbond. Dit
geldt voor grondstoffen, halffabrikaten en afval.
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Hoofdmenu en aantal schennpjes van <onderhnenu, s
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BIJLAGE

Ontwerpen opslagsysteem WG-restcoils

1- Analyse

De ruimte die momenteel gereserveerd is voor opslag van warmgewals
te-restcoils (WG-restcoils, in deze bijlage verder restcoils genoemd)
bedraagt =900 rna, waarvan • 6~5 m2 effectief te gebruiken is
(zie bijgevoegde lay-outs, figuur 3 bijvoorbeeld achterin deze
bijlage).
In een vorige studie ( is geconcludeerd dat deze ruimte ook in
de toekomst groot genoeg is om de voorraad restcoils op te slaan.
Het grote probleem is echter het eigenlijke opslagsysteem. Momenteel
worden de restcoils met hun breedte-as horizontaal in rijen (tot
4 rijen hoog) op elkaar gestapeld.
Tussen twee stapels is weinig tot geen manoeuvreerruimte vrij gela
ten. Verder ligt de voorraad veelal aan de uiterst linkse of rechtse
van het opslagvak, zodat in het midden veel vrije ruimte aanwezig
is.
Het komt vaak voor dat de benodigde coil (qua: dikte, breedte en
tonnage) niet direct voar het grijpen ligt, zodat veel tijd ver
daan wordt met het uitzoeken en omleggen van stapels voordat de
restcoil naar de afcoiler te transporteren is.
De huidige opslagmethode is hierdoor ongeschikt voor een gedetail
leerde voorraadadministratie, zoals deze gebruikt wordt bij WG-coils,
aangezien uitzoek- en onliegtijd niet opwegen tegen de te bereiken
voordelen van deze gedetailleerde voorraadadministratie.

Een vernieuwd opslagsysteem is gewenst.
Daartoe zijn gegevens van restcoils verzameld, die benodigd zijn
bij de berekeningen van het nieuwe opslagsysteem.
De aanvoer restcoils bedroeg, over de afgelopen twee jaar gemiddeld
609 stuks per maand. Gerekend wordt met een gemiddelde maandelijkse
aanvoer van 670 coils (609 + 10%).
Uit vrachtpapieren van restcoilleveringen in de maanden september,
oktober en november 19~6 zijn voor een 860tal restcoils dikte'& breedte
waarden verzameld en verwerkt tot de gegevens gepresenteerd in de
grafieken 1,2 en 3achterin deze bijlage.
De breedte-gegevens zijn samengevat in onderstaande tabel. Verder is
in verband met de benodigde opslagruimte bij 200 restcoils de bui
tendiameter opgemeten (ongebeitste restcoils).

gemiddelde* breedte mm gemiddelde buitendiameter ~Omm

ver e lng ver e lng

t m mm
1001 < B <1500 657 77 1001 < 1200 rom 31 1~

B >1501 35 4 1201 mm 1 ~
+ +

e59 coils 200 coils

N

* gewogen gemiddelde = ~(aantal x klassengemiddelde)

totale aantal
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Bij het ontwerpen van een opslagsysteem voor restcoils kan men reke
Ding houden met transporteren van de coils met behulp van de reeds
aanwezige portaalkraan of (standaard) heftruck of met behulp van
een aan te schaffen "speciaal"-heftruck.
Andere transportmiddelen, zoals rollenbanen, automatisch geleide
voertuigen (AGV's) etc. zijn of te duur of moeilijk in de bestaande
situatie in te passen.
Transport met behulp van de aanwezige (standaard) heftrucks vereist
nogal veel manOeuvreerruimte waarmee tel" dege rekening gehouden
moet worden.

In deze bijlage ZlJn drie opslagsystemen uitgewerkt. Allereerst
wordt een opslagsysteem besproken waarbij het transport van de coils
aIleen met behulp van de portaalkraan uitgevoerd kan worden. Bij
het tweede opslagsysteem dat besproken wordt kan men naast de portaal
kraan ook gebruik maken van een heftruck als transportmiddel.
Daarna wordt een opslagsysteem uitgewerkt waarbij een "speciaal fl



heftruck als transportmiddel gebruikt wordt.
Voor aIle drie de opslagsystemen is, voor zover mogelijk een schat
ting van de materiaalkosten gemaakt (punt 5).

2- Het transporteren van restcoils met behulp van de portaalkraan

Het grootste nadeel bij gebruik van dit transportmiddel ligt in de
extra manoeuvreerruimte, benodigd voor de hijskabel. De hijskatrol
meet namelijk bij het hijsen recht boven het coilzwaartepunt hangen
om een veilig hijsen en transporteren te waarborgen.
Uit een oogpunt van een zo veilig en eenvoudig mogelijk transport,
alsmede in verband met het beperkt beschikbare vloeroppervlak,
worden de coils met hun breedte-as horizontaal getransporteerd en
opgeslagen.
In figuur 1, zie achterin deze bijlage, is een schematisch vooraan
zicht van een opslagrek weergegeven. Elk opslagvak is geschikt
voor een coil rustend op twee steunen, welke evenwijdig aan de
breedte-as van de coil liggen. Een andere manier om de coil te
dragen is het ophangen van de coil aan twee pennen, hetgeen even
eens in de figuur getekend is.
In figuur 2 zijn twee soorten hijshaken getekend met vermelding
van de benodigde manoeuvreerruimte. Uit deze figuur blijkt, dat bij
gebruik van twee haken aan de buitenkant van de coil (alternatief
B) verder een extra werkruimte (manoeuvreerruimte) van ± 750 mID,
tussen de twee rekruggen in, nodig is, hetgeen een verdere vermin
dering van de opslagcapaciteit tengevolge heeft.

Bij de berekeningen is er van uit gegaan dat er geen rekening ge
houden behoeft te worden met coils, breder dan 1500 mID (= 3,2'/0 van
de aanvoer) en qua buitendiameter groter dan 1200 mm (; 0,5% van de
aanwezige voorraad).
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Aan de hand van deze vereenvoudigingen kan als diepte (D) van de
rekken 1600 rnm (1500+V, met V=veiligheidsafstand groot 100 rnm) geno
men worden en als frontoppervlak (B x H) van het opslagvak:
1200x1200 mm2 (voor restcoils met een maximale buitendiameter van
1000 mm I~ ~4% van de restcoilvoorraadl) en 1400x1400 rnm2 (voor rest
coils met een maximale buitendiameter van 1200 mm 1~4+15,5=99,5% van
de restcoilvoorraadl).
De afrnetingen van het frontoppervlak zijn als voIgt gekozen: D +2V
met V=veiligheidsafstand groot 100 rnm. max
Voor de manoeuvreerruimte tussen de rekken ( de gangpaden) wordt
minimaal 2200 rnm genomen conform voorgaande figuren. De gangpaden,
loodrecht liggend op de rekken, zijn aan de hand van logistieke- en
veiligheidsoverwegingen ingetekend.

Er worden, voor de eenvoud van de constructie, steeds rekken inge
tekend met uitsluitend grote (1400x1400 mm2 ) of uitsluitend kleine
(1200x1200 mm2 ) opslagvakken.
Figuur 3 (achterin deze bijlage) toont het stapelrek-ontwerp.
Achterin deze bijlage zijn verder twee mogelijke lay-outs weergege
ven (figuur 4 en 5).
Als restricties voor de lay-outs zijn genomen:
a- vrij te laten ruimte, benodigd voor toevoer aan de FIN-afcoiler

(B&K) : ± 7x12 m2 ; mede in verband met de aanwezige voorraadhel
ling.

b- vrij te laten ruimte, benodigd voor afvoer van geknipte platen:
! 10x12,5 m2 ; mede in verband met het bestaande bouwwerk.

c- bestaande gangpaden mogen als manoeuvreerruimte gebruikt worden.

Benodigd aantal meter reklengte bij een gemiddelde aanvoer (=voor- .
raad) van 670 restcoils per maand:
kleine opslagvakken
- opslagruimte-voor 84% van de restcoils, dit zijn 563 stuks. Op

1200 rnm reklengte komen 3 restcoils te liggen (3 rijen hoog) waar
door de totaal benodigde reklengte ± 225 m bedraagt.

grote opslagvakken
- opslagruimte-voor 15,5% van de restcoils, dit zijn 104 stuks. Op

1400 rnm reklengte komen 3 restcoils te liggen waardoor de totaal
benodigde reklengte ± 49 m bedraagt.

Bij de gepresenteerde lay-outs is het aantal meter reklengte ver
meld dat bij de betreffende lay-out maximaal verkregen kan worden.

3- Opslag aan de hand van coildikte en -treedte

Bij dit opslagsysteem worden de restcoils aan de hand van hun dikte
en breedte over de beschikbare opslagruimte verdeeld. In de grafie
ken 1,2 en 3, achterin deze bijlage gepresenteerd, zijn de dikte
en breedte-verdeling van de aangevoerde restcoils weergegeven.
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Deze grafieken zijn opgesteld aan de hand van gegevens ve:rmeldt op
de vrachtbrieven (-papieren) van restcoilleveringen d.d. 26 septem
ber tot en met 20 november 1986 (2 maandenL

De dikte- en de breedte-verdeling van de restcoils zijn afhankelijke
verde1ingen; bij een bepaalde dikte horen bepaa1de breedtes.
De gehanteerde dikte-verdeling is overeenkomstig met de DIN-nonnen,
te weten:

dikte am I.dikte am Wcategorie Icategorie~ ~

mmi-coils < 1,35 4,5±0,25 4,26--4,75
..

1,5±O,15 1,35--1,65 5,0±0,25 4,76--5,25

2,0*0,20 1,80--2,20 5,5±0,25 5,26--5,75
2,5±O,25 2,25--2,75 6,O±O,25 5,76--6,25
3,OtO,25 2,76--3,25 , ..

~
1,66--1,79

3,5*0,25 3,26--3.75 JR-STEEL 2,21--2,24
4,OtO,25 3,76--4,25

Voor het kiezen van een geschikte breedte-verdeling is gekeken naar
de, binnen het sse, gehanteerde werkwijze bij het toewijzen van een
bepaalde coi1breedte aan een order. Indien een breedte geleverd moet
worden groot 1050 am dan wardt hiervoor een restcoilbreedte gebruikt .
tussen 1090 en 1200 rrm, omdat bij de breedtebepaling een machine- en
een kniptoegift gehanteerd wardt.
De machinetoegift wardt gehanteerd omdat de plaat vastgepakt moet
kunnen warden, hetzij door de knipper (machinetoegift groat 40 nm),
hetzij door mechanische grijpers (machinetoegift groot 70 lIm, Ko11
schen-hoekschaar) .
Als kniptoegift (benodigd bij het haaks-knippen van de plaat)
wardt 10i. extra breedte genomen, waardoor men op de werkvloer als
resu1taat een (duide1ijk afgebakende) spreiding heeft bij het
uitzoeken van een geschikte restcoil.
Bij de berekeningen wardt eveneens deze breedte-spreiding verwerkt.
Binnen de opgegeven spreiding zijn de berekende kosten constant.
Wordt een bredere restcoil genanen dan maakt men meer afval en over
schreidt men de kosten.

Met behulp van de, binnen het sse, gehanteerde dikte- en breedte-ver
deling is de volgende tabel opgeste1d, zie velgende bladzijde.

Deze gegevens vonuen de grondslag veor de berekeningen van het nieuwe
opslagsysteem.
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dikte- maand.aanvoer breedte-categorie met %-aandeel in de dikte
catego- in * mn categorie

rie . i. stuks 500 601 701 801 9)1 1001 1101 1201 ll)1 1401 1501
- - - - - - - - - - - >16J1

600 700 800 900 1<m 1100 J2X) J..n) MOO 15X) lEO)

1,5 16 107 - 3 5 3 9 7 10 58 1~ 1~ 1 1

2,0 37 248 1 2 5 5 9 4 8 18 27 18 3 -
2,5 24 161 1 1 4 3 2~ 7 6 22 14 35 3~ 1

3,0 13 87 1 2 3 ~ 11 7 11 16 26 9 3~ 6

3,5 3 20 - 7 4 - 4 18~ 11 15 7 15 18~ -
4,0 2 13 - - - 8 3 8 23 16 7 7 - -
4,5 2 13 - 5 14 5 5 9~ 48 9~ 5 - - -
5,0 1 7

5,5 0 (1) TE GERINGE AANI'ALLEN

6,0 1 7

> 6,25 0 (2) VOOR EEN VERDERE ONDERVERDELING

R-STEEL +_1_ +__7
100 %,; 670

J

* Restcoilleveringen d.d. 26 september- 20 november 1986
( )= aantal stuks ge1everd tijdens bovenstaande

periode.

Het nieuwe opslagsysteem wijkt niet vee1 af van het buidige: de rest
coils worden op elkaar gelegd, 3 tot 4 rijen hoog, maar nu per dikte
(en eventueel per breedte) in een bepaald vale
De grootte van de opslagvakken is aan de hand van bovenstaande gege
vens bepaald.
Een opslagvak wardt gevonnd uit twee (verticale) schotten, die het
opslagvak links en rechts begrenzen, en ,indien voor de veiligheid
noodzakelijk, een achterwand. (rug).
De schotten worden in de werkvloer gepositioneerd met behulp van
buizen die in voorgeboorde gaten geplaatst worden. Door op een groat
aantal plaatsen buis-gaten in de vloer te boren, kan de vakgrootte
eventueel aangepast worden aan de fluctuerende aan- en afvoer
(vraag en aanbod).
Het opslagsysteem is geschetst in figuur 6 (achterin deze bijlage).
Bij dit opslagsysteem worden de restcoils met bebulp van de portaal
kraan (of eventueel een standaard heftntek) getransporteerd.
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Naast de, in punt 2,genoernde ~ies wordt bij dit ops1agsysteem
verder nog rekening gehouden met:
- een minima1e breedte van 3000 nm, oPdat restcoiltransport met

behu1p van een standaard heftruck mogelijk blij ft.
- de knipcapaciteit van de afcoilers. De FIN-afcoiler (B&K) knipt

restcoi1s tot en met een dikte van ±2, 2 am, zodat de restcoils
behorendetot de dikte-categorieen 1,5-2 en JR-STEEL moge1ijk
dicht bij de ingang van de FIN-afcoiler-ha1 opgeslagen dienen te
worden.
Andere dikte-categorieen worden op de Mariani-afcoiler verwerkt
zodat de restcoils met een dikte > 2,25 rom voor zover rnogelijk bij
de westelijke uitgang van het middenpad opgeslagen dienen te wor
den.

Verder wordt er van uit gegaan dat de breedte-as van de restcoils
niet aIleen horizontaal, maar tevens evenwijdig aan de FIN-afcoiler
ashart1ijn rnoet liggen.

De minimale vakbreedte van 3000 am is vo1doende voor de opslag van
± 12 restcoils (stapel 4 rijen hoog en een restcoilbuitendiarneter
van 900 rom (gem.».
A Schotten-opslagsysteem voor de tota1e voorraad.
lJe~categorieenj,5-4-Zj:",5-5-5,5-o->q"5en-JR-STEELworden niet
verder onderverdeeld in breedte-categoriee~gezien hun aandeel in
de maandelijkse aanvoer. Vc:or dez.e categorieen worden opslagvakken met
een breedte van 4000 rom en een diepte van 1500 rom gencmen (95,9% van
de restcoilvoorraad bezit een breedte<1501 rom).
Deze opslagvakdiepte is voor aIle breedte-categorieen als basismaat
genanen an de berekeningen te vereenvoudigent .

De dikte-categorieen 1,5-2-2,5 en 3 worden verder onderverdeeld in
breedte-categorieen aan de hand van de reeds getabe11eerde gegevens
betreffende de maandelijkse aanvoer (~voorrood).

Als voorbee1d: dikte-categorie 2,5 am, breedte-categorie 1401-1500 rom,
met een aandee1 van 8,4% <35%x24%) in de maande1ijkse
aanvoer (670 restcoils).
Het ops1agvak moet dus geschikt zijn voor 57 restcoils I

dit kant neer op ~ vak (57/12). In de lay-out is voor
deze dikte-breedte~categorie een ops1agruimte gereser
veerd groot 5 vakken (breedte 3000 mn, diepte 1500 nm).

In figuur 7 (achterin deze bijlage) is een lay-out van het schotten
ops1agsysteem weergegeven. In figuur 7 is gekozen voor een vakrug
ruimte (tussen de twee middelste va.a:ijEn en tussen de meest 1inkse
opslagvakken en de afdeling flenzen) van 250 am.
Deze ruggen verhinderen alleen het doorschuiven van de restcoils noor
een ander vak of het in een andere afdeling terecht kanen van restcoils.
Een eenvoudige wand van (afgekeurde) bermplanken is reeds vo1doende,
mits van voldoende hoogte (4-4,5 m).

* Bij een opslagdiepte van 1500 am kunnen in principe twee restcoils
uit de breedte-categorie 500-700 am achter e1kaar opges1agen wor
den. Hiennee is bij de berekeningen geen rekening gehouden, zo-z 
dat het op te slaan aantal restcoils groter is dan 900. Opgemerkt
dient te worden dat de bredere restcoils achterin het ops1agvak opge
slagen dienen te worden zodat stabie1e stapels gecreeerd kunnen
worden.
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De tussenschotten zelf zijn in figuur 7 aangegeven door en z~Jn

ongeveer 3,5 mhoog. De kortere st:repen zijn geen tussenschotten.
Zij visualiseren alleen een scheiding: am de linkse kant van het
ops1agvak voornamelijk afmeting x, aan de rechtse kant voornamelijk
afmeting y. Bij het aanvullen van de ops1agvakken moet hiennee zo
vee1 mogelijk rekening gehouden worden.

Het totaal amtal restcoils dat opges1agen kan worden bedraagt:
9 vakken van 4000 am x 1500 nm = 9x4x4 hoog ::: 144 stuks

32 vakken van 3000 am x 3000 am =32x<3+3)x4 = 768 stuks +
ongeveer 900 stuks

B Schotten-ops1agssysteem voor gedeelten van de voorraad.
E'et scnotten-opsTagsysteern-voor ae-totaIe voorraaaneert-enkele na
delen. Allereerst beslaan de ops1agvakken bijna de gehe1e opslag
ruirnte, zodat weinig uitwijkruirnte beschikbaar is.
Deze uitwijkruirnte is bijvoorbeeld noodzake1ijk indien een bepaald
opslagvak tijdelijk te klein is of als onverhoopt een opslagvak
restcoi1s omgelegd dient te worden.
Verder zijn de voordelen te beha1en bij eep geordende opslag van
restcoils behorende tot de dikte-categorieen 3,5 rom en dikker
minimaal. A1s voorbeeId: bij de dikte-categorie 4,5 rom worden acht
verschillende breedtes in een vak opgesiagen, waardoor er geen
winst op de uitzoek- en crn1egtijd gernaakt kan worden.

Geste1d kan worden dat de geordende opsiag van meer dan tw'ee breed
te-categorieen in een ops1agvak geen voorde1en biedt.

Aangezien de opslagvakken een minimale breedte 0000 am) moeten be-'
zitten zal een verdere onderverdeling van deze dikte-categorieen
een uitbreiding van de opslagruirnte eisen.
Een andere moge1ijkheid is het toepassen van het schotten-ops1agsys
teem voor gedee1ten van de voorraad.

In figugr 7 is een lay-out gepresenteerd waarbij alleen de dikte-ca
tegorieen 1,5-2-2,5 en 3 rom verder onderverdee1d zijn in verschil
lende breedte-categorieen.
Deze onderverdeling is gebaseerd op de onderverdeling in ops1ag
vakken zoals gehanteerd in figuur 6, met in acht name van de stelling
betreffende het maximaa1 amtal verschil1ende breedte-categorieen
op te slaan in een opslagvak.
Aparte opslagvakken zijn ingericht voor:

- dikte-categorie 1,5 am; breedte-categorieen 901-1000, 1001
1100, 1101-1200, 1201-1300 am.

- dikte-categorie 2 am ; breedte-categorieen 500-700, 701
800, 801-900, 901-1000, 1101-1200,
1201-1300, 1301-1400, 1401-1500 mn.

- dikte-categorie 2,5 ami breedte-categorieen 801-1000, 1001
1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301
1400, 1401-1500, >1501 rom.
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breedte-categorieen 901-1000, 1001
1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301
1400, 1401-1500 en >1501 rrm.

Alle andere dikte- en breedte-categorieen worden over het resteren
de v1oeropperv1ak verdeeld.

In de lay-out is de opslag van deze dikte- en breedte-categorieen
niet ingetekend, maar het ligt voor de hand dat een bepaald gebied
(gedee1te) van de totale opslagruirnte gereserveerd wordt voor een
bepaalde dikte-categorie, al dan niet gebroik makend van schotten.
De stapelwijze van deze dikte- en breedtecategorieen blijft ten op
zichte van de thans gehanteerde stapelwi.jze onveranderd (stapels
tot 4 rijen hoog).

De opslagruimte is ruim voldoende voor het ops1aan van 670 op
dikte geordende restcoi1s.
Van de totale voorraad restcoils is verder 82 %op breedte geordend.

4- Het transporteren van restcoils met behulp van een
"speciaa11t-heftruck

De (in figuur 9) afgebeelde Itspeciaal lt-heftruck, die veel wordt
toegepast in de p,apierindustrie, vereist een andere coilstapel
methode. Andere 'speciaal"-heftrucks zijn afgebeeld in de aan
deze bijlage toegevoegde informatie-bladen, maar worden verder niet
besproken.

--'-"",. I
: !
L ..._ ..._ ..._'_ ..._' ...--.J

Figuur 9: De besproken "speciaa1"-heftruck met twee
annig grijIXrechanisme (4).
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Bij de eerder genoe:nde,"andere"-stape1methode moeten de restcoils
rechtop in de rekken gep1aatst worden, dus met htm breedte-as ver
ticaal. Het hefgedee1te van de heftruck is uitgerust met een (ro
teerbaar) grijpnecbanisme, hetgeen links of rechts van de heftruck
restcoi1s uit de rekken kan nemen zonder dat de heftruck gekeerd
wordt.
Door het roteerbaar uitgevoerd grijpmechanisme is het bij deze
"sPeCiaal"-heftruck moge1ijk em de restcoils met hun breedte-as
horizontaal af te leggen, zodat de restcoils meteen aan de voorraad
helling hezijden de FIN-afcoiler kunnen worden toegevoerd. Indien
het grij"pnechanisme niet roteerbaar uitgevoerd is dan moeten de
restcoils met hehulp van de portaalkraan in de juiste positie gema
noeuvreerd worden.

Bij dit opslagsysteem in rekken is de buitendiameter van de rest
coils niet aIleen bepalend voor de breedte van de opslagvakken maar
ook voor de diepte van de vakken.
Bij een rnaxi.rDale buitendiameter van de restcoil groot 1200 rrrn (hier
onder valt 99,5 %van de aanvoer=voorraad restcails) geldt als rek
diepte een waarde van 1200 am.

Indien er bij de berekeningen kan worden verondersteld dat er geen
rekening gehouden behoeft te worden met restcoils breder dan 1500 am
(~ 3,2 %van de voorraad), dan kunnen twee ops1agvakken gedefinieerd
worden met verschillende afmetingen qua hoagte (H). te weten:
1600x1200x1200 rrrn3 (BxHxD) voor restcoils met een maxima1e breedte
van 1000 am (20 7. van de voorraad) en 1600x1700x1200 rnm3 voor rest
coils met een maxirnale breedte van 1500 mn (20+76=96 %van de voor
raad) .
De afmetingen van het frontopperv1ak zijn als voIgt gekazen:
B=buitendiameter restcoil D +2V. met V=veiligheidsafstand groot
200 tm1 (vaar de speciale grr~inrichting) en H=breedte restcoils
Bmax+V, met V=200 rrrn.

Benodigd aantal meter reklengte bij een voarraad restcoils groot
670 stuks:
tl§ige_oEslagv~eTIi1~OQx±2QO~1?OQ~~)

ops1agruimte voor 19 7. van de restcoils, dit wi1 zeggen ongeveer
127 stuks. De benodigde reklengte bedraagt dan 204 m (lrij hoog).

gr2t § 2P~1~gy~§O_(16QO~lZ0Qx!2QO_ID@32
opslagruimte voor 77 %van de restcoils, dit wil zeggen ongeveer
516 stuks. De henodigde reklengte bedraagt dan 825 m (l rij hoag).

Voor een optima1e ruimtebenutting worden op een rij kleine vakken
twee rijen grote vakken gep1aatst, zodat de tata1e hoogte 4600 rrm
(=1200+(2x1700» wardt, hetgeen kleiner is dan de maximale hef
hoogte van de portaalkraan (± 4700 rrrn), waardaar deze bruikbaar
blijft.
Men kan aldoende ap 412,5 m reklengte (3 rijen haag) 825 m grote
vakken en 412,5 m kleine vakken onderbrengen.
Het aantal meter kleine vakken zou dan ruim overschreden worden zo
dat er zeLfs 257 restcai1s (i.p.v.127) apgeslagen kunnen worden.



XII-10

In figuur lQ(zie achterin deze bijlage) is het stapelrek-ontwerp
getekend.

Voor manoeuvreerruirnte tussen de rekken (de gangpaden) wordt mini
maal 2000 urn genanen, afgaande op een breedte van 1600 rIIIl van de
"speciaal"-heftruck (eveneens rnaxirna1e restcoilbreedte die getrans
porteerd kan worden met de breedte-as horizontaaD.
De plaats van de gangpaden, loodrecht liggend op de rekken, is
wederorn gekozen aan de hand van logistieke en veiligheidsoverweging
en.

Ook bij het gebruik van de "speciaal"-heftruck gelden de drie restric
ties die genoernd zijn onder punt 2.

!' •.;

In de figuren 11 en 12 (zie achterin de bijlage) zijn twee rnogelij
ke lay-outs weergegeven met venne1ding van het ondergebrachte aan
tal meters rek1engte en aantal resteoils.

5- Kosten~analyse van de verschi1lende opslagsysternen

Voor de drie ops1agsysternen worden de kosten bepaald van de beno
digde ops1agrekken of schotten.
Deze kosten kunnen gebruikt worden ais indicatie voor de totale op
slagsysteern-kosten.
Andere belangrijke kostenposten bij de drie opslagsysternen worden in
deze studie niet gekwantificeerd, maar weI aangegeven:

- constructie rekruggen (punt 2, 3 en 4) ,
- aanschaf of constructie hijshaak (punt 2),
- aanschaf van "speciaal"-heftruck (punt 4),
- boren van buis-gaten in de werkvIoer (punt 3) en de
- installatiekosten (punt 2, 3 en 4).

*Het rekken,-opslagsysteem bij gebruik van de portaalkraan,
punt 2 lay-out figuur 3.

Ops1agrek A (figuur 3 achterin deze bij Iage) met een lengte van
9 vakken (~ 12600 rrm) kost fl 6850,--/stuk, niet gestraald en niet
gegrond.
Benodigd zijn 5 rekken met een 1engte van 7 vakken (~ 9800 urn).
De kosten bedragen 5 x 7/9 x 6850 = fl 26; 640, --.

Opslagrek B (figuur 3 achterin deze bijiage) met een lengte van
11 vakken (~ 13200 rom) kost fl 7975,--/stuk,niet gestraald en niet
gegrond.
Benodigd zijn 13 rekken met een 1eng~e van 11 vakken en 9 rekken met
een lengte van 3 vakken (~3600 rom) .
De kosten bedragen (13 + 9 x 3/11) x 7975 = fl 123.250, --.

De totale ops1agrekkosten bedragen ongeveer: f1 165.000,-- (inc1.10%
toes1ag voor onvoorziene kosten).

e De gangpadbreedte wordt 2950 urn.
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*Het sehotten-opslagsysteem bij gebruik van de portaalkraan of
(standaard) heftruck, punt 3, lay-out figuur 8.

Figuur 8 toont de lay-out bij toepassing van het sehotten-opslag
systeem voor gedeelten van de voorraad, hetgeen betere perspectieven
biedt dan de toepassing voor de totale voorraad.
Het schot volgens figuur 6 (aehterin deze bijlage) met een (werk-)
hoogte van 3500 rrm en een breedte van 1250 IIlIl kost ongeveer fl 375,-
(materiaalprijs buizen, productiekosten verpakijzer en montage- .
kosten) .
Het benodigde aantal sehotten bedraagt 45 stuks, zodat de totale
kosten voor de sehotten ongeveer fl 19.000,-- bedragen (inel. 10%
toeslag voor onvoorziene kosten).

*Het rekken-opslagsysteem bij gebruik van een "speciaal"-heftruck,
punt 4 lay-out figuur 11.

Opslagvak C (figuur 10 achterin deze bij1age) met een lengte van
8 vakken (;. 12800 rrm) kost fl 5675,--/stuk.

Benodigd zijn 16 rekken met een lengte van 8 vakken . 6 rekken met
een lengte van 6 vakken (,;, 9600. am) en 11 rekken met een 1engte
van 3 vakken (,;, 4800 am) $.

De kosten bedragen (16 + 6 x 6/8 + 11 x 3/8) x 5675 = fl 139.747,--

Ine1usief 10 7. toeslag voor onvoorziene kosten bedragen de totale
opslagrekkosten ongeveer fl 154.000,--

Het mag duidelijk zijn dat de berekende kosten van het sehotten
opslagsysteem aanmerkelijk lager zijn dan de kosten van de opslag
rekken bij de andere opslagsystemen.

4.6. Baten-analyse van de verschillende opslagsystemen

Een van de voomaamste uitgangspunten bij het toepassen van een WG
resteoilopslagsysteern is het reduceren van de uitzoek- en anlegtijd.
Een tweede uitgangspunt is het verkrijgen van een duidelijk overzieht
antrent de voorraad WG-restcoils (qua dikte en breedte).
Bij de rekken-opslagsystemen, besproken onder punt 2 en 4, wordt de
uitzoek- en anlegtijd gereduceerd tot nul. Elke coil is op een gede
finieerde plaats opgeslagen en kan direct getransporteerd worden.
Verder vereisen deze opslagsysternen een nauwkeurige voorraad- en
lokatie-administratie zodat aan het tweede uitgangspunt ruimsehoots
voldaan wordt.
Voor het sehotten-opslagsysteem, besproken onder punt 3B is de uit
zoek- en orn1egtijd te redueeren tot 80%.
an een duidelijk overzieht antrent de voorraad WG-resteoils te ver
krijgen is een dagelijkse rondgang door de opsla~imte voldoende.

Kwantifieering van de uitzoek- en anlegtijd-reduetie is rnoge1ijk en
verdient een verder onderzoek.

$ De gal'1gpadbreedte wordt 2150 rrm.
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1- Voorraadadrninistratiesysteem voor WG-restcoils

De opslagsystemen waarbij uitgegaan is van opslagrekken (zie punt
2 en 4) benodigen, indien deze systernen optimaal benut willen wor
den, een nauwkeurige voorraad- en lokatie-adrninistratie.
Deze administratie kan opgezet worden aan de hand van de, reeds en
kele jaren in gebruik zijnde, administratie voor WG-coils.
Met behulp van een m.mnering van de opslagvakken (bijvoorbeeld:
cijfer rek, rij en vak) kan de aankomst van nieuwe restcoils op de
restcoillijst (identiek aan de coillijst (CCL) voor WG-coils) aan
gegeven worden, met vermelding van het opslagvaknumner.
Bij verwerking van de restcoil kan dit opslagvaknumner vermeld wor
den op de coilbewerkingskaart (CBK), zodat precies bekend is welke
restcoil gencmen rnoet worden en waar hij opgeslagen ligt.
Oak op de restcoilmutatielijst, identiek aan de coilmutatielijst
CCML), kan het mmner vermeld worden. Het invullen van deze formu
lieren, evenals het verwerken van deze gegevens tot voorraadlijsten
kan eveneens een taak worden van de aan te stellen administrateur,
zie bij1age IX .
Bij toekanstig gebruik van de reeds aanwezige, maar nooit gebruik-
te, progranrnatwr voor wat betreft Crestkoilvoorraadadrninistratie,
is het rnogelijk dat de verantwoordelijke afdelingsbaas de restcoil
voorraadgegevens op de terminal (werkvloer-) intikt (zie hoofdstuk 4).

De geschetste voorraad- en lokatie-adrninistratie is bij invoering
van opslagsysternen die gebruik maken van opslagrekken (ptmt 2 en 4)
noodzakelijk. Het schotten-opslagsysteem (punt 3) behoeft echter
geen speciale voorraadadrninistratie en een lokatie-administratie is
gezien de aard van het opslagsysteem overbodig.
De dagelijkse rondgang van (bijvoorbeeld) de persoon verantwoorde
lijk voor de planning & calculatie is reeds voldoende ern een inzicht
in de restcoilvoorraad te verkrijgen.
Er is geen behoefte naar een exacte voorraadadministratie van rest
coils.

8- Voor- en nadelen van de verschillende opslagsystemen

*Het rekkenopslagsysteem bij gebruik van de portaalkraan, punt 2
~2~~~.:.- de! kosten van de opslagrekken, te weten f1 165.000, --

voor de lay-out gepresenteerd in figuur 4 achterin deze
bij1age.

- de manoeuvreerruimte tussen de rekken (de gangpaden) is te
gering voor gebruik. van een (standaard) heftruck. Men
is afhanke1ijk van een transportmidde1.

- versprongen stapelwijze, die het zoeken naar een bepaald
(bepaalde restcoil) bemoeiliikt.

- bovenste twee rijen van de 'rclck.en alleen voor restcoils
met een ~uitendiameter k1einer dan 930 rnm (of kleiner
dan 800 rnm bij een opslagrek met vakken groot: 1200x1200x
1600 mm3 ), indien men zeker van wil zijn dat men
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niet hoeft "om te leggen" bij het transporteren van een lager
liggende restcoil.

-er dient een nauwkeurige voorraadadministratie inc1. 10ka
tie-adrninistratie gevoerd te IDrden, hetgeen een tijdrovende
bezigheid is.

-een voorraad restcoils van 670 stuks, met een breedte- en
buitendiameterverdeling zoa1s gepresenteerd, kan vo1gens bij
gevoegde lay-outs niet opges1agen worden op het beschikbare
oppervlak Cop t 50 restcoils na).
Uitbreiding van de opslagruimte is dus noodzakelijk.

y~~:.-geen investering in een nieuw transportmiddel.
-elke restcoil is reeds direct te transporteren. De uitzoek
en ornlegtijd is tot nul gereduceerd.

*Het schotten-opslagsysteem bij gebruik van de portaalkraan of (stan
daard) heftruck, punt 3, voor gedeelte van de voorraad.

~9-g~1§I]':'-het kan voorkornen dat de benodigde restcoil niet direct te
transporteren is, orndat hij niet voor het grijpen ligt. De
kans hierop is echter aanmerkelijk gedaald. De vennindering
van de uitzoek- en ornlegtijd wordt geschat op 80 %.

Y~§!}.:.-de voorraad restcoils is niet alleen op dikte, maar ook op
breedte ingedee1d. Verder zijn de restcoils met een bepaalde
dikte en breedte eenvoudig te lokaliseren.

-de geringe kosten van de benodigde schotten, te weten'
t f1 19000, -- (niet gestraa1d, niet gegrondL De aanschaf
van een nieuw transportmiddel is overbodig Cfiguur 8 ).

-het grote aanta1 restcoils dat opgeslagen kan worden, te
weten:. 900 stuks minimaal.

-het transporteren van de restcoils kan plaats vinden met
behulp van de portaalkraan en een standaard heftruck.

-het schotten-opslagsysteem is flexibel en kan eventueel aan
gepast worden aan de fluc~erende aanvoer van en vraag naar
de verschillende categorieen restcoils.

-zonder ingewikkelde en tijdrovende voorraadadministratie kan
de voorraad restcoils vastgesteldworden. Een dage1ijkse
rondgang is reeds voldoende voor een overzichtelijk en dui
de1ijk beeld van de voorraad.

*Het rekken-ops1agsysteem bij gebruik van een "speciaal"-heftruck,
punt 4.

~~g~!~.:.-de kosten van de ops1agrekken, te weten::t f1 154000,-
(niet gestraa1d, niet gegrond), volgens figuur .

-er dient een nauwkeurige voorraadadministratie incl. 10
katie-administratie gevoerd te worden, hetgeen een tijdro
vende bezigheid is.

-de aans::mf van een "speciaal"-heftruck, hetgeen een extra
investering betekent.
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-het kantelen van de restcoils (met behulp van de portaal
kraan) bij het lossen van vrachtauto I s en het beladen van
de afccDiler indien het grijpr:echanisme van de gekozen
"speciaal"-heftruck niet roteerbaar uitgevoerd is.

-de restcoils kunnen aIleen uit de stapelrekken gehaald
worden met behulp van de "spaciaal"-heftruck.

-het aantal coils dat opgeslagen kan ~rden is te gering,
585 stuks bij een aanvoer van 670 stuks. Overwogen zou
kunnen worden em meer verschillende vakken te maken, bij-
voorbeeld: l600x1200x1200 mm3 (voor restcoils met een .

breedte tot 1000 mm),
1600xI450xI200 mm3 (voor restcoils met een

breedte tot 1250 mm),
1600x1700xl200 mm3 (voor restcoils met een

breedte tot 1500 mm) .
De totale voorraad coils zou dan weI op de beschikbare op
slagmimte opgeslagen kunnen worden. Als nadelen van deze
grotere diversiteit qua vakken zijn te noemen:-hogere kos
ten voor de opslagrekken, -bij een verandering (verschui
ving) in de geleverde breedtes zou het kunnen voorkornen
dat een gedeelte van de rekken onefficient of zelfs niet
gebruikt wordt.

Y~E!]':' -h~t t~~sgorteren van de restcoil~ kan met behulp van de
'lspecJlaal'-heftruck sneller geschieden dan met behulp van
de portaalkraan. .

-elke restcoil is steeds direct te transporteren. De uit-.
zoek- en emlegtijd is tot nul gereduceerd.

9- Infonuatie-bladen "speciaal"-heftruck

De laatste p~adzijden van deze bijlage ~rden gevuld met informa
tie-bladen over de "speciaal"-heftruck qua uitvoeringsvonnen en
afmetL.'1gen ( 3, 4 ) .

lO-Conclusie

Het schotten-opslagsysteem biedt grote toepassingspersPectieven
voor het geordend opslaan van WG-restcoils.

Bij de opslag van gebeitste restcoils zou dit ops1agsysteem oak
toegepas.t kunnen worden. Gegevens betreffende de aanvoer (="oor-·
raad) van gebeitste restcoils over de periode 26 september tot en
met 20 november 1986 zijn bijgevoegd (zie grafiek 4, 5 achterin
deze bijlage).
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GRAFIEKEN EN FIGUREN

Ontwerpen opslagsysteem WG-restcoils
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BUd 2.118. Technische Daten con GabelSltlplern
a) EiaelUll&SH; b) Abmcssunzen; 1 Unge Gelinclestapler, 2 UnP Normal
>lapier, J Brcite Oelandeslapler, ., Breite Normalstapler; 0) Wend.radiw;
J Gelincleslaplcr, 2 Normalstap)er; d) N.nnlcisluni cles Fal\fmolOn;
J Yerbrenllunasmolor, 2 Elcklroll1olor; ,,) Achskrine; 1 Yard.raoll$c mit
L..st, 2 Yarder- bzw. Hinleracbse ohne LasI, J Hinterachse mit Last

INFORMATIE-BLADEN "SPEClAAL"-HEFIRUCK
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BUd l.ll8. a-d BUd 2.119. Wenderadien und Gangbreilen fiir Gabelslapler
, •• P2 'a'cuenmaOc: ~. Wenderadius., vom;'2: Wender.dius, hintc:n; rJ WendcradiUJ, iaftell;
W1 Winkef,anabrcitc, yom; W1 Winkelpnabrcite, hintcn; 1It') Atbeitscansbreite;
..~ SIapc11l1lnabrcile
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Bi/d 2.115. -Anbaugerii/e fiir Gabels/apfer
:0) Klapppbcl; b) Mebdacbdorn; c) Drehklammer; dl Schutaclach; el Behilter mil Bodcnendeeruni; 0 KippbeWlter; il Schaufcl; III Scbneetiums;hi14; .
i) Schmie4czaoit: k) GulhAlter; I) Abschieber; ml Wenclevorricbluoi fUr Ladeeinhei(eft: ol Kranausleacr; 0) Kranaus1eser mit Scilwinde; p) Kranauslcaer
mit Rundholzareifer; q) Knnau.leacr mit verschiebbarem L&5lbakco; r) KistenkJaauncr; 5) 2.FaIJ,.Klammer; I) Ballenklammer; u) Rollenklaauner .

oder geschweillt, ihre Klenunweite liegt vorwiegend zwi·
schen 500 und 1600 nun. Wenn der hydraulische Kreislauf
ein Gleichlaufventil enthiilt, wird das Gut dUrch gleich
ma13iges Bewegen beider Arme stets mittig aufgenommen.
Seitenschubeinrichtungen konnen die Klammerarme auch
in gleicher Richtung bewegen una damit auf exzentrisch
Jiegende GUter einsteIlen. In vielen Fallen gchort zur
Klammer ein Drehgeriit. Mit einem Hydraulikzylinder sind
Drehwinkel bis 2700 zu erzielen, was oft ausreicht. Dreh
geriite fUr einen unbegrenzten Drehwinkel haben einen
Zahnkranz, dessen Ritzel von einem Hydromotor angetrie·
ben wird. Die Funktion eines Drehgeriits mit Hydraulik
zylinder geht aus Bild 2.138 :hervor. Das Verteilerstiick 2
stellt eine Drehverbindung fUr zwei Olstrome dar, die rur
ein eventuell am Drehgerat befestigtes, hydraulisch bet3tig.
tcs Lastaufnahmemittel gebraucht werden.
Die Backen flir unempfindliche Ballen, Kisten usw. sind
starr, die fUr druckempfindliche Giiter etwa in der Tide des
Gutschwerpunkts gelenkig geJagert. Bei Kisten- und GroB
fllichenkJammem werden mr Vergrol3erung dec Reibungs~

zahl Gwnmidruckplatten angebraeht, die hydraulisch durch
OlkinlUe verbunden sc:in konnen, urn einc gleichma13ige
Pressung zu erzielen. .
Die Rollenklammem fUr PapierroUen, Betonrohre usw.
haben Klammerarme unterschiedlicher Lange, damit auch
Jiegende Rollen anzuschlagen sind. Je nach Drehbereich
konnen diese RoUen nach einer oder nach heiden Seiten
stehend abgesetzt werden. Ein Drehwinkel von mindestens
2700 ist zum Wenden waagerechtlicgender Rollen erforder
Iich. Bild 2.139 zeigt verschiedene kinematische Losungen
zur Anpassung der Klammerarmc an unterschiedliche
Rollendurchmesser. Die Oberfliichen der Klammcrbacken
sind gummiert, die Pressung wird durch Begrenzung der

h1

peldom mit hydraulischer Spreizeinrichtung verringert das
seitJiche Schwanken der Last wahrend der Fahrt, mit Kipp
dornen konnen kune Rohre aufgerichtet bzw. umgeJegt
werden.
Fur die verschiedenen Klammcrn verwenden die Herstellcr
moglichst einheitlichc Grundgerate zum horizontalen Be
wegen der Klammerarme (Bild 2.137). Die Backen der
Klammer sind an die Arme geschraubt, d. h. austauschbar.

Abzugsrichlung
~

I
~

0 ..., ...

I
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BUd 2.139. Rollenk/ammern
a) mit einem Schubatm; b) mit einem Schub- una Dreharm; c) mit zwei Dr.harmen
Herstelter:
0) unci b) Defiant, Modell DTR 7, Shelvokc 4. Drewry Lid., Letchworth, Orollbritannien; c) Cas<:ade. Diemen. Nicderlande

BUd 1.142
Querschubdrehgabel

trager (Palette) ab, cine hydraulische Zange als mogliche
Zusatzeiorichtung halt die Palette dabei fest. Der Klemm
schieber schiebt die Ladung, meist Siicke, auf und von
Pappen bzw. Plastfolien, die 70 •.. 100 mm langer als die
Ladung sein mussen.
GroBe Bedeutung hat die Schubgabel, urn Guter in der
zweiten Reihe zu erreichen. Entweder stiitzen sich die be
weglichen Zinken dabei auf zwei feststehenden ab, oder sie
werden von einer Schere frei getragen (Bild 2.141). Mit dem
Seiteoschubgerat lassen sich Ladungen queI'. zur Fahrt
richtung des Staplers seitwarts, z.B. in Regale, stapeln. 1m
Gegensatz zurSeitenschubeinrichtung fUr die Zinken wird
hierbei der gesamte Gabeltrager bewegt. Wenn beide Seiten
zu bedienen sind, wird der Gabeltrager drehbar gelagert
(Bild 2.142).
ArbeitsbUhnen erlauben den Einsatz des Staplers auch fLit
Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten in groBeren
Hohen (Bild 2.143). Aus SicherheitsgrUnden darf die BUhne

.Bi/d 2.141
Sclterenschubgabe/

Die Stein-Klemmgabel ist keine eigentliche Klammer. Sie
hat mehrere, seitlich verschiebbare Zinken mit in diese ein
gebauteo, federbelasteten odeI' hydraulisch betatigten
Druckplatten: die dutch die Gewichtskraft des aufgenom
meoen Stapels betiitigt werden.
Eine Schmiedezange hat drehbare Khlmmern fUr Schmiede
stUcke. Anbaugerat und Stapler sind nur fUr Transport und
Umschlag eingetichtet. Damit infolge Abkiihlens wahr~nd

desTransporn schrumpfendes HeiBgut nicht herausrutschen
kann, erhiUt die KIammerhydtaulik eineo Druckspeicher.
Wird (sehr selten) der Gabelstapler sogar als Schmiede
manipulator eingesetzt, mull er daftir gebaut sein. Es ent
flUlt die Hubhydraulik, die Achsen werden verstarkt. das
Anbaugerat wird federnd gelagert.
Der Abschieber als '£rganzungsgerat schiebt mit seiner
Platte bzw. seinem Gitter das Gut nach vorn vom Gut-

BUd 2.140. Schwenkgabe/, Cascade, Diemen, Niederlande

Klammerkraft auf Hochstwerte von etwa 0.2 N/mm2 ein
gestellt.
Bei der Klammergabel werden die Gabelzioken mit oder
ohoe aufgesteckte Klammetbacken dutch Ausnutzen einer
Seitenschubeinrichtung am Gabeltrager als Klammerarme
verwendet. Die Drehgabel bzw. Schwenkgabel ist dagegen
dne echte Kombioation von Gabel und Klammer. Sie witd
teils ohne Antrieb fUr die Dtehbewegung der Zinken aus
geftihrt, die sich dann dutch Druck gegen die Innenkanten
selbsWi.tig in die KJammerstellung dtehen und dort ver
tiegelt werden, teils haben sie ei:len gesonderten Anttieb fUr
diese DI'ehbewegung (Bild 2.140).



XII-35

Boom.

Boom .lttachment handling.

Rotating clamp.

Truck fittlld with. rotating clamp.

Lengthy and/or cylindrical loads,
such as coils of wire and rolled
carpets, can be accommodated on a
boom attachment. A boom offers
increased handling capacity when
compared with forks.

Some loads need to be rotated, as
when a drum is emptied or a paper
reel is removed from apaper making
machine. Instead of using a separate
manipulator, the truck can be fitted
with a rotating clamp.

~ 53



Four-wheel counterbalanced truck l08ding a (orry.

Three-wheel counterbalanced truck. Medium sized four-wheel counterbalanced truck.

A counterbalanced rruck handlingpaper reels.

As counterbalanced trucks always carry their loads
. outside the chassis area they can accommodate a
large range of items although the size should not
be excessive. They are useful as general purpose
machines and are employed in most branches of
trade and industry.

In some instances more specialized trucks or equip-

64

Three-wheel counterbalanced trUck stowing goods in II container.

ment may be superior. A counterbalanced truck is
large and heavy compared with other truck types
of equivalent lifting ·capacity. It takes up more
space and may possibly be uncompetitive with a
reach truck in operations involving indoor stacking
in pallet racks. Its weight and size may also make it
slower and less manoeuverable than other, smaller
truck types.
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Reach trucks are used as all-purpose vehicles in warehouses and
stores. The 2,000 kg capacitY reach truck shown can /ift up to
6 metres and its forks can be tiltfii.

Lifting capacity is normally 2,000 kg and maximum
lift height 6-7 metres.
The main alternatives to reach trucks are ride-on
powered stackers, counterbalanced trucks and
pallet base trucks (see respective sections).

Ride-on stackers have less capacity than reach
trucks and are not as versatile. They are best suited
to low or medium height operations.
Counterbalanced trucks are used primarily out of
doors or on unheated premises; loads are usually
heavier than those typically handled by a reach
truck. Counterbalanced trucks impose less wheel
pressure than reach trucks - an important factor
when the truck has to enter a container.
Pallet base trucks compete with reach trucks
where the storage environment is very confined.
Materials should be moved to and from such areas
by some other type of truck, e.g., a ride-on powered
pallet truck, reach truck or counterbalanced truck.

The mast on a conventional reach truck is similar
to that on a counterbalanced truck. More details
on masts can be found in the chapter 'General
information on trucks'.
Reach trucks nearly always have side-facing driver's
seats, On the whole, the control layout is like that
of a car, with an accelerator pedal, brake pedal

Con ven tion'al reach truck.

Design

,'"'-.!..-.l: I
,.; :" \1',-',--,"'-;1

I I' I

",t.' ·4~1 .. ' -
, " .. ,... ::... ,01..

t

.;;; ,

l:~~3
Reach trucks _ also useful for loading and unloading lorries from
ground level.
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Narro-w aisle trucks

Narrow aisle trucks save space and are used primarily for high bay racking operations. They
are able to handle pallet loads without the necessity of turning. The required aisle width,
generally speaking, is equivalent to the width of the load or truck.
There are three basic types: telescopic fork, rotating fork, and rotating mast trucks.

Telescopic fork narrow aisle truck.

Application

Rotating fork narrow aislll truck. Rotating mast narrow aislll truck.

Narrow aisle trucks, used mainly for high level
pallet operations, are not attached to the racking
but are also able to transport pallet loads as well as
stack them.

Temporary storagtl rack locations.

Because rotating fork and mast trucks have to rotate
their loads, they require wider aisles than teles
copic fork trucks.
Telescopic fork trucks, however, have one draw
back: they cannot handle loads at floor level.
Because of this they utilize a separate bank of
temporary storage rack ing at the end of the bay
which is served by other types of trucks (see
picture).

Telescopic fork trucks can handle Euro pallets
from the short side only because, otherwise, the
forks foul the pallet spacers (see picture).
One way of avoiding the need for intermediate
temporary storage facilities is to use telescopic
fork trucks which move loads between the pallet
racking and, for instance, assembly stations or
goods reception.
Rotating fork and mast trucks have the advantage
of being able to handle Euro pallets at floor level
from the long and short sides.

Maximum lifting capacity of narrow aisle trucks is
normally 1,000 kg. Maximum lift height is approxi
mately 12 m.
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The main alternatives to narrow aisle trucks for
high level stacking are stacker cranes or reach
trucks.
Because stacker cranes run on rails in the aisles, it
is complicated to have them operate in more than
one aisle. As a result they are employed in lengthy
aisles. Aisle width requirements are roughly the
same as for narrow aisle trucks. The advantage of
stacker cranes is that they are easily automated.
On a manually controlled crane, the operator
moves with the crane which means he remains
close to the load and has a good view of opera
tions. Stacker cranes often cost more than narrow
aisle trucks.
Reach trucks need wider aisles than narrow aisle
trucks. At similar stacking heights, they represent
a 35% reduction in storage area utilization. As
narrow aisle trucks are often able to achieve
higher lifts (approximately 9-12 metres as against
6-7 metres for reach trucks) the difference is
sometimes even greater. One reason for choosing a

reach truck is that throughput may be too small
to keep a narrow aisle truck occupied and other
uses may have to be devised.. Another reason is
that the warehouse may also incorporate low level
picking for which narrow aisle trucks are less
suitable.

The use of narrow aisle trucks is likely to increase.
Since they occupy little space and their prices
are comparable with those of reach trucks, they
are suitable, say, for storage associated with
assembly and production. The warehouse may then
be divided into several smaller areas located close
to the goods' ultimate destination. A narrow aisle
truck can then be used for both storage/retrieval
and transport.

As narrow aisle trucks can be easily moved from
one aisle to another, it is possible to achieve high
density storage even at low racking heights. It is
reasonable to assume that narrow aisle trucks will
be subject to some degree of future automation.
Driverless narrow aisle trucks may then, in some
cases, compete with automatic stacker cranes.

Design
On a rotating fork truck, there is an articulated mounting on the fork carriage. The carriage
moves laterally relative to the truck. To take a pallet from the right, the following procedure
is necessary:

•
~~

•
The fork carriage is moved to the left while the forks are rotated. The carriage is then moved to the right so that the forks enter the pallet. The
pallet is lifted and the carriage ;s moved again to the (eft.

With rotating mast trucks, the actions are similar except that the entire mast is rotated and
then moved sideways.

•
~:

Rotating mast trock: principle of operadon.

•
Rotating fork and mast trucks are often built on chassis similar to those of counterbalanced trucks. They
are battery powered and can be equipped with masts of different types. Sometimes, the driver's seat is
mounted on the chassis; in other instances he is elevated with the forks. (See 'Order pickers' section).
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> ~ bijgevoegd

LIJST VAN AFKORTINGEN (vervolg)

(flenzen)

(rest)

SBF .. standaardbestelformulier

TEK .. tekeningen

TOA .. transport·opc!racht-aanvraag

> TOB" transport-opdracht-bevestiging

> TRL .. transito-levering

> 'ITB" telefoon·notitie of telex-bericht

TVK .. transport-verzamelklapper

URK .. uitrustingsklapper

> VAZ .. verzendadviezen

> VKH .. voorraad klaar-product en halffabrikaat

> VKL .. verkooplijst per HVR en productgroep

VUi .. voorraadlijst handmatig

> VMS .. voorraadnlltatiestaat en prijzenklapper"

> VOR" voorraadadministratie

VRP .. vrachcpapieren

> VVM .. voorraden en voorraadm..!tatielijst

V'IT '" verzoek tot tewerkstelling

VZK .. verzuinKaart

> WGP '" weegpapier

> ROB" reno-ontvangstbon

> RSA" reno-selectie-afstandhouders

> RSP'" reno-selectie-planken

>

> PLF" paklijst-flenzen

PUl .. planning

PPF .. productieprogranma

> PRP" productieprogramna

PSK .. personeelsstamkaart

> cor .. overzicht orders verslae!J1l8arld met tariefberekening

> ORB .. orderbevestiging

ORO .. order

OVB .. ontvangstbewijs
KST en KWB

BAr .. bestelaanvraagformulier

BDR .. bedrijfs~apport

BST .. bestelling
A

BWB .. bruto-winst-berekening =
BWK - bewerkingskaart ~ CBK
CAL .. calculatie (eve. aangevuld A&.)

eBK .. coilbewerkingskaart

eu. .. coillijst

eLM .. coilmutatielijst

INFORMATIEDRAGERS (fontlllieren, lijsten,cahiers en klappers):

Me a "aanvraag tot aanbieding"·cahier > MIB .. rnateriaalbon rnagazijn

A&. - aanvraag tot aanbieding door klant > MVO .. rnateriaalverbruik per order

ML .. aanvraag tot aanbieding bij leverancier > NCA" nacalculatie

AFL .. afdelingslijst NEX .. notitie aan expeditie

AKL .. aanbieding voor klant Nor .,. notitie algeneen

ALV .. aanbieding door leverancier NTD .. notitie aan technische dienst
AWB .. aanwezigheidsboekje

l<LK .. klantklapper

KST .. kladstaat (nacalculatie)

!.<WB '" klad-winstberekening

LBR .. lopende-bestellingen·registratie

LOG .. lopende-order-cahier

LOR .. lopende-oder-registratie

LVK '" legitimatie- en verlofkaart

> MAR" rnateriaalafgiftebon (rood)

MOL .. rnateriaal·diktelijst

> MX; .. rnateriaalontvangstbon (groen)

NIEUW : KBA '" kladboekje-afdelings-bazen RCL" restcoillijst RQ1 .. restcoilrrutatielijst

> JRN.. journaal

DR!< ~ dagrapportklapper

DRP ~ dagrapport

DST ~ dagstaat

[)UP = douanepapieren (div.)

FKK .. factuur-(klant)-klapper

F1<L = factuur voor klant

~T = factuur van leverancier/transporteur

FVM .. factuur-verzarrelrnap

HPK =hulppersoonskaart

> HWK = hulpwerktuigkosten (calculatie)

> HWJ = hulpwerktuig(aannaak·)opc!racht

>
>

>

>

>
>
>

>

>
>
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LAURA METAAL
BEDRUFSBUREAU I SIGNALERINGSBON MATRIJZEN (

firma: _

Benaming produkt: • _

Ka. no.: _
FIRMA OMSCHRUVING PRODUCT CODE Nt

Tekening no.: Aanlal sluka: _

Maleriaal soon: Dilcte: _

Almeting produkt In gestrekte loestand:

No.:

1)

Bewerkingen Machine Gevr.leverhJd matr. Ordtrnr. Aantal levert,jd product

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

No.:

Metrija koslen

Soar! matrijs Matrijs koSlen Opmerking:

HWK

HWO

Code
producl

...- .... ..l---

Soorl malrij~

MATRUZEN MAGAZ:.JN

. Code matrijs
Staat

matrl)s

.j

Machine

--""---q"
-----t:!-

I
. -""J

Mogdijke mach.

2)

3)

4)

5)

I) .

1

Matrija koslan

10% onvoorzian

Tolaal malrijS koslen

. -_.... _._-

bestelnr.
ordernr.

levertijd
m1trl)'

TECHNISCHE DIENST

SOOrl matrij5
Gevr..
mach.

I<laar.
mach. ,

I

mam. 2

..• ····"..·.H··

,marking: _

, ..... _H'

WERKVOORB MATRlJZEN TECH. DIENST

Datum: Datum: D.alum·.

I.. .. D •

··1··

rct.
MATRUZEN
Datum:

ret.
~ERKVOOR8.
Datum:



erst.~_-_._ ..fh~~~L~!.lj.~11~·~·~- -~'~~. ····l··l··rll:j;J·j\J'·.·I,-:-:t·j,:·tf/~I·I\l~t Ii/II: ,, J ... _... .._ ..... ... .. .'.• 1-...~ 1. 1 . _ ••.1 .. l1Y
if. I II < :

I I

.JIil'-- __-~~ III ~tJM~~~-_F~= jl~~~:tttjiMzMi i~

>::

MAR en M)G

LAURA·METAAL B.V.-S.S.C.

LAURA·METAAL B.V.-S.S.C.

laMe. 7-048

5K Mag. Datum Bonnummer H.v.R

020

Machine Afmetlng KodeP Order nl.

B BESTELNUMMER A ARTIKEL Gewlcht In tonnen

BENAMING HUMMER
, ..

INTERNE MATERlAALAFGIFTEBON

5 K Mag. Datum Bonnummel H.v.R tJ

005 ~

Machine Afmeling Kode P O,de, nt.

B BESTELNUMMER A ARTIKEl
Gewlcht In lonnen

BENAMING HUMMER

Paraat I' Mag. IMA

INTERNE MATEAlAALONTVANGSTBON

JRN
_"_.r:/"\

\

.~~ ... -

-~-+....-

~612'lmUI

.+~ ..

+-IHM···I-·

'l1··v·1·j.j·.··tHI.4···t·++ f (/ I(;.,'j. _. '.~.q~Ll- ILl:. Ii! ! ~

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

TOf5~"'('( I;

II· 111Jflll iliJAI ·1···· ·lli
y lYJrv1\1! tj iff' .... ··f

[1I11~' 1~ ;1*'····jA -1····11 t···I·~-·· '-+'.j*,t·l+HYI'~ . r r··· .. ····1- ..... - ... _.... _. U..LLI
I ~ ; i

1~i.W14n~:I21?tJl
I

..,A/I Ii1.'llllll'I···~ J1~.'.
~~ri If J':AI 1.. . -~j~J~

MilA I lJAJ t111-11"1··1-rr,···;14"IVrwf \V1 \ .rrn \'1 ······-ll~lt·······~--IYlYlrl'

I~

li,,~t., 1.1.1 JJ;11.' tIll I..E1JIJ..I 1l1j1 1..;-1-··.__ ...._..~1It~~~ cL,_

Hennans

'j'I~4M~·I'~~ 11
:!<racui. .. . JI .It: !. .... .... ~.. .....- .....- -....._.__ IdMIAi I vV ., V·~; ~ Itt1t!t.+H+'I';--

Poorts..,_..._....•...

Janssen II1A A'I+I·llAJAALI~·'JJJ· . ··flf·····j··jj··-j··j···t··t'··tl-,···t-............. _ ~I!K r. ~ r 'rv.I'vI(~F·rrn· _.... ~.. -. ~ · -- --
~~_··~~~~W~~~~*I~[

ScllQ?~ '1/JIjII/Il....... Mfit' II

_Y~~l__._.. --.-I~ A/It

Verkooyen I~.. - W··/?1a··'·n···~···4·tlfil*······~·····i-··tl·t··j:···l··j·· .'j.j'-]'.•••••".-•.•• _ .•• ,••. r _.- ••• ~ ,._ _ •.1. I

: . V .~ .... .. .., --. .:~ .- . . J..- .... .,. 1---1··1-1--1-
, ~ I

..v~.. gr.?.e.~~en. ... .~~~tl

DNAAM



.

MATERIAALBON - LAURA METAAL

RIJ Soon ponskaarl

Magazitnnummer AfdellOQ .- .._-------------

Bonnummer P'oOukl: ------------

H.v.A. ordernr. I seriel

Mact>./ProOuklnf. I I
Mikel

H08veelheden een- Lokalie
t>eid --~ Matefiaalnaam Beslemd voor

kode de·eenheden len
nr.

Uitgesctueven Magazijn
M.A

Datum Paraa'voor Ponsen:

Handlekeniog ultgifte: C • ponsen:

la. Mel. 7034

MTB NCA

~

I I if I'' . -I i: I j I f" r
TTTTllTT'r I I!"! I I I 5/i~1 I ~:" II I ~= I I . i. .".... . I I

- I I'" 11 ; ... I lEi
~ I ~ • •

-----1H-;--r-=l. I" I ~ II
':' ~'0 i .•co" t~----+--t-ill :- . II ,: i H

. i i II I I l .1 :r :I !" I Iii I I i,~
- L ~~I'111 i ( I I! ' ';- I .• '. ~ _~

~ i'~ I III ~ i :
1 ~ II II ~. i

-----I:-rnj I I I J v'1 •

--~'~i-li1! II I Jj ,I l

- , i ~ Ii: iIi !f I 11111' I II ~
-~!:n-;;~ II I!: J~Ii ,/ 'I 'II!,I 1

11
'1'1

1

11 ~~ ~f
I I If I I I I I I II ~ ;:.

I • '. ".. 0

i & 1 111' I , I . f" D

-!I i I I! :if i I I' i

l
'111 II : 'II .:: ~ ~--'::'-'-~+-h'-71 lilli,~ I .... f:i1

- , II' ; ! ! ,i, ~p.
: I, ! i I Ii II. z~ !! :1 I I I.

' il ~ I I .£ I ,i"IIIII,I, 1
I II . I' I. I

~
H
H

I
\!)



XIII-10

r·

"o
'0....

•

:""'1""".1

a:e'i
.' I II

if:! !

,
W",I

r!1
, I
• 1

:>,
:>1

• • • • • • • ... ...

l,l..,
... .. ... ...

-1
J

wi
," 1

"!-:

..,
:1:1
";1
\.iJ1
~I

~!
:1:1

;r,"',

~l
<1:1

3 k
WI
~I

1
~I

:it
81,
~I

~I

,",• 1
:>,. ,
:tl

.........
• • • • • • ... .. ... ... ... ..



,
~.

j

f,-..'<H.::'ii:,.U
OR[.£r.. 'i.£ (.:1[1:: 1;.... 5 L."" It,.lC':t.:LUIl:.J l' :... I i:rL .-J_ ... :f (:to tJf'bi,.. vlhl.CH: UF~LAG

itO. Nil PROd. i.W IM o."ISCHI'·i~,·Ii·~tJ {,lFl;£.;t ItI;:;:Rj'~l::L·I·I:. H GI~W.:..J1.:tff t"ll,'" ::'.IJUH: ALG.KS f·rtu!l.KOSn::N ALG."OnrEH

.>

-'

'..:.'I·'fT··J;:'~r ~':·.:l,~·r·~:; '!f'f'"!~1 :·.;;,·t-1,':'!i- ~irf d·'.H:I·t:t'l i,'.'l·-,:" :'l:"I"..:t"'. f'Lr" :"'t hE:.t 1~'G6

l"OfAtlL ..
-:-';-'"'.:--'~:-:=--:--:--:'_~'=::-:-::'::==--,==:",,:",=--.:;"===.-

.--:-::'--..!--··---·7

-:-.;..--:;:::-=--:-..=.-'-:: -.":' ..:=:-::: .='''::::'~''-:'::';'''=':::::-:-::' ':;;:;~::"-'';''-''-::;-..:;'.,:,::,:,.=.'':"-= .-..=:- _."':.:':_--'::--;':::'

~

,.;

fi'"OO~O 075 'fi-iANSrOFJ 5(1 ~'j62----v._.__. __DOOOO(\_ cas.-._ n;;i~NS.f'UR.L.....---' "_.' 137.2:..' _.5... ..i~
. OO,,"')·)·j 075 Trv.i",,::#rORr ~.OV j6;'

.J' 0000("'0 07'5 lr:.\N·;~ruR.l 51. ~''..:J ~)(;l'~
. .'.__ .. (;.·:·C·OCC· O.~~ .. STO!".:iNu _ __ .~ _._. 3-:;,~() ''::·Jl

t)OOO(.\) 092 STGF:rr.lO It) ~ .')(, 532,
.J 0')(,0.)0) 0$<2 S rGF< t NlJ 1 I (.loO tJ.:H

_~ . .-0":'0'.>\):0. _072 _S:rOf"'.:IUC . •._._----33,.:10_ 530
OD(o()O(· .09= STuf,l!,tO e,O\) ::i~'S

oOVOOO 092 STCF:ING .q,QI\.l ;:':;;6

~.~~~ .. ~~~ . ~~~:~~~:~~ ..~:~~ ~~~ 1
,,(.O(\O(} Q9:t S'I 0.::;: JUG 1 t f;o eit..7:

________'000000 02" STW,,:.lHG 's I ·"in "',69

OvOOOC [-'73 _. Ol'it-iOUWEN 40.00 _ :.15::1..

..

•

_______ . _TQTEJ~L_ORJ)i.::R ... . ~17,:;'L_.

.. .' F'ROmJCTI!iF

.. .:::~=:~:=~-=zst::oo~-::::~~~~~~;;; ~EE.~~.m ....::=::: ··_····'.~~::;:~~~~S:;S
_ TOTA:.L Of<[oER .-

1='J:'nTllliTT ..-r:-

-1 :=:::=:::::=-::::::::. :::::::::·C~.:i~·: nn():~~T~::::~~ ..::.:::::::::::~::::::.::::=:::.;::.~.:=:::~::::::::=;';;;;~I
V 000000 093 OHt1OUUEN: ZO. 50 556 ;

• .' --.-.-.--.. I
Tf'lt..Al. fH"iI'I£R________ _ fJ.L... OCL __ .,

• -'=:::::::'~:::::::~~::=:=:.':=:::.'::: ··::::::-:-';f:ODUCTIEF:::=:::~=:=:::.~::::::::==:::':"::::.:::=:::::=:===-=::::~:==::::=_==:=',
___________-'N...·JUC;.JYL....<f"'·S"'·OlJUCllfE 61 00 ;

• ~---~OOOO_. 093 DiIOOUlEIi _ ._~:()() • "Sb !
....._ _•._.............•.._..............•..........1 DT"".L ..CI?£!Eh....•....•....•..•......•••.0,,_ Il.'OO 1

oar

~
H
H
I............

I
t .00 :";61

-- -- --.- .-'.- -----.--.-. _::".:::.:=-:~"::'-:-~.----I

lO"fAf~ Df,nER 0<1 l,OO!

09:; (~;-',[;(IIJ\JE":

_.l·C'.T';;tL.._or~:tl';::f._

F'f(IJiIlJCl J r.:F
__'lIE.JJT.;\)alC,l·lEE . .. . 88,00.' ._

O·?()O·)V

Dllml.li:.u..ELF -,-,.,-__,

HIET F'i\or"X-fI£F e.. 00 -.

.J ~~:~ -~:i. ~:~ .....h ••H'."Uh •••• "u""""H"'~~'g~..u ~:~i
....... .. .. ..' '""~-""..,.,,~~. . i________________to:9...0.Q. ;

•

• :::::·V·
•

•
•

•
f"r~o[.u;.. rtn,-
;·llCf rF.;.:~jtl;.r l::":.· l, 'j')



~
Ilmbur_eu 40
6470 fA .wue/shoven. hollend
poolbu, G
I.'.'oon /0451 :151885 (6 .Ijnenl
••'egr.madfe, laurameta.f .vve1a.hoven
111•• 56339 lame' nl

c;,edit ''tORn.il nederland. ma.slri~hl
no. &4.37J18.840
poelrek.ninll 21}1!i4!14
hendelsregl"e, h.er/en do... nr. 2J.B33

laura metaal b.v.

~

~
rimburgerweg 40

6470 EA eygelsho¥en - holland

p05tbus 42
IE-Ieloon (045) 351885 C6 Iijnen)

telegramadres laurilrnelaal eygelshoven

le.ex ~6J39 lame! nl

algemene bank nederland n.v., heerlen
banl<giro 57 7534882
Poslrek.en.ing 2015494
handelsregisler heerlen (Joss. "C 23.833

laura metaal b.v.

.....!'Im.,. uwl:M'ie' ~·t'1)·'kverk/le,ba/3323.6
...,....

8.12.19 uw kenmerll uw brief ons kenm8rk do.urn

Betrifft: Ihre Bestellung Nr. 0-171Z/0roehn/6697-3501

Sehr geehrt. Damen und Herren!

Hiermit best8tigen wir an Sit verkauft zu haben unter Nr. 3323-6:

O,derbevestiging

Wij danken U voor Uw opdracht. welke wij volgens onderstaande specificatie zullen uitvoeren.

Hoogachtend.
e:l
H
H
I

.........
N

~ ~tu~k ~~hottbJech llO.40.5 - 1030/400-2x5 mm. gekant_t (01.16.02)
omstnrijving:• Inr. 4-30208-05 (Abus-an 5255/03) I

WST: St 37-2 i

r levefino; Ip,ijs:

afmetingen gaten

verzend· buiten blnnen aanta!
aanta' prijsProia :DM I- StUck, zusotzlieh HW,t ORB dia· Sleek·week dia- di.· diMe aontal

meter cirkel
groeven

meter mele'Lieferreit : ende der Woehe VOM 15. Dezember 19

Lieferung : frei Hous, versteuert, verzollt ORB

Zohlung : innerholb von 30 Togen nach der Lieferung

Hochoehtun svoll
LAURA META LI ~.V.

~~l\~

~
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Ordernr. L.H. § .1 ~
Datwn eanvoer ." > Opdrscht.nr. DiT.Brug. f---·---"~

. I -- - - - .L - ~
Gewicht aanVoeT i [xpedl teur : - - - - - - e

:::-:=:::::::-__=;::==~~I~__ L -- __ ,
A'bNKOHST n v nrTTr -- --
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H
t

I-'
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Schroot

~ ... 'h ........nr

tV1>e

Schroot

C;,. ................

Schroot
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INP 14 - 2
INP -i4 ---·3·-

AH 12

P!.'!.8:. ~O__

D5/6 B- 80

~

h

k~

ABnr.1

I

- --- t------
I k2 Schrony.

-- - -----_ .

.1 k. SchroDt

k" Schroor

-r

-,
.....---.

P2 - sc1jlen
U ----]Pi -: -."tijfen

I k2 Schroot

~:-.."_,,: -r~ !.8. - - --,
I Ire c:.............. i

Tot Bil)
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RENONATERIAAL lauril Metaal B.V
Rimburgerweg 40
Eygelshoven

HerkoDl5tl Rijkswaterstaat i - -- -- -- - --- -- -- --- - - - -- .. ,

.Dk<. I Projekt - r~4c:6r:~=:-_-.=-:..-~~:~:=J

~:;::oon = ~_-~=-_=~-_~~~=~-_-_:~=::-_-_-_-_~~
l{ontaktpeI50on l .. 1

.:>ntrole H.W.S. d.d.:

Diagonalen

Afstandhoudersl ~coO
570 DIll

Onderdel!1 I ABnul INervertinkl ••np.+hervl Reinh-en

Af .+andhoudero
780 UlID

. p2 - scijl.n

P3 .t1jl.n I \

I·PI - scijlen

•

I

! INt-14 .t1jl.n
I
I

LAUKA I'lt IAAL 0.\/ t VaelSflOVen ISCH.N!.
RENOVAflE ONDERDELEN GElEIOERAIl

oPDRAtHTGEVER HERKOMST (.Izenderl

Oi.nsl: Ollnsl:
Alddin<l: Aldolinq:
Adrcs; Adrcs:

lleh.doa S.h door
Told Tol.t

AANGElEVERO bii, dalum. E XPEOITEUR:

ONTVANGEN .n GESElECTEERO RESUlTAAT SElEtTIE I BESTEMMING

aanlal ondotd..l .fm: typo unlal Iype llew.rking·.

HERIlERZINKEN

CAllBREREN

z i'O'lSEN HERVERZINKENw
! KNlfPEN PLETTEN
W( I.b.v. AFSTAND t-OJDERS-J... ______JYPE AH12

-- _ TW'E AHt8

SCHROOT' kg

TE CJlTLAKKE N TOTAAL: AI PLANKEN.
(_Ion t.... .-rwijdoron,) AH12 AFSTANDHOUDERS

.- AHli AFSTANDHOU:lERS

III HERVERZINKEN,II:

~~
W(~ AANPASSEN PWS
:;; HfRVERZINKEN
~ SCHROOT kg

REINIGEN-

HERVERZINKUl

... AANPASSEN PLUS
!1! HERVERZINKENII:

~
SCHROor .. kg

TOTAAL GEWICHT kg SCHROOT GEWICHT kg

Voor Qrllvantlsl .n sel« Ii. V"or tonlrolo opdrachlg•••r:

.
ROB RSA
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GELEIDEPLANXEN Ai
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P
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kg.
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.-----------
L •• __ • kg:-----,

.- -- - - - - - '"I
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I •'- • __ .J
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gewlcht

OPDRACHT n.
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I UllT.lL
I
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GIlOEP 1 I onhlnken/nrdnken I : .l1.plaDlt I

I 'I f- __ - __ -I- - L .. .- _
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I onhlnken!vel'dnken I • .l1.planlt •
\ ..... I . I 1 I

- -- - - - r - - - - - - -- - - - - - - -1 - - - - - - -. -~ _. - - -- - - - T - - - •• - - - --
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• I I
I
I ververken tot achroot
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laura ffiEtaalb.v. '

TRANSPORT-OPD.

,y
• ,lmbu'lI·iw.g •
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.....11>... 42
1.,.100n PSI :151"5 (§ Iij...,,)--I" --+-I4J'-0--I-"1 ".-_.. _...., -.. "','

.LJ-! ...:J .. ~_ ... ":'... _ _ ...1......l_ •...•L.I . I ! .;.~... l_,: .. I ;. ~ .
~t:~~~Lf'1ft~· . . ; J~..f!.J'J~e<?_~;r.Ef:.:Jfl;~-::-'--~.-' _I_-:

__ ~.J!iermede bevestigen ¥.!l onze tel./mond. opdracht, d.d.

'un Uw Heer/MeYJ;_. . __ ..__.yoor ot)iie.!~.tI!..8~~..!,ran~o!.t1.._ ..__ .__ .

__*-5JU_~_nrl el)en wiJ.JL.o.p.d~rltLYQ9.L..Qru!fl_r~Jaand t r an§J?Q~t,,-,:,-,,-> _

~._~- --- - ---_._._------ .._-_._--

.. _~.Jfet.Jifh81en .hij. LAURA METAAL/Het: _sfhalen. bij:. _ .. __ ...Jer ... _

* Van 'order: .-
~ ..Y~f!L_!d'lr.:._ ._ . ~er~.!l!?r.l~~!tr. Nr.:

T~e

Order nr.

-------------_._•. ------_.._--_ .._----_ ...... ---
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Code HKVS.

.-." -_ ...---- ------ -_.
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H
H
I

I-'
0'
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TRL
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.. .* .!!.f~~~lte~'!!~~ ..

_"!" Aflevertermijn

.__._------- _... _------,-----
. Copie afd. Facturering:. __ ."_.,, .Copie afd .. boekhouding:

,_. ~,.OIDJl~Il<iJ'Ig~p..i.H _\1. g~11ey~ ..~e1<·z~j.J£f!...te. gepruiJt,eQ.l.LIJ.IJ._. ,"_ ... _....~. ..
2) Laden en lossen bij Lamet van: 7.30 tot 15.00 uur •.

. _. , .. _.... _3) _U_ gelieve_biJJfbalingJ.aanl.evering"ons ..he.st.elnr.._tEL__
verlOelden •

. ~ -- ..-._ ----4) ... ". , ..._ ..__. __...._. ..... _-.-.. -._ .._. ,

Copie afd. ~itie

._-".,,-----

._-------- .. -._ ..- Ald. Inkoop
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I b"/

ink.: 'l1("1)d; u,:g<:1.na pos"ekeruOll 2015494

/handelsfeQlstel heerlen doss or 23.833

TELEFOON- 1 naam.
•••• » .............................................

BEZOEK· JHOllTIE aates ....

",o0npl3als .. verzendadviesl N!! 001302 eygelshoven,
datum leleloOf! nr .................................... afleveringsadfes: /Iljd gespro;'erl mel ... ................................... -----

/--
-cOOe aangenomen} (Joor .. /onl....angeo" ...................

lev. condo per: / I met franco

onderwerp at tuizonderhec1en /( artikel gewichl

................. ........ -- .......... ordernr. nummer. kg Sluks omschrijving
.. ..... -.................................................

....... .. .... ....... .. .............. .................... /

......... ..................... /
r- .................................,............. .................................. / ~
3i . ............. " .............

'/ H
~< ...... ........................................

i~
...................................,.." .....

/ ......
U

........................... ...............................................................................
/

0
............. .......................... ......, ... /........ ..................................................................................................................................

I........................... . ..................... ..................................................................... V
....................... ....... -........................................................................... ..................... . .............. I

............................... f--

I.. ...............-......................................................... ,......................
f---

I............................. ,.............................." ..............................

C ---

/
..... k behanoeten 0001 darum palaaf /... -.. - .............................................

................................................................................. .......................,.... .. ......... ..................
-

f......................................................-.................... -....... .............................................. .. ...........
----~

f......... . .................... -................... .......... ....... .._-

-- /.. -.... ................................................ ........... ............. ----
f.................................... ............ ...................

/
-........ .................

I f UVJ OO5lell"lg opmerkiogen

ITB i

VAZ it ~---~~--

._~ .-._,---- -~----

.---_.._-~--~-; -------



NV LAURA METAAL
Ald. Flemen

VOORRAADKAART

lauro Metool bv VoIQnr:

AFMETING: !rh-.j; j L -.lJt , &t:JO

Datum In kg Uil kg Best"m. SBIdo Dalum In kg Uilkg Best"m. Saldo

.
~,,/.;_,~.l: 11- ",,£0 t'l, .2l.
1/-;; I'll ,,,-41 . In

achier

SK "
Ik!orrgdll" k!cpr- product en holffabrikaten VII:

%I<ode IGewChi
Frijs

6enamil'9 Afrneting Order per Aantal KG per Absolute
nr eenheid eenheid waorde

~: ()pnome door: QQhml: Par: M..:A

VKH

voor
..... ..~ ..,

.IV '~t: ' I. ."
" Ii,'

.p. ~ 1t(q ~!'t,lJ

"
~'\

B I '~j

VOR

~;
·L

WGP

.,~..,

.~~.I

I "<1q b

~
H
H

I,....
00
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BIJLAGE XIV

Stapelaar- ontwerp

-Opdrachtomschrijving

Ontwikkel een stapelmechanisme voor de gewalste producten, het ver
pakijzer, van de walserij.

-Analyse

In de walserij worden stroken ijzer verhit in een oven, waarnaze
uitgewalst worden tot de gewenste dikte (2,8 rom).
Na het op lengte knippen van de gewalste stroken vindt de profi
lering plaats in de (.duo-) wals. Hierna worden de stroken verpak
ijzer (productcode 03) stuk voor stuk handmatig qua lengte gesor
teerd en gestapeld (meestal worden twee lengtes naast elkaar
geproduceerd).
De producten wegen maximaal 8 kg. en hebben aan het einde van de
(duo-) wals een temperatuur van ± 300 °c.
Naast de hoge product- en omgevingstemperatuur (± 27°Ci<hovember
temperatuur» moet bij het ontwerpen van het mechanisme rekening
gehouden worden met het stof in de fabriekshal en de ruime maat
voering van de producten.(

In de onderstaande tabel zijn enkele productie-karakteristieken
samengevat (productie-gegevens april-juni 1986).

Lengte ver
pakijzer

gem. aantal %van het max. aantal
stuks / uur* tot. aantal stuks / uur*

1250 mIll

1050 mIll

600 rom

373
59
24

+ 450

ti2

13

5

471

446

351

Per uur werd (over de beschouwde maanden), een maximaal aantal van
545 producten geproduceerd (afmetingen 1250+1050+600 mm tesamen).

Voor het automatisch verwerken van de producten zal een vaste tijd
per product in acht genomen moeten worden, welke de cyclustijd
van het stapelmechanisme genoemd kan worden •

.. productie van 1250, 1050 en 600 rom proQucten door elkaar.
* doelgerichte productie van een bepaalde lengte.
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Deze cyclustijd bedraagt: t-54§6~~~:7uur = 6,61 sec.
Geheel veilig is echter een cyclustijd-berekening op basis van het
maximaal aantal meter te verwerken stroken en dan uitsluitend ge
bruikt voor 600 mm-producten (doelgerichte productie):

3600 sec .
t~ 657,2 m/uur = 3,3 sec, maar d~t kornt

hoogstens Ix per j aar voor. ( 0, 6 m )
Bij het ontwerp is rekening gehouden met een veilige cyclustijd
van 4 sec (zie cyclustijd-analyseraan het einde van deze bijlage).
Deze vaste cyclus kan bereikt worden door toepassing van een elec
trischtijctmechanismeop de pons I knip-machine. Dit tijdmechanis
me zorgt voor een minimale tijd van 4 sec tussen twee pon~/knip

bewerkingen. Commando's die elkaar opvolgen binnen deze minimale
tijd van 4 sec worden geweigerd.

-Ontwerp

Na bestudering van verschillende stapelmethoden (zoals: het stape
len in lengte- of breedte-richting van het product) en van ver
schillende stapelprincipes (bijvoorbeeld het stapelen met een bewe
gende rollenbaan, een hydrolische product-afschuiver <enkel-, )<f:if
meervoudig>, de zwaartekracht als drijvende motor of met ketting
transporteurs) is gekozen voor het in breedte-richting stapelen
met behulp van kettingtransporteurs ..
Met behulp van een verlengde rollenbaan, een "horizontale" (onder
15° omhoog lopend) en een verticale kettingtransporteur vindt de
beweging tot op de stapel plaats.Dit stapelmechanisme is verder
uitgewerkt. Als bijlage zijn de belangrijkste tekeningen toege
voegd.

Het stapelmechanisme bestaat uit drie delen, te weten: een aan
voergedeelte, een scheidingsgedeelte en een stapelgedeelte.
*Het aanvoergedeelte:
het geprofileerde product blijft in de (duo-) wals zitten totdat
het volgende product het uitstoot. De producten worden, gezien
hun vorm (zie onderstaande schets) in de lengte-richting met
behulp van een aangedreven rollenbaan verder getransporteerd.

2.00
~-c.-----!OoJoo'

;;
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*Het scheidingsgedeelte:
de producten worden meestal in twee, soms in drie lengtes door
elkaar geproduceerd. Gezien de aantallen (zie voorgaande tabel)
is gekozen voor het stapelen van de producten met de lengtes 1250mm
en 1050 mm. De 600mm-producten worden opgevangen in een contai
ner.
De producten, aangevoerd op de rollenbaan, worden op een "meet
plaats" gepositioneerd en gemeten (met behulp van een sensor).
Betreft het 600 mm-product dan wordt de aanslag weggenomen en het
product belandt, onder invloed van de aangedreven rollenbaan, in
een container.
De andere lengtes worden van elkaar gescheiden en zijdelings ver
der getransporteerd met behulp van kettingtransporteurs. Betreft
het bijvoorbeeld een 1250 mm-product dan wordt de rechtse "hori
zontale" kettingtransporteurs (met meenemers uitgerust), gedurende
een, door sensoren geregelde tijdstap geactiveerd. Hierdoor wordt
het product van de meetpositie in vier stappen naar het stapel
gedeelte getransporteeerd. De producten worden gedurende dit
transport ondersteund door een draagconstructie.

*Het stapelgedeelte:
De laatste stap van de "horizontale"kettingtransporteur duwt het
product op twee oplegplaten bevestigd aan de verticale ketting
trans~. Dezeoplegplaten ondersteunen het product aan de uit
einden. De oplegplaten zijn eenzijdig scharnierend bevestigd aan
de verticale kettingtransporteurs,die ondergebracht zijn in twee
kettingkasten aan weerszijde van de "horizontale" kettliJngtrans
porteur.
Deze verticale kettingtransporteurs worden, na het einde van de
stap van de "horizontale" kettingtransporteur, gedurende een,
door sensoren geregelde, staptijd geactiveerd. Hierdoor zakt het
product stap voor stap totdat de twee oplegplaten in aanraking
komen met de r.eeds gestapelde producten (of de stapelwagen).
Hierna scharnieren de oplegplaten (klappen omhoog) waardoor het
product op de stapel (gestapelde producten) valt.
De oplegplaten bewegen verder (stap voor stap) weer naar boven
(in omhooggeklapte toestand). Bij het offikeerpunt klappen de opleg
platen weer in de oorspronkelijke toestand terug.
De aandrijving van de "horizontale"- en de verticale kettingtrans
porteurs zijn aan elkaar gekoppeld.

Na het bereiken van een ingestelde stapelhoogte wordt de stapel
wagen een stap, ter breedte van het gestapelde product (incl.
veiligheidsafstand), verplaatst, zodat aan een volgemde stapel
begonnen kan worden. Na het stapelen van vier stapels wordt de
stapelwagen geledigd en weer in zijn uitgangspositie gebracht.

Het beschreven stapelgedeelte zit zowel lirks als rechts van het
scheidingsgedeelte respectievelijkvoor 1050- en 1250 mm-producten.
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De aandrijving van de "horizontale"- en verticale kettingtrans
porteurs is op bijgevoegde tekening schematischweergegeven.
Voor elk stapelgedeelte zorgt een motorreductor voor de aandrij
ving. Via enkele kettingoverbrengingen en electromagnetische
koppelingen wordt de, onderling gekoppelde, stapbeweging van de
twee kettingtransporteurs bewerkstelligd.
Het complete schakelschema van aIle toegepaste sensoren (aanvoer-,
scheidings- enstapelgedeelte),inclusief een Korte beschrijving, is
bijgevoegd, evenals een bewegingsanalyse.

-Practisch vervolg

Nadat enkele offertes betreffende het mechanisch- en electrisch
gedeelte opgevraagd en ontvangen waren, is besloten tot verdere
detaillering van het mechanisatie-project.
In samenwerking met de toekomstige uitvoerder is het project
doorgenomen en besloten om voornamelijk de "knelpunten" van de
stapelaar te detailleren. In overleg met Laura Metaal BV. is dit
gebeurd. Een gedeelte van de resultaten, enkele detailtekeningen
van "knelpunten", is als bijlage bijgevoegd. Gosse tekeningen).
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Schakelschema

Korte beschrijving (doorlopen aan de hand van het schakelschema
op volgende bladzijde)

Het bepalen van de productlengte gebeurt op de meetplaats,waar
sensor 1 waarneemt of er een nieuwe plaat aanwezig is.
Sensor 1 zit helemaal aan het uiteinde van de rollenbaan, vlak
voor de schuif die tevens als aanslag dient.
Na activering van sensor 1 bepalen de sensoren 2 en 3 welke afme
ting het product bezit.
Hierna wordt de voor die afmeting benodigde "horizontale"-ketting
transporteur geactiveerd.
Na het bereiken van een stap-afstand wordt de transporteur gestopt
door de sensoren 4 cq. 5.
Betreft het een 600 rmn-product dan wordt geen "horizontale"-trans
porteur geactiveerd, maar wordt de schuif, die ook als aanslag
dient, opgeheven (geactiveerd).

Na het stoppen (deactiveren) van de "horizontale" kettingtranspor
teur wordt de verticale kettingtransporteur geactiveerd en eveneens
na een bepaalde stap gedeactiveerd. Ook de grote van deze stap
wordt weer geregeld door sensoren, te weten sensor 6 cq. 7.

Hierna wordt er, door de sensoren e cq.9, geregistreerd of de
maximale stapelhoogte bereikt is. Indien de sensoren 8 cq. 9 geacti
veerd zijn dan wordt er, door de sensoren 10 cq. 11, bekeken of
het maximaal aantal stapels bereikt is. Is aIleen sensor 8 of 9
geactiveerd dan wordt de stapelwagen een stap verplaatst (gedeacti-.
veerd met behulp van sensor 12 cq. 13).
Zijn sensor e cq. 9 en sensor 10 cq. 11 geactiveerd dan wordt het
gehele stapelmechanisme stopgezet en wordt de betreffende stapel
wagen geledigd aangezien dan het maximaal aantal stapels (4 stuks)
bereikt is. Het stopzetten van het gehele stapelmechanisme zal (gem.)
vier keer per dienst plaatsvinden en duurt enkele minuten. De lege
stapelwagen wordt in zijn uitgangspositie gebracht en het gehele
stapelmechanisme wordt weer opnieuw in werking gesteld.

Het schakelschema is op de volgende bladzijde weergegeven.

Plaats van de sensoren:
Sensor 1 =einde rollenbaan, voor

aanslag
Sensor 2 =1200 mID voor aanslag
Sensor 3 = 850 mID voor aanslag
Sensor 4, 5=begin "hor'!-transporteur
Sensor 6,7=kast vert.-transporteur
Sensor 8, 9=einde "hor'!-transporteur
Sensor10, 11=op rails stapelwagen
Sensor12,13=op rails stapelwagen

(De)Activering door:
= het product

= het product
= het product
= het product
= oplegplaat (meenemer)
= de stapel producten
= stapelwagen
= stapelwagen
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SCHAKELSCHEMA c ;j
aactiveren .act .. ..

;:'"

HKT eHorizontale Ketting ..
Transporteur

VKT eVerticale Ketting
Transporteur

STW aStapelwagen

S eSensor of Eindscha-
kelaar

S 1 e nieuwe plaat
S 2 .. l250-plaat
S 3 1050-plaat
S 4 = rechtse HKT stap

verricht
QOSO-600) S 5 e linkse HKT stap

verricht
S 6 .. rechtse VKT stap

verricht
S 7 linkse VKT stap

verricht
S 8 .. max. stapelhoogte

rechts
S 9 .. max . stapelhoogte

links
S lO- max. aantal stapels

rechts
S 11= max. aantal stapels

links
S 12- rechtse STW stap

verricht
S 13a linkse STW stap

verricht

6 d
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