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VOORWOORD

Dit is het verslag van mijn eindstudie, in het kader van mijn studie aan de
afdeling werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven. Mijn
afstudeerrichting is die der Technische Bedrijfsvoering, een onderdeel van de
vakgroep W.P.A.

De eindstudie is uitgevoerd bij Dru b.v. te Ulft, in de periode van april 1986
tot maart 1987.
De opdracht was gericht op het aandragen van verbeteringen in de
produktiebesturing.

Gedurende de eindstudie kon ik altijd terecht bij mjjn begeleider
ir. R.J.H. van der Velden, terwijl ook andere medewerkers van Dru
altijd bereid waren tijd in mij te investeren. Vanuit de T.U. kon ik altijd
rekenen op mijn begeleider ir. P.J.C. Mikkers en mijn afstudeer
hoogleraar prof.. ir. J.G. Balkestein.
Op deze plaats wil ik al deze mensen bedanken, zij maakten deze voor mij zo
leerzame stage tot een sukses. Een ekstra woord van dank gaat uit naar de
medewerkers van Dru voor de prettige samenwerking, met name naar H. Geerts
die gedurende deze eindstudie zijn kantoor met mij deelde.

Pascal Huydts

Ulft, 23 maart 1987
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Samenvatting

Oit verslag, van een zeer op de praktijkgerichte stage, is opgebouwd uit :
-Een analyse van de informatiestromen.
-Het ontwikkelen van alternatieven voor de verpakkingsafdeling
-Het invoeren van een besturingssysteem voor de genoemde afdeling.

Het laatste hoofdstuk geeft een indruk van de reorganisatie bij Dru b.v.

De analyse toonde aan dat het niet goed funktioneren van het besturingssysteem
voornamelijk berust op het ontbreken van een terugkoppeling vanuit de
verschillende afdelingen. Hierdoor zijn de gebruikte gegevens, kentallen als
bewerkingsnormen en doorlooptijden, niet altijd in overeenstemming met de
werkelijkheid.
Stagnaties in de produktie worden niet vroegtijdig onderkend en bijgestuurd.

Een ander probleem bleek de verpakkingsafdeling te zijn. Hiervoor was geen enkele
besturing opgezet. De ongeplande produktie verliep dan ook chaotisch.
Voor deze afdeling is een besturingssysteem ontwikkeld en ingevoerd, dat geheel past
binnen het gehanteerde systeem voor starnperij en assemblage.
Bij de centrale planning worden de orders voor de verpakkingsafdeling geplaatst
waardoor een planning voorhanden is. De goederenstroom wordt via het magazijn
geleid, dit geeft een meetpunt voor de materiaalbeschikbaarheidstoets en maakt de
orderhandling zo universeel mogelijk. De goederen worden na goedgekeurd te zijn bij
de ekspeditie als gereedprodukt gemeld.
De ligging van de verpakkingsafdeling binnen het Oru-kompleksm is eveneens aan
een onderzoek onderworpen. M.b.v. Simplified Systematic Layout Planning (SSLP)
werd een betere plaats voor deze afdeling gevonden en wei naast de stamperij en het
magazijn. Oit heeft vele voordelen voor de goederenstroom. Hoewel de in het
navolgende beschreven reorganisatie een dergelijke verplaatsing ondersteunt is de
tijd hiervoor nog niet rijp.

Gezien de vele problemen is een reorganisatie van Dru noodzakelijk. Hiervoor is de
hulp ingeroepen van Bureau Berenschot. Als belangrijkste stap kan genoemd worden
de verdeling van Dru in vier Strategic Business Units (SBU's) :

- SBU-Komponenten
- SBU-Toelevering
- SBU-Verwarming
- SBU-Etna.

Oit geeft de volgende mogelijkheden :
- De organisatie te vereenvoudigen.
- De besturing te vereenvoudigen.
- Beter in te spelen op de verschillende markteisen van de SBU's.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de SBU-Toeleveing is het bereiken van
een hoge leverbetrouwbaarheid.
Centraal in het projekt staat het invoeren van het MANS-principe (Management en
Arbeid Nieuwe Stijl), een stijl van management waarbij de medewerkers zich
betrokken en verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat waarin hun rol en
bijdrage herkenbaar is.
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Summary

This report of a mainly practical trainee ship, is composed of :
-an analysis of information flow
-the development of alternitives for the packing department
-the introduction of a control system for the above mentioned

department.
The final chapter gives an impression of the reorganisation at Dru b.v.

The analysis has shown that the control system doesn't function in an adequate
manner, because the feed back from the several departments is missing. Thus the
used information , distinguishing marks such as manufactering norms and passege
times do not always correspond with reality.
Stagnations in the production are not recognised in time and adapted.

An other problem appeared to be the packing department. There had not been planned
out any control system. The production, which was not well-planned passed of
chaoticcally.
A control system has been developed and introduced for this department, which
matches the system used for the forge and assembly department.
The orders for the packing department are made at the central planning so that a
planning is present. The flow of goods is directed through the storehouse, this gives a
measuring-point for the materials availability test and turns the orderhandling as
universal as posible. After approval, the goods are reported as final products at the
expedition department.
The geographic position of the packing dedartment within Dru has also been
investigated. Using Simplified Systematic Layout Planning (SSLP) a better place has
been found for this department, namely next to the forgery and the storehouse. This
position gives many priveleges for the flow of goods. Although the reorganisation,
described further on, agrees with such a transfer, time is not yet ripe for it.

Since there are many problems a reorganisation of Dru is necessary. Therefore the
assistance of Bureau Berenschot has been requested. As most important item can be
mentioned the division of Dru b.v. in four Strategic Business Units (SBU) :

SBU-Components
SBU-Industrial Supply
SBU-Heating
SBU-Etna.

This gives the following possibilities :
a simplification of the organisation
a simplification of the control system
a better correspondance with the SBU-markets.

One of the most important objectives of the SBU-Industrial Supply is to reach a high
level of reliability in supplying.
The essence of the project is the introduction of the MANS-principle (Total
Statistical Quality Control), a style of management in which the personnel feels
concerted with and responsable for the final result and in which its part and
contribution can be recognised.
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Inlelding

In het kader van mijn eindstudie aan de afdeling werktuigbouwkunde van de
Technische Universiteit Eindhoven, was ik gedurende de periode
april '86- februari '87 werkzaam bij Dru te Ulft (Gld.).
De eindstudieopdracht was gericht op het aandragen van verbeteringen in de
produktiebestuting.

No. 63, BolTES A CAFE. THE, srCHE
flJ superieur ll,5
Hauteur U

Dru, een afkorting van Diepenbrock en
Reigers Ulft, is in 1754 opgericht als
zijnde een ijzergieterij. Na verloop van
tijd werd er een emailfabriek
toegevoegd. Lang was Dru bekend om
zijn gietijzeren- en emailprodukten,
waaronder de potten en pannen en
Dru en Jan Jaarsma haarden.

Tegenwoordig is de produktsamenstelling van Dru geheel anders. Deze is in de
volgende hoofdgroepen te verdelen, tevens is een indikatie van het percentage van de
omzet per groep t.o.v. de totale omzet gegeven:

Verwarmingsapparatuur 35%
Kookapparatuur 27%
RVS-produkten 7%
Toeleveringsartikelen 31 %

De kookapparatuur wordt gemaakt voor Etna, samen met Dru en Daalderop verenigd
in "Verenigde Internatio Metaal" (VIM) een onderdeel van het Internatio MOiler
konsern. De omzet van de plant Dru bedraagt ruim 100 min. per jaar.Het
personeelsbestand van Dru omvat ongeveer 600 medewerkers.

Momenteel zijn er ruimschoots afzetmogelijkheden voor Dru. Deze worden echter
niet voldoende benut door een onvoldoende fleksibiliteit en een slechte
leverbetrouwbaarheid. Dit wordt veroorzaakt door een slechte interne organisatie.
Bij Dru is men zich hiervan bewust. Momenteel worden er forse stappen ondernomen
om aan deze situatie een einde te maken.
Deze eindstudie is in een vroeg stadium van de herstrukturering binnen Dru gestart.
Als eerste, in hoofdstuk 1, komt een analyse van de informatiestromen rond de
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produktieorders aan de orde. Hierin is aandacht besteed aan de tekortkomingen van
het besturingssysteem.
Naar aanleiding van de gevonden tekortkomingen worden in hoofdstuk 2,
alternatieven voor een besturingssysteem voor de verpakkil1gsafdeling opgezet. In
hoofdstuk 3 wordt in het kort aandacht besteed aan de logistieke invoering van een
van deze alternatieven.

Reeds in hoofdstuk 3 wordt het eindstudieonderzoek kortgesloten met het door Buro
Berenschot geleide projekt, betreffende een gehele herziening van de struktuur van
Dru. In hoofdstuk 4 wordt dit projekt en het doel ervan verduidelijkt. Door de
eindstudent verrichte onderzoeken worden daarbij uitvoeriger belicht.

Er is weinig aandacht besteed aan algemene zaken betreffende Dru. Belangstellenden
kunnen deze terugvinden in het eindstudieverslag van J.F.W. Falkenberg (lit. 1).

DRU 2
DOOURANJ)E1l
Capadteit. • •
Anthraciet • • •
Dubbe1e buizencirculatie
Plaatijzeren vloerplaat
Hoogte • • • •
Breedte • • . •
Diepte. • • • •
Kookgelegenheid op rookgassen
Diam. kookpt. . . . .

SIERLlJK. MODERN - EN TOCH SOLIDE

ISO m"
~/30

68 em
S3l em
36 em

131 em

•.. ' '.

'.
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H.1. Informatiestromen in de produktie.

1.1. Inleiding

Om een beeld te krijgen van de produktie en de daarbij optredende problemen zijn de
goederen- en informatiestromen in kaart gebracht. Bij de beoordeling was de
kwaliteit van groter belang dan de kwantiteit of frekwentie van deze stromen. AI
vaker werden bjj Dru zulke onderzoeken verricht. De resultaten waren echter nooit
praktisch bruikbaar, ze waren of te globaal of onoverzichtelijk.
Om bij een voldoende gedetailleerdheid toch het overzicht te kunnen bewaren is het
grote geheel van informatiestromen verdeeld in "modules", d.w.z. iedere
beslissingsstap is apart behandeld, waardoor het inzicht stap voor stap kan worden
opgebouwd. Interakties met andere beslissingen zijn aangegeven door verwijzingen
naar andere modules.

1.2. Modules informatiestromen.

De verdeling in modules, oftewel beslissingsprocedures, valt samen met de
verschillende afdelingen binnen Dru. Wei komen binnen een afdeling meerdere
modules voor. In schema 1.1. zijn de afdelingen en modules die in deze analyse zijn
bekeken vermeld. Tevens geeft dit schema de goederenstroom weer (lijnen met
richtingaanduiding) .

centro pl.nnln"
jaarprogn. ,

pl.oIndprod.2

pI.ardors 3 EJ

K
I
a
n
t

,,,L ,

••••mbl.".

i"~-', ',
1..--..,...... --,

p1an.8 , -.,

procl.7 , , +-......-.1L _

u

r!5~
~T---or-~------r:--•.

•
t

.t.mp.rlj----..,
, manacIoIon I, ,'---,_'lL. __ ,
plon.• ,_.,

, '._---,

schema 1.1. indeks: afdeling

• goederenstroom

jaarprogn.1 module 1
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Toegepast is het systeem van de Administratieve Procedure SChema's. Dit werd bij
Dru reeds eerder toegepast (lit. 2). Om het overzicht te bevorderen worden aile
modules voorafgegaan door een goederenstroomschema. Deze zijn identiek aan schema
1.1. In deze goederenstroomschema's :

*wordt de erop volgende module geaksentueerd,
*worden de interakties met andere modules aangegeven.

Zo is een beschrijving van het gehele produktieproces bij Dru samengesteld. Zie
hiervoor bijlage I.

1.3. Taken per afdeling.

De gedetailleerde taken van de afdelingen zjjn af te leiden uit de informatiestroom
schema's van bijlage I. Zonder in details te treden zijn de taken van de belangrijkste
afdelingen samengevat. De uitvoeril1gswijze wordt hier buiten beschouwing gelaten.

1.3.1. Centrale planning.

*Het opstellen van een lange en middel-Iange termijnplanning.

*Vaststellen van een weekproduktieplan, m.b.v. brutobehoefte
via het M.R.P.-systeem.
Dit produktieplan geldt voor aile produktieafdelingen inklusief
inkoop.

*Kontrole op de voortgang.
Indirekt uitgevoerd via produktiegereedmelding van orders d.m.v.
opdrachtkaarten.

1.3.2. Afdelingsplanning stamperij.

*Vaststellen van de dagelijkse produktieplanning, a.d.h.v.
de door de centrale planning geplaatste orders.

*Toetsen materiaal- en gereedschapbeschikbaarheid.
Materiaaltekorten melden aan inkoop.

*Aansturen van de stamperij. Hieronder valt ook de
verpakkingsafdeling voor toeleveringsprodukten

*Kontroleren van de voortgang d.m.v. karweimeldingskaarten.

1.3.3. Afdelingsplanning assemblage.

*De taken van de afdelingsplanning assemblage komen
gedeeltelijk overeen met die van de afdelingsplanning
stamperij. De kompleksiteit is echter geringer gezien het
ontbreken van enkele planningspunten :

-een gereedschapbeschikbaarheidstoets is
overbodig. Er wordt niet met
reparatiegevoelige gereedschappen
gewerkt.
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-door een overkapaciteit van
assemblagebanen is de machinebezetting
nooit een struikelblok.
Een kapaciteitsuitbreiding is te kre~ren door
ploegendienst in te stellen.

1.3.4. Magazijnadministratie.

*Inboeken binnenkomende goederen. Deze moeten tevens
gekeurd worden.

*Bijhouden voorraden, d.w.z. in- en uitboeken van
artikelnummers.

*De ekspeditie behoort ook tot deze afdeling.

1.4. Konklusies huidig besturingssysteem.

Door bestudering van de informatiestroomschema's (bijlage I) zijn verschillende
tekortkomingen binnen het besturingssysteem aan het Iicht gekomen. Anderzjjds zijn
ook vermoedens omtrent gebreken ongegrond gebleken. Specifieke opmerkingen
worden in bijlage I besproken, meer algemene zaken worden hier puntsgewijs
aangeduid.

-Het besturingssysteem is in zijn huidige vorm voor wat betreft de voorwaartse lijn
praktisch kompleet, d.w.z. via het H.P.P., het M.R.P.-programma en het P.D.R. is
een goede planning te maken. De problemen komen niet voort uit een principieel
foute planning. De gebruikte gegevens zjjn echter niet altijd betrouwbaar. Verder
worden bijsturingen vanuit de centrale planning niet volledig verwerkt voordat de
volgende bijsturing plaats vind.
Enkele aanvullingen t.a.v. de materiaal- en gereedschapbeschikbaarheidstoets
verdienen aanbeveling. Deze toetsen worden resp. gedeeltelijk en geheel met de hand
uitgevoerd. De gereedschapbeschikbaarheidstoets is daarnaast ook nog
onbetrouwbaar, dit door het onvolledig zijn van gegevens omtrent de
gereedschappen.

-Erg zwak, zoniet geheel afwezig, is de terugkoppeling in het besturingssysteem. Bij
een stagnatie in de produktie wordt de planning niet of nauwelijks bijgesteld een
veranderde vraag wordt eveneens niet doorgegeven.Doordat stagnaties niet
teruggekoppeld worden, en dus niet herpland, wordt de due date vaak overschreden.
Derhalve wordt er met grote achterstanden gewerkt. Het prioriteitenstelsel
verliest hierdoor zjjn waarde en geloofwaardigheid.
De terugkoppeling van de produktie via de afdelingsplanning naar de centrale
planning geschiedt indirekt via een subsysteem. Voortgang per bewerking wordt
d.m.v. karweimeldingskaarten gemeld in een subsysteem op de afdelingsplanning.
Pas nadat aile bewerkingen van de gehele order zijn afgewerkt wordt de order
gereed gemeld bij de centrale planning. De terugkoppeling is dus gebaseerd op
produktiegereedmelding. Een stagnatie in de produktie wordt niet gemeld!

Dit is zeker in de stamperij een groot bezwaar. Het M.R.P.-systeem plaatst een
order voor deze gehele afdeling, d.w.z. dat op een order meerdere bewerkingen
plaatsvinden, zonder een tussentijdse terugkoppeling met de centrale planning.
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Een order wordt derhalve pas als te laat beschouwd na het passeren van de
stamperij due date. Het is mogelijk dat deze order dan al vijf tot zes
bewerkingen achter ligt op het planningsschema.

Er wordt dus gewerkt met een opensysteem. Bij een perfekt beheerste produktie, een
produktie die voldoet aan de vooronderstelde normen, is dit geen probleem. Daar de
produktie bjj Dru zeker niet storingsvrij is, is een opensysteem hier niet op zijn
plaats. Terugkoppeling van de werkelijke produktie is hard nodig.
Bij Dru heeft men in het verleden getracht de gebreken in de terugkoppeling op te
vangen door de planning meer te detailleren en nauwkeuriger te maken. Het enige wat
dit heeft opgeleverd is een hoop ekstra werk en een verstarring van het gehele
planningssysteem. Dit laatste ten gevolge van overbelasting van het Univisa-systeem
op de Sperry komputer van Dru, responsetijden van een kwartier zijn zeker geen
uitzondering.

-Naast deze,met de besturing samenhangende problemen verstoren ook andere
problemen de produktie.

*Verscheidenheid komputerapparatuur.
In totaal zijn er vijf systemen met de volgende toepassingen in
gebruik: Sperry Univac, produktie besturing

IBM S/38, administratie
IBM pc., stand alone en

S/38-terminal
Philips, tekstverwerker
Apple Macintosh (pc.), stand alone

*Geringe voorlichting.
Medewerkers blijken vaak slecht op de hoogte van het nut
en belang van door hun verrichte werkzaamheden,
de konsekwenties van eventuele nalatigheden overzien zij niet.

*Onduidelijke verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van funkties
binnen het bedrijf Iiggen niet eenduidig vast. Bij
gekonstateerde fouten is het derhalve moeilijk
medewerkers ter verantwoording te roepen.

*Kompleksiteit van de produktie.
De produktie van Dru en zeker die van de stamperij is
samengesteld uit meerdere marktsegmenten met ieder
zo zijn eigen eisen en produktiesituaties. In schema 1.2 is een
overzicht gegeven van het belang van de servicefaktoren per
marktsegment. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de produktie.

Voor de konsumentenprodukten is een Iijnproduktie gewenst met
gespecialiseerde machines, om tegen zo laag mogelijke kosten te
kunnen produceren. Voor de toeleveringsmarkt moet men in
beginsel uitgaan van een jobshop-situatie met zoveel mogelijk
universele machines om zodoende fleksibel te zijn in het
produktassortiment.

De twee beschreven produktiesituaties stellen geheel andere
eisen aan een produktiebesturingssysteem. Inmiddels werkt
men aan een oplossing om beter te kunnen inspelen op
deze verschillende situaties, zie hoofdstuk 4.
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Door dit onderzoek zijn verschillende onvolkomenheden in de informatievoorziening
aan het Iicht gekomen. Derhalve waren er legio mogelijkheden voor een
vervolgonderzoek. Een verantwoording van de keuze is op zijn plaats.

1.5. Keuze vervolgonderzoek.

Als vervolg op dit inventariserend onderzoek is een van de problemen nader bekeken
en zijn hiervoor mogelijke oplossingen gezocht.
De mogelijkheden voor een vervolg waren :

*Terugkoppeling in het algemeen.
Dit werd als opdracht te vaag en te onoverzichtelijk
bevonden. Tevens waren er al plannen een groot
projekt te starten waarvan dit een van de facetten
moest zijn.

*Aansturing plaatmagazijn en knipstraat.
Door regelmatig mondeling overleg tussen deze afdeling
en de afdelingsplanning stamperij is dit probleem niet
urgent, zie bijlage I.

*Verpakkingsafdeling.
Als vervolgopdracht is voor deze afdeling gekozen. De
redenen waren : #Goed begrensd geheel.

#Door uitbreiding van taken
belangrijk probleem.

#Los van andere projekten te
behandelen.

#Relatief veel speelruimte voor
alternatieven.

In bijlage I zijn de problemen reeds aangeduid, in
hoofdstuk 2 zijn ze verder uitgediept.
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H.2. Alternatieven voor de verpakkingsafdeling

2.1. Inleiding

Om redenen beschreven in hoofdstuk 1, is de besturing van de verpakkingsafdeling
gekozen als vervolgonderzoek. Behalve de besturing, waaronder planning en
produktiebegeleiding vallen, is ook de layout, of beter nog de geografische ligging van
de verpakkingsafdeling binnen Dru bekeken. De layout en de informatiestroom zijn
apart behandeld.
Om de aksenten binnen het onderzoek te kunnen begrijpen is een beschrijving van de
oude en de gewenste situatie nodig.

2.2. Situatieschets

2.2.1 Oude situatie.

De verpakkingsafdeling bij Dru is een nog vrij jonge afdeling, opgezet voor het
verpakken van bepaalde toeleveringsartikelen. Toeleveringsprodukten voor de
auto-industrie, o.a. dashboards, kunnen direkt "aan de pers" verpakt worden in
kratten zonder verder beschermingsmateriaal. Echter toeleveringsprodukten
voor o.a. de repro- en komputerindustrie vergen een speciale verpakking,met
b.v. polystyreen, beter bekend als piepschuim, als beschermingsmateriaal.
Zowel de gebruikte materialen als de bewerkingen zijn niet te rijmen met de
omstandigheden in een stamperij.
De eigen produkten, d.w.z. de konsumentenartikelen onder de namen Dru en
Etna en de privatelabels worden rechtstreeks aan de assemblagelijn verpakt.
Naast het verpakken voert de verpakkingsafdeling nu ook andere bewerkingen
uit aan toeleveringsprodukten. Hiervoor beschikt ze over een klinkmachine en
een tamponeermachine, deze laatste voor het screenen van bepaalde produkten.

Na het verplaatsen van deze bewerkingen naar een aparte ruimte, zie de
plattegrond in bijlage II, is echter verzuimd de administratieve procedure aan
te passen. In de oude situatie werd verpakkingsafdeling bestuurd als zijnde een
onderdeel van verschillende andere afdelingen binnen Dru.
De oude situatie van de verpakkingsafdeling is in zijn geheel sterk
verwarrend :

-Orders worden via de stamperij verstrekt.
-Personeel behoort tot assemblage.
-De geogratische Iigging is bij de ekspeditie.

Uit de informatiestroomschema's, bijlage I, zijn drie essentiele
tekortkomingen at te lezen :



10

* Aanvoer van goederen.
De te verpakken artikelen kunnen van verschillende afdelingen afkomstig
zijn,
o.a. van: starnperij

lakkerij
komponentenmagazijn
uitbestedingsadres

Dit is mogelijk doordat de verpakkingsafdeling niet als een zelfstandige
afdeling wordt behandeld. Het verpakken wordt als laatste bewerking van een
vorige afdeling gezien, De logistieke behandeling van de artikelen varieert
hierdoor van order tot order.

* Planning
Gegeven de bovenstaande omstandigheden moet ook de informatie van
verschillende afdelingen komen. Een planning is derhalve niet te maken. Er is
geen planningsafdeling die de verpakkingsafdeling van informatie voorziet.
Evenals een magazijn krijgt de verpakkingsafdeling produkten aangeleverd
met een begeleidingsbon,zonder voorafgaande informatie over de bewerkingen.
Een belangrijk verschil is echter dat bij een magazjjn geen bewerkingen
worden uitgevoerd, terwijl dat bij de verpakkingsafdeling wei het geval isl De
verpakkingsafdeling krijgt praktisch geen informatie over de te verpakken
artikelen.

Dit is mede een gevolg van het ontbreken van juiste bewerkingsnormen
en -voorschriften en het voorkomen van onjuiste afdelingsnummers in de
routingschema's, zie bijlage 111.4. De oorzaak hiervan ligt in het
achterstallig onderhoud van het systeembestand, de administrative
procedure is niet aangepast aan veranderingen in de produktiel

* Voorraadmelding
Noch de onverpakte noch de verpakte artikelen worden gemeld op het Univisa
voorraadsysteem. De onverpakte artikelen zijn a.H.W., de laatste bewerking
uit een reeks. De verpakte artikelen worden pas gemeld op het moment van
versturen, d.w.z. ingemeld als gereedprodukt bij ekspeditie en direkt weer
uitgemeld als geleverd produkt. De voorraad van verpakte artikelen wordt via
een handmatige lijst bijgehouden. De voorraad verpakte artikelen is derhalve
niet in het komputer-voorraadsysteem opgenomen. Hierdoor kan het M.R.P.
systeem om onnodige orders vragen (Een voorraad nul geeft bij een
brutobehoefte direkt een nettobehoefte, waardoor het M.R.P. vraagt een order
te plaatsen).

2.2.2. Gewenste situatie.

Het doer van het onderzoek binnen de verpakkingsafdeling is het kre~ren van
een situatie waarin de genoemde afdeling ook Iogistiek als afdeling behandeld
kan worden. De verpakkings-afdeling kan dan als zelfstandige afdeling bestuurd
worden, te vergelijken met de stamperij en de assemblage. Het
besturingssysteem toe te passen bij de verpakking zal dan ook moeten
aansluiten bij het besturingssysteem van de twee genoemde grote afdelingen.
Belangrijke facetten binnen het toegepaste besturingssysteem zijn :

-Een orderoverzicht, opgesteld en verstrekt door de
centrale planning.
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-Materiaalvoorzienil'1g vanuit de magazjjnen,via
materiaaluitzetkaarten.

-Het melden door de magazijnen van de uitgezette en
ontvangen produkten op een order voor de
verpakkingsafdeling.

Een bijkomend streven is het op peil brengen van de stuklijsten en
werkplannen en het kreeren van een overzichtelijke situatie m.b.t. personeel
en ruimteverdeling tussen verpakkingsafdeling en ekspeditie.

2.3. Alternatieven voor de layout.

M.b.v. "Simplified Systematic Layout Planning" van Richard Muther (lit. 4) is de
layout van de verpakkingsafdeling geanalyseerd en zijn er twee altematieven
opgesteld
"Symplified Systematic Layout Planning" (S.S.L.P.), is een praktische handleiding
voor het gefundeerd opstellen van layouts. Het systeem is gebaseerd op het veel
uitgebreidere : "Systematic Layout Planning" (S.L.P.). Bijlage 11.2 bevat een
introduktie op het SLP-systeem.
Het S.S.L.P. is zo direkt mogeljjk toegepast. De eerste stap is iets aangepast en de
laatste niet uitgevoerd, het gedetailleerd uitwerken van de layout behoorde niet tot de
opdracht.

2.3.1. Relatiediagram

'Your lint Itep 1110 re..ee uclt actMty, area, fulldioa, or -jor INaildiaa
leature iRvolved ia the contemplated layout to every other activity by a
doseaess-elesired ratiRg. This is a rating step to determine the rel8tive
doselltSS betweeR elICit pair of lIdivities or areas.

Omdat slechts de layout en de ligging van de verpakkingsafdeling ter diskussie
stonden, is niet een geheel relatiediagram opgesteld. In het diagram zijn de
relaties van aile afdelingen met de voor de verpakking belangrijke afdelingen of
delen van afdelingen weergegeven. Het belang van de relaties tussen de
verschillende afdelingen is gebaseerd op de huidige organisatie. De
toeleverings- en konsumentenprodukten worden via een ekspeditie verzonden.
Een eventuele deling van de ekspeditie is zeker niet onmogelijk, de
werkzaamheden voor de twee produktgroepen zijn sterk verschillend en worden
ook nu al gedeelteljjk door aparte mensen uitgevoerd. Ook worden produkten
voor de automobielindustrie rechtstreeks vanuit het magazijn verzonden. Zie
diagram 2.1. In bijlage 11.2 is een relatiediagram volledig uitgewerkt. Aan de
hand hiervan is ook een volledig aktiviteiten-relatiediagram getekend. Hiervan
is diagram 2.2 afgeleid.
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2.3.2. Ruimte-Behoeftediagram

Establisll lor elida 1ldiYia} lite ftfIuired .-ai, "e physical leatures _d
Wltilitia, aad .y reltric:tiou .. COIIIpratioa.

Voor de betrokken afdelingen zijn de ruimtebehoeftes onderzocht. Als
uitgangspunt is de huidige situatie genomen, aanvullende informatie is
verkregen via interviews met betrokken personen.
De magazjjnruimten voor hout, karton en papier en verpakkingsschuim zijn
aileen berekend op een werkvoorraad van enkele dagen. Opslag van genoemde
artikelen geschiedt elders. Zie diagram 2.2.

2.3.3. Aktiviteiten-relatiediagram

..... Itep ,OU ftIate 8diYideI to ....... ....., ..

..,apIaicaUy to 1_ die patten .. JOUr layout.

Rekening houdend met de bestaande situatie bij Dru is het aktiviteiten
relatiediagram opgesteld. Het zou irreeel zijn om voor een relatief kleine
afdeling de gehele Dru te verbouwen. Aileen de in de tweede stap van het S.S.L.P.
behandelde afdelingen zjjn als verplaatsbaar beschouwd. Zie diagram 2.3.

2.3.4. Ruimte-relatielayout.

nil II 110" ,.. YIIaaIIy ., ...,hkally~ lite lpKe required
lor aI. adiritia. 'You..ue ..y 8djustlDellt5 01' ............... lMCelSary
to .....ce aU IHdifYi!I& COIISidentiou.

M.b.v. het aktiviteiten-relatiediagram is de huidige layout vergeleken met
enkele alternatieven. De alternatieven zijn gebaseerd op het alternatief in het
aktiviteiten-relatiediagram, d.w.z. een verplaatsing van de
verpakkingsafdeling naar het komponentenmagazijn en de stamperij.
Gezien de beperkte beschikbare ruimte is nieuwbouw waarschijnlijk de enige
mogelijkheid. Dit alternatief is getekend in diagram 2.4. De huidige ekspeditie
is opgedeeld in twee aparte delen, een voor toeleveringsprodukten en een voor
konsumentenprodukten(e igenprodukten).
In de layout zijn de goederenstromen naar de verpakkingsafdeling aangegeven.
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2.3.5. Evaluatie alternatieven.

I~ you Ried tile JP8" arraace.... or onr"" layout .... 18itaWe lor
JOUr tompany. To ....is you ..u _ eYaluatioa 01 tile *eruti"e
.....ee~••s ."eIoped ia Step 4.

De alternatieven ontwikkeld m.b.v. de ruimte-relatielayout, zijn beoordeeld op
hun doelmatigheid, diagram 2.5.
De faktor "investering" is in deze evaluatie niet meegenomen, omdat er geen
kosten-baten analyse is gemaakt. Bij deze analyse dient een afweging te worden
gemaakt tussen het voortdurend maken van hege materials handling kosten en
het doen van een eenmalige investering.

2.4. Informatiestroom voor de verpakkingsafdeling

Zoals in 2.2. vermeld is, is er geen planningsprocedure voor de verpakkingsafdeling.
Daarom is een geheel besturingssysteem voor deze afdeling opgezet.
De informatievoorziening betreffende de verpakkingsafdeling is op gelijke manier
behandeld als de informatievoorziening bij de andere afdelingen, d.w.z. in de vorm
van schema's opgezet volgens de A.P.S.-methode. Evenals bij de andere afdelingen is
ook nu de informatiestroom ingedeeld in modules :

-een planningsmodule en
-een produktiebegeleidingsmodule.

Bij het opstellen van het besturingssysteem is in sterke mate rekening gehouden met
de in andere afdelingen toegepaste werkwijze, zowel qua planning als qua
produktiebegeleiding. De schema's zijn dan ook te vergelijken met resp. de
planningsschema's en de produktiebegeleidingsschema's van de stamperij en de
assemblage.

Naast de opgenomen schema's zijn neg enkele alternatieven bekeken. Door o.a. de
overbezetting van het Univisa komputerbesturingssysteem waren deze niet
uitvoerbaar, bijvoorbeeld voor wat betreft een eigen terminal voor de
verpakkingsafdeling.
Zie de schema's 2.1 en 2.2 in de bijlagen 111.1.3 en 111.1.4 en voor een verklaring
van de gebruikte symbolen bijlage 1.1.3.

2.5. Konklusies.

Uit 2.3 en 2.4 is gebleken dat voor wat betreft de produktie een verplaatsing van de
verpakkingsafdeling en "aanhang" naar een plaats bij de stamperij-samenstellingen
en het komponentenmagazijn gewenst is. Doorslaggevende kriteria zijn het
goederentransport en de aanstuurmogelijkheden. De vrijkomende ruimten zouden
snel in gebruik kunnen worden genomen door de assemblage en of de ekspeditie
eigenprodukten. Ook het plaatmagazijn kan meer ruimte gebruiken.

Het verplaatsen van deze afdeling zou echter nieuwbouw vergen, iets waar men een
goede kosten-baten analyse tegenover moet stellen. Bij het in overweging nemen van
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een dergelijke beslissing zijn nog enkele kriteria van belang.

-De magazijnvoorraad verpakkingsmateriaal, karton en schuim, wordt nu
buiten Dru opgeslagen.

*Hiervoor moet iedere maand huur worden betaald.
*Dit vergt meer materials handling en een ekstra vervoersstap :

leverancier-ekstern magazijn-Dru Lp.v. leverancier-Dru.
*Een ekstra doorlooptijd van twee dagen is voor de aanvoer van
verpakkingsmateriaal nodig.

*Het overzicht over de voorraad is moeiljjk.

-De werkzaamheden van de verpakkingsafdeling nemen sterk toe, gezien de
toename van de sektor toelevering. Een uitbreiding van de beschikbare ruimte
is waarschijnlijk onvermijdelijk.

In hoofdstuk 3 wordt in het kort de invoering van het besturingssysteem besproken.
Tevens is er een koppeling gelegd tussen het eindstudie-onderzoek en het door buro
Berenschot geleide projekt. Het projekt ondersteunt een verplaatsing van de
verpakkingsafdeling, doch kent op dit moment geen hoge prioriteit hieraan toe. Het
verplaatsen van de verpakkingsafdeling op dit moment zou ver vooruitlopen op de
andere aktiviteiten van het projekt.
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H.3. Invoering besturingssysteem van de verpakkingsafdeling

3.1. Inleiding

Om te kunnen begrijpen waarom aileen het besturingssysteem van de
verpakkingsafdeling is aangepast en de layout verder ongemoeid is gelaten, is het
nodig vooruit te lopen op hoofdstuk 4. Hierin zijn namelijk de aankomende
strukturele veranderingen binnen de Dru organisatie behandeld. Deze veranderingen
zijn zeer ingrijpend, o.a. door een deling van de Dru in meerdere onafhankelijke
business units, fig. 4.1 geeft een overzicht van de in te voeren organisatie
struktuur. Om deze nieuwe struktuur te kunnen invoeren zijn aanpassingen van de
layout waarschijnlijk nodig. Bij de eventuele verplaatsing van de
verpakkingsafdeling dient met deze ontwikkelingen rekening te worden gehouden. De
vorderingen van dit projekt laten dit nu echter nog niet toe.
Het besturingssysteem van de verpakkingsafdeling is wei ingevoerd, dit kon niet op
resultaten van het "Berenschot-projekt" wachten. De doelstelling is aangepast aan de
nieuwe situatie :
"Het op zeer korte termijn verwezenlijken van een betrouwbaar besturingssysteem,
zonder kosten te maken voor het minimaliseren van de goederenstroom." Bij het
onderhanden nemen van de goederenstroom zal sterk rekening moeten worden
gehouden met de resultaten van het projekt.

3.2 Invoering

Om de invoering van het in paragraaf 2.4. besproken besturingssysteem mogelijk te
maken zijn de stuklijsten en bewerkingsplannen van de betreffende artikelen
aangepast.
De stuklijsten zijn zo aangepast dat er nu artikelnummers bestaan voor zowel de
verpakte als de onverpakte artikelen. Voor veel onverpakte artikelen bestond geen
artikelnummer waardoor deze niet ingeboekt konden worden bij de magazijnen, de
plaats waar nu aile artikelen voor de verpakkingsafdeling vandaan komen.
De werkplannen zijn zo opgezet dat aile bewerkingen in de verpakkingsafdeling
geboekt staan op het verpakte artikel. Er kunnen daardoor aparte orders voor deze
afdeling worden geplaatst door de centrale planning.
De nieuwe handelswijze en de wijzigingen van stuklijsten en bewerkingsplannen zijn
in bijlagen 111.1 en 111.2 te vinden. In bijlage 111.3 zijn de ontwikkelde
planningsschema's voor de verpakkingsafdeling opgenomen.

Bij het invoeren van deze wijzigingen zijn verschillende punten van achterstallig
onderhoud aan het licht gekomen.

-Zo was het een probleem om aile artikelnummers te vinden waarvan de
stuklijst moest worden aangepast. Doordat verkeerde
bewerkingsplaatsnummers in de bewerkingsplannen vermeld stonden, werd
met de komputerlijst "Werkplaats overzicht" slecht 1/3 van het totale aantal
artikelnummers gevonden. (Bijlage 111.4).
De overigen zijn handmatig nagezocht m.m.v. de baas van de
verpakkingsafdeling.
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-De bewerkingen na een uitbesteding waren in het geheel niet opgenomen in de
bewerkingsplannen. Bewerkingsnormen waren hiervan derhalve ook nooit
opgesteld. Bijlage 11I.4.
-Een deel van de bewerkingen was als gekombineerde bewerking vermeld.
Bijvoorbeeld een stamperij- en een verpakkingsbewerking onder een
bewerkingsnummer met een gezamenlijke norm. Bijlage 111.4.
Zowel voor de stamperij- als de verpakkingsbewerking zijn
bewerkingsnormen gesteld.

-Bij het opstellen van deze normen is gebleken dat veel
bewerkingsvoorschriften ontbreken en/of niet op de juiste plaats aanwezig
waren.

Behalve deze administratieve fouten zijn ook problemen gerezen door de wirwar van
gebruikte artikelnummers, o.a. door de A- en B-nummers zie bijlage 111.2. Deze zijn
ooit ingevoerd om een onderscheid te maken tussen overigens gelijke artikelen
waarvan een deel bij Dru wordt verwerkt tot een samenstelling en een deel als
monodeel wordt verpakt en verzonden. Het kostte veel moeite om een systeem te
vinden dat voldeed aan de gestelde eisen, paste binnen het reeds gehanteerde systeem
en geaksepteerd werd door de medewerkers.
De eisen komen voort uit het gestelde doel : "Het maken van een besturingssysteem
voor de verpakkingsafdeling. Daarnaast was de logika van de hernummering een
belangrijke eis. Door de verdeeldheid in de struktuur van de artikelnummers kostte
dit meer werk dan was voorzien. Dit veroorzaakte weer problemen tussen in- en
uitvoerend personeel, ottewel tussen medewerkers van de technische administratie
en medewerkers van de centrale planning en de verpakkingsafdeling. De eerste groep
wilde het veranderingswerk zo beperkt mogelijk houden, terwijI de tweede groep
veel belang hechtte aan de logika en hanteerbaarheid van het in te voeren systeem.
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H.4. Reorganisatie Dru.

4.1. Inleiding

Door onvoldoende fleksibiliteit en slechte leverbetrouwbaarheid maakt Dru op dit
moment onvoldoende gebruik van de afzetmogelijkheden op de markt.
Om aan deze situatie een eind te maken wordt een reorganisatie doorgevoerd.
Kennis en ervaring op dit gebied heeft Dru in huis gehaald door Bureau Berenschot te
kontrakteren. Onder leiding van dit adviesburo zijn verschillende projekten gestart
om Dru weer vooraan in de race om de markt te brengen.
D.m.v. daze projekten worden de organisatie, de besturing en de produktie doorgelicht
en zonodig herzien.

De volgende beleidsdoelstellingen zijn opgesteld :

* Het bereiken van een marktgerichte en kwaliteitsbewuste organisatie.

* Vorming van Strategic Business Units (SBU), naar de elementaire
produktlmarktkombinaties.

* Het invoeren van een stijl van management, waarbij de medewerkers zich
betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor het eindresultaat waarin
hun rol en bijdrage herkenbaar is.

* Afplatting van de organisatie door integratie van staffunkties in de
Iijnorganisatie.

* Hoofdmarkten:
- Duurzame konsumentenprodukten op basis van plaatmetaal
- Hoogwaardige industri~le toelevering op basis van plaatmateriaal.

Na een analyse van de produktlmarktkombinatie is de Dru opgedeeld in twee SBU's,
ge~nt op de twee hoofdmarkten.

SBU- ...
SBU- - Konsumenten-

Toelevering produkten --

~
.......: .: ...... ;... : .:: .. :: ....::;:::::.:.:{::}:

...

MARKT

MARKT

MARKT

figuur 4.1
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Passend in deze organisatiestruktuur is het "Berenschot-projekt" opgedeeld in twee
hoofdprojekten :

Projekt SBU-Toelevering.
Projekt SBU-Konsumentenprodukten.

Een onderliggende gedachte bjj deze splitsing in SBU'S is dat er twee hoofdmarkten
zijn, met beide een verschillende produktiesituatie. De besturing is echter voor
beide produkVmarktkombinaties gelijk. Zie figuur 4.2.

Hoofdmarkten :

Toelevering Konsumenten

~/
Besturing

~ ~
Produktie ..

I
Jobshop ~ Lijnproduktie

figuur 4.2

Hierdoor wordt de produktie onnodig kompleks en worden onnodig problemen
gekre~erd. Door beide produkVmarktkombinaties te scheiden kan voor elk een ideale
besturing worden gezocht. Zie figuur 4.3

In tweede instantie is het aantal SBU's uitgebreid tot vier. Dit om de organisatie nog
overzichtelijker te maken, waardoor de besturing verder vereenvoudigd wordt,
figuur 4.4.

In dit hoofdstuk staat het hoofdprojekt SBU-Toelevering centraa!. De projekt-opzet
wordt beschreven en de aktie "Splitsing Mono's - Verbindingen" wordt nader
uitgewerkt.
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Hoofdmarkten ..

Toelevering Konsumenten

, ,.
Besturing Besturing

,Ir ,r

Produktie ..

I Jobshop I Lijnproduktie

figuur 4.3

SBU-
~

/ Verwarming -

SBU- SBU- ~-
Komponenten Etna

~ SBU- ...
Toelevering

~-
figuur 4.4

MARKT

MARKT

MARKT

MARKT
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4.2. Projekt SBU-Toelevering.

Het primaire doel van dit projekt is, van Dru een betrouwbare leverancier te maken.
Hierblj moet gedacht worden aan zowel afleverdatum als kwaliteit en kwantiteit. Dat
dit gepaard moet gaan met een voldoende output spreekt vanzelf.
Om deze doelstelling te bereiken zijn verschillende akties gestart, op zowel kOrle
termijn als lange termijn. De projektstruktuur is verduidelijkt a.d.h.v. schema 4.1.
In schema 4.2 is een overzicht opgenomen van de akties binnen dit projekt.
De akties zijn gericht op ieder gebied van de SBU'S, de organisatie , de produktie
besturing en het produktieproces.

Hoofdprojekt

Toelevering

Besturingl
Info-voorz.

Doorlooptijd
Stamperij

Organisatie
SBU-Toel.

order
voorbereid ing

order
uitvoering

Schema 4.1.

besturingl
organisatie
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Leiding

KoOrdinatie
groep
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( I Besturing en infovoorziening )

1. Verkoop-Centr.PI.
Betrouwbaar maken Ieverschema,prognoses

2. Uitbesteding-Centr.PI.
Opzetten en atomatiseren procedures

3. Centr.PI.-lnkoop
Betrouwbare toelevering, terugkoppelen van

dreigende achterstand.

4. Produktie-Centr.PI.
Terugkoppelen van leverdatum en
dreigende achterstanden.

5. Magazijn-Produktie
Uitgiftemethodiek bepalen.

6. KenclJters prOCluKtle
Vastleggen produktiekencjjfers voor
tootsen norman.

7. Produktie-informatie
Op peil brengen van de prod.info.-bladen.

( II Doorlooptjjd Stamperij J
1. Steltijden

Terugbrengen van de steltijden
2. Lokatiesysteem

In goode banen Ieiden van de goederenstroom
binnen de stamperij.

3. Gereedschappen
Lokatiesysteem, retourmelding van uitbestede

gereedschappen.

(III Organisatie SBU-Toelevering )

1. Struktuur Mono's-Verbindingen
Splitsing van de afdelingen.

schema 4.2
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4.3. Splitsing Mono's - Verbindingen

Om de besturing binnen de gehele stamperij te vereenvoudigen wordt er naar
gestreefd de afdeling mono's en de afdeling verbindingen te splitsel1.
Dit is ook noodzakelijk voor de vormil1g van twee SBU's, SBU-Komponenten en SBU
Toelevering (Deze laatste houdt de afdeling verbindingen in.).
Om deze afdelingen te splitsen moet er een zeer duidelijke scheiding komen in het
orderverloop. Geen enkele order mag binnen beide afdelingen bewerkt worden. De te
nemen akties zijn geanalyseerd m.b.v. een matriks, voorstellende de verschillende
bewerkingssituaties.

Op dit moment vind er een druk goederentransport plaats tussen de twee afdelingen.
Mono's worden na in de perserij te zijn bewerkt, bij de afdeling verbindingen
nabewerkt, bljvoorbeeld gepuntlast.(N.b. de afdeling mono's wordt ook wei aangeduid
met perserij of stamperij.) Anderzijds worden produkten uit de afdeling
verbindingen op de persen voorzien van nuts en studs.
Zie matriks 4.1, Huidige situatie

~
Mono's Varblndlngen

~w. ~

~ ~MIlch.

Parsen
GrlJpvoor.
raad

SCharan VKantb. Geatuurde.
atc. voorr.

Nabe.erk.
Ing

Punllas.

VRobots
Proj.las.

Nabe.ark·alc.
Inll

IHUIDIGE SITUATIE I

Matriks 4.1
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De niet binnen de met een V-gemerkte vakken van de matriks vallende bewerkingen
dienen opgespoord en verplaatst te worden. Zie matriks 4.2, Akties.

IAKTIES I
B

P
Mono'sr

0

~
d.

Mach.

Persen
Scharen VKantb.
elc.

Punllas.
Robols
Proj.las. NABEWERK·
elc. ING

5

Geatuurde·
Yoorr.

Nabewerk·
Ing

V
1. Aile produkten met eln dbeslemmlng Magazljn.
2. Checksn via bewerklngs plannen Verblndlngen.
3. Idem. plus sluklljslen
4. als 3.
5. Checksn via bewerklngs plannen Mono's.

Matriks 4.2.

De gewenste situatie kan bereikt worden door :
- Machines te verplaatsen van Mono's naar Verbindingen, bijvoorbeeld een

kleine pers voor klinkbewerkingen.
- Machines te verplaatsen van Verbindingen naar Mono's, bijvoorbeeld een

puntlasapparaat.
- Produktieorders te delen in twee aparte orders voor elk der

afdelingen een. Tussen de twee afdelingen wordt dan een magazijn als
tussenstap toegevoegd. Dit dient aileen te gebeuren indien geen andere
oplossing mogelijk is.
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De besturing kan dan geoptimaliseerd worden naar de karakteristieken van de beide
atdelingen.
Zie matriks 4.3, Gewenste situatie.

IGEWENSTE SITUATIE ~

.~
Mono's Verblndlngen

~ ~MliI:h.

Persen LScharan

V EKantb.
etc. EIIL---- G~!~nt~~:

Puntlas. LRobots

VProJ.las. E
etc. E,---,
Pers , G

'Schaar ,
1..._--

Be.turlng.· ·Prlorlteltl ·Afroep
mOllelljkheld KllpKltelt

·Voorreed

Matriks 4.3.

Oit is slechts een van de akties die zijn opgezet om de produktie bij Oru weer onder
kontrole te krijgen. Oit is ook uit het projektoverzicht, schem 4.2, at te lezen.
Tot op heden verloopt het projekt erg traag. Hieruit blijkt eigenlijk des te sterker de
noodzaak. Er is dusdanig weinig overzicht dat iedere vraag weer nieuwe vragen opwerpt.
Ooch hierdoor wordt de struktuur weer helder vastgelegd en kunnen verbeteringen
aangebracht worden.
Belangrijk is dat na het atsluiten van de akties in het kader van dit projekt en ook na het
atsluiten van het gehele projekt, de struktuur gehandhaatd blijff en bijgehouden wordt.
Oit om te voorkomen dat over enkele jaren weer aen onbestuurbare situatie ontstaat.
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Definities, afkortingen

-Due Date Geplande afleverdatum stamperij.

-Eigenprodukt Konsumentenprodukt dat onder de naam
Dru of Etna op de markt wordt gebracht door
de eigen verkooporganisatie.

-Inkoopdeel Ingekocht produkt waaraan geen bewerkingen
zijn verricht.

-Monodeel Enkelvoudig produkt waaraan in de stamperij
een of meerdere bewerkingen zijn verricht.

-Samenstelling Samengsteld produkt dat bijvoorbeeld is
samengesteld uit meerdere mono- en/of
inkoopdelen.

-Toeleveringsprodukten In tegenstelling tot eigenprodukten, produkten
bestemd voor de industriele markt,
bijvoorbeeld repro- en automobielindustrie.

-H.P.P. Hoofd Produktie Plan.

-M.R.P. Materials Requirements Planning.
Ned. : Materiaal Behoefte Planning.

-0.H.W. Onderhandenwerk.

·P.D.A. Priority Dispatch Report.
Ned. : Prioriteitenlijst.

-S.L.P. Systematic Layout Planning.
Ned. : Systematische Layout Planning.

-S.S.L.P. Simplified Systematic Layout Planning.
Zie ook Iiteratuurlijst.

-STY Stamperij.



Bijlage I. 1.1

Informatiestroomschema's

D.m.v. de hierop volgende schema's is een zo volledig mogelijk beeld gevormd van de
informatiestromen rond de produktie bij Dru b.v. Er is een zogn. "neergaande lijn"
gevolgd, d.w.z. vanaf een jaarproduktieprognose via de produktieplanning naar de
produktiebegeleiding enz. Dit is tevens de richting waarin de informatie goed geregeld
is door het produktiebesturingssysteem. Hierdoor was er een duidelijke richtlijn bij
het opstellen van de schema's.
Zoals in hoofdstuk 1 is vermeld is het geheel van informatiestromen onderverdeeld in
afgeronde zelfstandige eenheden, modules genaamd, die elk een beslissingsstap
beschrijven. Voorbeelden van deze modules zijn : het maken van een jaarprognose,
het plannen van orders, in- en uitboeken bij de magazijnen. Zo kan iedereen het voor
hem belangrijke deeI van de informatiestroom eruit lichten en bestuderen.
Om het geheel verder te verduideljken zijn v66r de modules nog
goederenstroomschema's gevoegd. Hierin worden van de erop volgende module, de
verbindingen met andere modules weergegeven. De desbetreffende module is
geaksentueerd (d.m.v. een grijs vlak).

Opmerkingen.

In de schema's zijn de onvolkomenheden in de produktiebesturing aangegeven. Het is
zinloos om hier aile kleine gebreken uitgebreid te beschrijven. Wei zijn enkele
punten eruit gelicht en onderstaand toegelicht. De meer algemene tekortkomingen
zijn in hoofdstuk 1 behandeld.

Module Probleem Opmerklng

2 terugkoppeling jaarprognose wordt slecht nagekomen,
centr.planning moet verkoop aan gemaakte

afspraken houden.

3 terugkoppeling inkoop geeft geen informatie aan centr.planning
omtrent de haalbaarheid van een leverdatum.
Zoals in H.1. is beschreven is het probleem van
ontbrekende terugkoppelingen op vele plaatsen
binnen de besturing aanwezig.

4 struktureel het besturingssysteem is niet voorzien van een
gereedschapbeschikbaarheidstoets.

5 akkuratesse het invullen van de orderpapieren gebeurt
medewerkers zeer onzorgvuldig.

8 struktureel de verpakingsafdeling wordt in het geheel niet
aangestuurd; -geen orderoverzicht

-aanvoer van produkten uit 4
afdelingen

-ongemelde voorraad.

9 struktureel door het tweevoudig melden, op een P.C. en
een Sperry-terminal, ontstaan er vele fouten.



Module

11

12

•

Probleem

struktureel

struktureel

onduidelijke
verantwoor
delijkheden

Opmerking

de knipstraat is niet altijd tijdig op de hoogte
van de stamperij startdatum, dit staat niet op

de orderpapieren vermeld.

veroudering dieptrekmateriaal; doordat er
geen ontvangstdatum op de voorraadkaarten
wordt vermeld kan geen onderscheid worden

tussen twee rollenstaal met aileen verschil
in leverdatum.

een probleem dat niet in de schema's te vinden
is : de mogelijkheid van projektleiders om de
routing van een produkt te veranderen zonder
dit via de technische administratie te doen,

zodat de werkplannen niet meer overeenkomen
met de werkelijkheid.

1.2



* Verklaring gebruikte symbolen.

1.3

Q
D
<>
( )

x
u

o
o

o

dokument. formulier

proces

keuze. beslissing

begin, einde

niet verder aangegeven

archief

terminal-aktie

komputer-register

konnektor tussen verschillende modules
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MODULE 7
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MODULE 8

inkoop centro planning
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BUlage 11.2 11.2.1.

INTRODUCTION
S imp I i fie d Systematic Layout Planning ill a set of six procedures to follow when laying out an area.

It is suited to smoller project!! that do not require the full S.L.P. treatment.

Basically, any layout involves: 1) Relationships between various functions or activities, 2) Spau in a
certain amount and kind for each activity, and 3) Adjustment of these into a layout plan.

The six steps of Simplified S.L.P. follow these three basic elements; and the six steps fonn a pattern. The
pattern is symbolically indicated on the cover of this booklet and is conceptually drawn below.

1/· •
D 'tt"l

11M"

Each of the six steps carries its own easy-ta-note symbol. The explanation for these symbols is as follows:

1. Triangle-triangular-shaped relationship chart.
2. Squa,.- square feet and physical features.
3. Star-diagram connecting activities at different points.
4. Cin:le- round and round to adjust the layout diagrammed.
5. Hexagon-examine from all sides; evaluate all factors.
6. Rectangle-layout plan on .....t of paper or building print.

In the following six chapters. each of these six steps will be explained. Each chapter is four pages long;
each follows the same arrangement. A single case example is followed through aU six ste~n page 2 of each
chapter. More complicated examples are shown on page 3 of each chapter. These second examples cover a
variety of different situations. At the end of the booklet are three complete six-step examples. There also. you
will find a set of the forms needed to apply this procedure most effectively.

The continuity example. used on page 2 of each chapter to show how to perform that step. involves the
layout planning for a small plant making hand tools. The company has been purchasing the fanned metal parts
and assemhling. warehousing. and selling its products. With expansion. the company has obtained a new ware
hou!IC and shipping building. and can now bring the metal fabrication work into its own plant. Planning this new
metal shop is the ca!IC we shull follow through each of the six chapters.
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Asn:
ce. :
van:
door:
deL
onderw-erp :

Bijlage 111.1.

GtB, HtH, AHu1s, PvdM, PVa,
JB1,JHa,JHi,Jle, TvR,
RvdV,
PHu,
87.01.06.
Besturi~ptee.ver,.tti .....f.li ..

111.1.1.

Z08ls vermeld in het schrijven betreffende de goederenstroom near de
verpak~ ngsafdell ng ...-orden bepaalde arti ke1 nummers herzien. Zie hiervoor :

onder\t'erp : Goedrenstroom ..r Yerpatti ft,slfdeli IV
dd. : 86.12.08.

Dtt 'w'Ordt gedaan om de verpak:Ki flgSafcleli ng logistiek: a1s afdel1 ng te kunrten behande1en, d..... 2 ..
dat de verpakki ngsafdeli ng al$ zelfstandige afdell fig bestuurd zal ...-orden, vergellj kbaar met de
stamperij en de sssemblage. Doordat de verpaldd ngsafdell fig veel mi nder orders te ver'W'erken
beeft dan de andere t...-ee afdeHngen blljft ze voor 'w'8t betreft het uitdraaien van orderpapieren
afhanke1ijk van een andere afdeling.
Ee korte beschrijvi ng van de nieu'w'e situstie.' begi nnend met de goederenstroom :

*Alle artH:elen, voor de verpakkingsafdellng, komen uit het magazijn!
Vanuit o.a. starnperij en uitbestedif19 'w'Orden de artH:elen ingemeld bij de magazijrten

*De verpa~:ki ngsefdeli ng bepaa1t 'w'anneer en~l arti kelen van een order near de
verpakki rlg$afdeli ng getransporteerd moeten 'WOrden. Arti kelen worden op order
afgeroepert, !"ret is dus mogelij ~ om slechts een dee1 van een order af te roepeo, dit
1.v.m. de beperkte ruimte in de verpakkingsafdeling.

+Overgebleven arti kelen, evenals verpakki ngsmateriaal, kunnen teruggestuurd .....orden
Mar de pleats van herkofmit, o.a. neer magazijnmonodelen.

Dit voor ",at betreft de goederenstroom, de informatiestroom ondergaat 001:: enige
veranderingen:

'Centrale plao01 ng plaatst 8~18rte orders voor de verpaHi ngsafde1i 09.
-fen ordero··...erzicht 'w'Ordt eao de verp.afd. gestuurd .. t.a.v. HtH.
-Overzlcht Gepland leverset.ema Toeleveri ng 'w'ordt eveneens aan
verpakki ng gestuurd.

*De orderpapieren 'y/orden uitgedraaid bij de &$semblage.

fBij de verp.afd ......ordt een materia81 be$Chi kba8rheidstoets uitgevQerd. Oit voor \loor
zo'w'el de produkten als de verpaUd rlQsmaterialen. Tekoreten 'Worden tHuggekoppeld
met de verant'vloordelijh:- aTeeling :o.a. rr.et inkoop, stamperij en uitbesteding.

t'Verpal::ri ngsafdeli f19 steH zelf ee n produrtieplanni ng semen, m.b.v. het orderoverzicht
en het OVHzicht Geplaoo Leverscher~ Toelevering.
-Met een horizon van eokele 'w'eken .. LV.m. kapaciteitsplanning.
- Met een zieht van enkele dagen, voor de 'w'erl::elij Ice produktie en
de materiaalaanvragen bij de mag8zij nen.



*Verp.afd. geeft opdracht 880 de verant'WOOrdelij ke magazijnen war het uitzetten van
art1 kelen voor een order.

*N8 produktie geeft de verp.8fd. opdractlt 88n de M11teltsdienst voor oot t:euren van de
produkten. O1t betreft de interne keuring.

*N8 de interne keuri ng 'WOrden de produkten ingemeld bij de expeditie.
N.B. Dit verschnt van het tot nu toe gehanteerde systeem van

in- en uitmelden op de d8g van verzendi ng!
De verpakte arti kelen stean gemeld op voorraad gereedprodukt!

*Er dient rekening meegehouden te 'w'orden met het felt dat bepaalde prodllkten flog een
externe keuri J'l9 moeten onderq88n, bij'v'oorbeeld door Rank Xerox. Dit is niet te zien
~n de op voorrasd gemelde prOClukten. Verent'w'OOrdelij ke personen dienen zelf voor
deze ~euring te zorgen er, 21ch be'w'ust te blijven van dit gebre~ in de besturing!

Als sam.envattlr.g en als verduidelijking zijn de goederenstroom en de informatiestroom in een
~tlem& gezet.

111.1.2.



111.1.3.

O"fn.V'Hr
p", 0".. r"
~"Ot""6

Ct~TIt~~E

"'-AN"'~_~

"'~r. VI r•. "'.
,."o.oI'EI ""',~i(

(; "]J>c,if c..;( r·
i<4A.nr

ATI!/t.4"',·
af~C.H(" •
"Al4 'CH/f ,0
rCfrl. ---CH

-h' ....:.,.,.'" ~ ~.'

'!Ir~,!,~')-;

schema 2.1



111.1.4.

'Elf 1/", U
VlJ«IOAJO<N"'66 AFb.

,....._L....----, 1(~Aq
!4FIC"''''N

I-.......~--I ,.,ATEIt ,,,,ft:.
1'1
A
6

"I.

1'1
A
(,
A
~

!J
N

/"",,11'/,,1:. IN
I<AI'f W'~, 

""f(..~;;'-~$·
J<AAn r

/(vA~, 1'"t,rJ
J<c;vr~fn.i

I-Vr'E'l,v

0E~lJ't....
.,.,"""E. €~)).

A~k!()Jf.

>--.....-+--1 If. A J»,e 0 'C T

~AbtA/

~ Jo-~--l 1"1'1 c DV.l&r€.,

schema 2.2



Bijlage 111.2.

111.2.1·
Aln:

ct. :
YIn:
door:
dd. :
onderwerp:

Nt, LA, JtB, Cup, ADe, Cf, Wf, t«;o, HtH, JJa, fK1, WVO,
NP, TvR, PVa,PW.
JB1, MF I HG, WHa, HKr I H, Jle, JMa, PV.
RvdV
PHu
86.12.08
Gledereutreo.. aur Yer,.tti..fd.

Om de verpaUdfl9S8fdeling ook logistiek a1s efdeling [be'w'erkingsplaats] te
tunnen behsndelen 1s het NOClDZMK de goederenstroom Vla het magaz1jn te leten verlopen. O1t
teeft tevens de mogelijkheid een tussell$tand in het goederenverkeer Stij -
Verpakki ~fde1i ng op te maken.Produ~en uit de stampertj, of een andere efdeling, a1ttjd vta·
een magazijn nesr de verpakkingsafdeling. O1t houdt in clat er een mag8Zijn-boeking pleats
vtoo. Magazijnboe.kingen 21jn alleen mogelijk fndien er ertike1nummers YIn de te melden
produJcten bestean.
OrOOst onverP8~e en verP8~e produ~en nfet het zelfde zijn moeten er voor deze tvee
verschillende am ke1 nummers zij n.
In overleg met Technbche edmi nistratie en Tetentamer 'w'Orden, om deze verschf11ende
am kel nummers te krijgen, de arti tel nummers YIn de verpaJcte produJcten ge'w'ijzigd.
O1t vergt de volqende ITI88tregelen :

1. l1ewe ,rldukten
De be'werki ngen in de verpakki ngsafdeli ng krijgen een eigen order en vallen derhs1ve
niet meer binnen een order van stemperij etc. Om dit mogelijk te maken moet de
verpakkingsafdeHng a1s een aparte eenheid binnen het qehele be..-erkingsp18n te
herkennen Zijn. Voor de stukHjst geldt dan det tussen de voorafgasnde afdeling en de
verpakki ngsafdell ng een arti kel nummer gedefi nieerd moet zijn, slechts dan is een
magazijnboeking mogelijt lie bijlage I.

2.0ver...sitU8tie
BestaaOOt stuklijsten en be9ltrki ngspl8nnen die niet 88n de niew qestelde eis
voldoen, dienen aangepast te 'w'orden. Hlervoor moeten :

-A. nieU'w'e arti tel nummers gekreeerd 'w'Orden.
- B. stuklijsten en be'w'erkingsplanoen eangepast 'w'Orden.
-C. splitsen van gekombi neerde be'w'erki ngen.

[en hj$t met artikelen die 1n de verpakki ngsafdeling be'w'erkt 'w'orden is toegevoegd,
bijlege V.

ad.A
-MB- produtten

Bij bepaa1de arti ~elnummer$ is nu 81 een A resp. Btoegevoegd 880 de 8-cijferige
code. Dele Aen B ~oITIen te verval1en. De volgende ~oderlng 'w'Ordt ingevoerd:

- het huidige ~ode nummer, zonder Aof B, voor het onverpal(te produkt.
01\ komt darl overeen met het huidige A-nummer, zwel Qua stukhjst
81s be"A/er ki oqsplan.

-een nieuw' nummer voor de verpakklfl9S8fdellng, d'w'2. op de materl881
uitgifte~~8&rt het onverp8~e artikelnurnmer en het
verpaHingsmateriaa1 en in het be'w'erkingsplan sHeen de
be.....er ki ngen
in de verpakkingssfdeling. lie bljlege II.



111.2.2.

-Rest van de produ~en

De andere produkten die in de verpak~ngsefdeling be'w'erkt ¥orden en op dit
moment niet ab zodanig te herkennen zijn, krijgen ook een nieU'w' nummer.
Yoor de onverpa~e arti kelen blijft het huidige nummer gehendh88fd. De verpakte
Irtikelen krijgen een nieU'w' nummer.
Dit geldt ook voor uitbestede produl:ten die ne uitbestedtng nov verpakt ¥orden 1n
de verpakkingsefdeling.

ad. B
-Het be'w'erkingsplan behorend bij het nieU'w'e nummer bev8t alleeo tie'w'erkil¥]en
binnen

de verp8k~ngsafdeling.

-Eerdere be'w'erkingen behoren bij het huidigeartikelnummer.
Zie b1jlage III.

ad.C
- Bep88lde be'werkingen zijn op dit moment gekombineerd opgenomen in een

be'w'erbngsplan, bijv.klinken + verpakken.lndien deze t'w'ee be'vterbngen niet
op een zelfde be'vlerki ngsplaats 'WOrden uitgevoerd moeten ze apart 'WOrden vermeld
in het be'w'erkingsplan. Zie bijlsge IV

3. Orders
De centrale planni ng dient er rekenl ng mee te houden det er aparte orders voor de
verpakki ngsafdeli ng geplaatst moeten 'WOrden. Anders gezegd :

- fen order voor het verpakte produkt [ nietrw' nummer ] is aHeen een
order voor de verpakkil'lQS8fdehng.

- Er moet ook een order geplaatst 'W'Orden voor het huidige
arti kel nummer
det i 0 het desbetreffende verpakte produkt gebrui kt 'W'Ordt.

4. Allerlei
- Het afdell ngsnummer van de ver paUi ngsafdeli ng dient korretct vermeld.

te IrIOrdefl, dit is 558.990 .
-Norrnen,beW'erbngs- en keuringsvoorschrlften dierten bekend te zijn.
-In de stuklijsten dienen ook de verpakldngen volledig beschreven te 'WOrden.
-lOPENDE ORDERS blijven gehandhaafd, HI EUWE ORDERS 'vIOrden volgens het oieo-we

systeem ingevoerd, zodra de veranderingen zijn ingevoerd.



STUKLlJST

111.2.3.

81jlege'

Hivo

00
· .1
· .. 2
· .1
... 2
... 2
" etc.

Art.nummer

HI EUW HUMMER
13740011
.. 150001
13731111
.. 900010
.. 900011

Omschrijving .

ei ndprodukt verpskt
ef ndprodukt onverpakt
pleat afm.
verpak:~ng

achuim
doos

BEWERKIIGSPLAN

Art.nummer Art. Omschrijving
NIElJ'W HUMMER efndprodukt verpak:t

be'w'. nr.
010

Art.nummer
13740011

be'w'. nr.
010
020
030
040

be'w'. omschr.
verpakken vlgns voorschr.

Art.Omschrfjving
ei nd produ Kt ooverpakt

be'w'.omschr.
Volgen uftslag opsch l=l 00
ontbramen
vormen ril
kanten

8fd./~.pl88ts

558.990

.fd./be.....pleats
554.590
557.820
554.030
554.610



STl'KUJST

111.2.4.

81jlage "

Nivo

00
· .1
.. .2
· .1
...2
· .. e.tc.

Art.Dummer

NIEUW HUMMER
13711320
...121671
13730624

9-----

Art.Omschrijvi~

fRAME R.H. verp8~
FRAME R.H.
PLMT
VERPAKKIN:i
POlYST.

BEWERKIIIGSPLAN

Art.nummer Art.Omschrijvi~

NIEU'W HUMMER FRAME R.H. verpakt

be'w' .or.
010

Art.nummer
13711320

be'w' .nr.
010
020

be'w' .omschr.
verpa~~en

Art.Omschrijvi ng
fRAME R.H.

be'w' .omschr.
snijden- 0; ppelen
zetten

efd ./be'w' .nr.
558.990

efd.lbeW'.or.
554.520
554.530



81J1. III

BEWERKIIGSPLAI

IU:
------------------------------------------------------------

111.2.5.

Art.nr.
13721391

be\I.nr.
010
020

WORDT:

Art.nr.
13721391

Art.Omschrijvi ng
SUPPORT FEEDHEAD

bw.omschr.
Wassen+fosfateren+1aHen
Inpskken

Art.Omschrijvi ng
SUPPORT fEEDHEAD verps~

afd.lbe\aI.nr.
572.110
572.820

beY'.nr.
010

be'w.omsctlr. afd.lbe'w'.pleats
Wassen+fosfateren+laHen 572.1 10

Art.nr. Art.Omschri j vi fig
HIEI...I'W HUMMEr.! SUPPORT FEEDHEAD

be\I.nr.
010

be'w'.omschr .
verP8~ken

afd./be'w'.plaats
558.990

Dit Yergt volgeOOe stuklijst:
STUKlIJST

Nivo
00
.. 1
.. .2
.. 1
.. .2
...etc.

Art.nr.
NIUrw NUMMER
13721391
... 150011
1373. '"

9..:----

Omschrijving
SUPPORT fEEDHEAD verpaH
SUPPORT fHDHEAD
PlAAT
VERPAKKING
DOOS



Beverbngnsp1an NU :

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

111.2.6.
81j1age IV

Art.nummer
"13730358

be.....nr.
010
020

Art.omschri jvi ng
BRACKET PC/DEY

be'.'.omschr.
khn~en

tHnten+verpaU:en

afd.lbe'w' .pl88b
553-830
553-890

--------------------------------------------------
WORDT:

Art.nummer
13730358

beW'.or.
010
020

Art.omschrijvi ng
BRACKET PC/DEV

be'.' .0mschr.
Iclinken
tllnten

afd./be'w'.pleats
553-830
553-890

Art.nummer Art.omschrijving
NIEU'Vv' HUMMER BRACKET VERPAKT

be.....or
010

be'w'.omschr .
verpaU:en

afd.lbe\J .pl88ts
558-990



art ikeln,.. omschn ivihO bew.n,. bew. omsch,.. huidio .rd.n,.. IIrolia8 b8w.Dl
I 136404;:4 BASE 1627 025 verpe~l<en 558.990 Illkkerij

2 137113158 BRACKET CENTER 020 verpekken 558.990 stllmperi

3 137113178 BRACKET LH. 040 verpekken 556.990 stempenT

4 13711316B BRACKET LH 030 verpekkl'n 556.990 stllmpenl

5 137113206 FRAME RH 030 verpllkken 556.990 stllmpen i
6 13730369B BRACKET RH 30 020 verpllHen 556.990 stllmperi j
1 137303716 BRACKET SMALU 020 vl'rpekken 558.990 stllmperi j
8 137303728 FRAME LH. IS 80 020 verpllkken 558.990 stllmperi j
9 13730373B BASE IS 605:i 030 verpekken 558990 stllmperi .

10 137303748 FRAME TOP 15.60 020 verpl'll<ken 558.990 stempl'n

I I 137303758 FRAME flOTTEN IS 030 verpekken 558.990 stllmperi'

12 137303768 PEAR IS 8061 XE 020 ...erpekl<en 558990 stllmperi'
13 13711296B BRACKET OUTBOARD 040 efbremen·verpllkken 558710 stllmperi j
14 137112998 8PAC~n INBOARD 030 sny-nip+Vl'rpllkken 553.930 stemperi J
15 137113008 8PACKET LHT 030 ni ppe1en· ...erpeH,:on 553660 stempen j
16 137113018 BRAC"n RIGHT 03(J kenten·verpekken 554610 stemperij
17 13711302fl BRAC~ET INBOARD 02(' zetten-nip·verpekken 554030 stempen J
18 13,113038 BRAC KET OUTBOAPl· OF; z"'tten-nlp· ...erpekken 55403(' stempen j
19 13711680B TUBE ASS". 010 ~ontrol .verpakken 571.B 10 uitbesteding
20 13740378 BAFFLE ASSV 010 uitbest -verpekken 515710 Ullbesteding
21 1372135(: PLATE LH RX 1:,0: 823,) 020 k€,l)ren+verpekken 572820 1ekkeri J
22 13(21390) SUPF'Ol;:T FEEPHE A[l 30E 5610 02(1 ~€'rpekken 572.820 lekkeri j
23 1~721::9' SUPFOPT J:U(lHEAD 30E 5620 020 ...erpek~en 572 B2':' lel<ken J
24 137..: 1392 SUPFOl;:T FHllHEA(' 30E 56')0 020} I,'erp!'lkken 572 620 lekken j
25 13721518 LO BJ;' ACKEr -9'326 010 verZ.b1· verp/1J1 tbest 515.710 Ul tbes t edl n9
26 13721519 UPP BRACKET -9834 010 ...erz.bl .verp!ullbest 515710 uitbestedinQ
27 13721682 TENS lONER BRACK 01(0 uitbesteden 515.710 uitbesteding
28 13740316 GUIDE ASSV 3BS~83-4 oI~) keuren .. verp!lkken 515.710 ult.besteding
29 1374(1352 GUIDE ASS\' 3B5£'2831-1 010 keuren • verr'!'lU:en 515.710 uitbestedlnQ
30 13730313 CARRIAC·[ ASSV 41 S90XXX 020 IOO~ keuren 556990 stempenJ
31 13721296 PANEl 020 verpeU:en 572 820' lekkeri j
32 13730357B BRACKET IRD!DEV 02e: vi ln~' en+l,'erpekt en 553890 stamperi j
33 13730356B Bl;ACKET P(/uEV O:iC, k 11 nk en· "'E?rpa~ken 553890 stempen'
34 I Y:~·()364 PLATE PtA~ ISF 374:- 03(t verpaU'€'n 55869(~ stampen J
3S 1:'74('335 rLATE (J I (I Ultt'esteding 515.710 u1tb{'~t{'dlng

36 13740410 H:A', 50P 2166 01(' IJltt."~~ l,'",rnl~H)I€,n • 51:,71 (. u1tbest.E?dmg
37 13741)41f. BPACIET [{ 1775 (l it· IVE?r: Qp(.l·VI?'·r, /Ultb 51571(l uit bes t edmg

2 8 13740417 BASE SH '.' 140 010 1~'er'Z geel+"'E-rr' lUlU. 51571(1 ultbesteding

•.....
i
<



(

(

(

. (

ertikelnr. omschri jyinq hew.nr hew.omschr. huidio ofd.nr. yorioe hew.DI
39 13740480 SHIELD 010 verzgeel+yerp. uilb 515.710 Ul lbesledln9
-to 13740423 BRACKET 1635 010 verzgeel+verp.lui lb. 515.710 Ul lbesledlnQ
41 13740438 FRAME OPT.LOWER 010 uilbesleden 515.710 ullbesleding
42 13730386 CARRIAGE ASS'll 41P90267 020 kl inken + keuren +inp
43 13740442 BAFFLE OUTP LOW 5554849 010 vern -verp +ui tbesl. 515.710 uilbesleding

GI_.-.§
<

---
~
(X)



erti Ice1nr. omschri tYin~ bew.omschr. Itutdio efd.nr. ¥orioe bew.Dl DroU. tau'd.nrmlItorm Itilnonn ,enJ
I 13711298B BRACKET OUTBOARD efbremen+verpekken 558710 stemperi LA 0,4800 0,0000 0,6900
2 13711299B BRACKET INBOARD sny-nip+verpekken 553.930 stemperij LA 0,3936 0,0000 0,9000
3 13711300B BRACKET LEFT nlppelen+verpekken 553.B80 slemperi' LA 0,2880 0,2900 0,2900
4 137113016 BRACKET RIGHT kenlen+verpekken 554.610 slemper!' LA 0,3840 0,3200 0,8100
5 13711302B BRACKET INBOARD zetlen-nlp+verpekke 554030 slemperi . LA 0,2496 0,2500 0,2200
6 137113038 BRACKET OUTBOARD zellen-nlp+verpekke 554.030 slemperi LA 0,2496 0,2500 0,2200
7 13740378 BAFFLE ASSV uitbesl. -verpekken 515.710 uilbesleding LA 0,1100
8 13721518 LO BRACKET -9826 verZ.b1+verp/uilbest 515710 ui lbesleding NP 0,2500
9 13721519 Upp BPACKET -9834 verzbl +verp/uilbes 515.710 uitbpsleding NP 0,4200
10 13721682 nN~,IONEP BRACK uitbesteden 515.710 Ullbesled1ng LA 0,1200
1 I 13740316 GUIDE A:,s'1" keuren + verpekken 515710 ui lbl'sleding FKl 1,2000
12 13740352 GUIDE ASSV keuren + verpekken 515710 uitbesteding FKl 1,2000
13 13730357B BRACKET IRO/DEY klinken+verpekken 553890 slemperi J WSm 0,4800 0,0000 0,4100
14 137303588 BPACKET PU[lfY klinken+verpekken 553.890 stempl'ri j WSm O,4BOO 0,0000 0,4100
15 1374(1:'35 PLATE ultbesteding 515710 uilbl'stedlng 0,5000
16 13740410 TRAV 50P 2186 ultbesl. vemikkelen 515710 ultbestedlng NP 0,7500
17 13740416 BF-ACKET DC 1775 verz.geel +'r'erpfuitb 515710 uitbestedlOg NP 0.5000
18 13740417 BASE SH 014(' 'r'erz.geel +'r'l'rp!Ui lb 515710 uilbesteding NP 0,9200
19 13740480 SHIELD vl'r2.gl'el+'r'erp ultb. 515.710 uitbesteding NP 0,4000
20 13740423 BRACKET 1635 'r'l'rzgeel +vl'rpfui lb. 515.710 uitbestedlOg NP , 0,500(,
21 i 1;>:74(14'36 FI<'AME OPHO'vv'[R Ultbesteden 515710 uitbesteding LA 0,5000

122 I 137404~2 BMHE OUTP LCW 55~.4849 Yl'rn-yerp +uitbl'sl. 515710 lIitbl'sll'ding CF 0,4100

•.:::::
i
<



VERPAKKINGSAFOEllNG OAGPlANNING
DATUM: DATUM: DATUM: DATUM:

ARTIKELNR. OMSCHRIJVING OROERMR AANTAL NORM P U ORDERNR; AANf"tl NORM P U ORDERNR AANTAl NORM P Ul ORDERNR AANTAL NORM .p U

I I

I

!
:
I ,

I
I

a:J
'--.

s»
CO
CD

-- CAl
CAl
.......



VEqPAKKINGSAFDELING WEEKPLANNING

Week: Week: Week: Week:
Artlkelnr. OmsChr1jvlng onJernr.1 Aantal Norm Ordernr. Aontol I Norm ordernr.: Aantal : Norm Ordernr. Aontal Norm

I
I

I

,.

I

I

i
I

.



.. * ORlJ
M F G •

PRODUKTIEPESTUR
R 0 UTI N G

GSSYSTEE,",
F I L E

UNIvISA •• '"
P R I N T

RUN DATE 8&/50/01 PAGE 2

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

- - -
", ',_... 0 ••• '_." .•. _ 010 -LAKKEN _... D . 512-11 0

.PIT.YPE U/M VARIANTS
(] RX F ST o•••••••

IN HRS HN/HC WAlT SEND INSP HACH TOOL TOOL TOOL PROCESS
00 PCS FCT AIOPR AHE AD REQ NO. NO.1 NO.2 NO.3 SHEET

.5b3& 0"/01 .0 0 N

5&3& 03/01 ·0 0 N

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

.0

.0

DPT-W/C SET UP
NOS. H~S

PART. DESCRIPTION:
P_N~L INNER 2P566

o

OPER
TYPE

.Y _R IANT

OPERATION
DE SCRIPTION

KELJREN+INPHKEN

PARTNU~"LR.

l3721296

020
DI'o

VARIANTS

. .PAI,
o .

--.-..----------------------------------------------------------- ----------------~---------------------------------~--------------
PART NU~E.q

137 3J ~ 5~'

VARIANT PART OESCRIPTION
BRACKET IRO/DEV

PITYPE
F

U/M
ST

VARIANTS
0 •••••••

VARIANTS OPER OPERATIO~

NO. DESCRIPTIO~

OPER OPT-W/C SET UP
TYPE NOS. HRS

UN HRS HNIHC WAIT SEND INSP HACH TOOL TOOL TOOL PROCESS
100 PCS FCT A/OPR AHEAD REO NO. NO.1 NO.2 NO.3 SHEET

0 ••••••• 010 KLINK~N o 557-010 .3 .33&0 01/01 .0 o N BAT

0....... 020 KLINKENti",PAKKE'g· 0 553-890 .1
..,.... "'0 ,"'''",............ s-nQ""t'J0
----.+------------------------------------------------------------

.4800 01/01 .0
. --~------,,------_.__.

o N 09507 BAT

PART NUeER VARIANT PART DESCRIPTION PITYPE U/M VARIANTS
._. __ .1.373[;35 ;< BRACKET Pc/OEV F ST 0 •••••••

VARIANTS OPER OPERHIO" OPe-R OPT-W/C SET UP U'< HRS HN/HC WAlT SEND INSP MACH TOOL TOOL TOOL PROCESS
NO. OESCf;IPTlON TYPE NOS. HRS 100 PCS FCT AIOPR AHE AD REO NO. NO.1 NO.2 NO.3 SHEET

o••••••• 010 KLINKEN D 553-830 .7 .b1 .... 01/01 .0 0 N 09551 8AT

@ O.P ••••~O_~K~}M<:;.~.cN.?AO(Kcg D 553-890 .7 j, ... 600_ 01/01 .0__ 0 N .. ._._~?~E7 BAT
NA/' "'0 .:l"''''''''I<f", &-"""'-:1)'"
-----------------------------------------------------------------JJ-----------------------------------------------------------------

PART NUMSER VARIANT PART DESCRIPTION P/TYPE UIM VARIANTS
13730384 PLATE REAR 15-P-8145 F ST 0 •••••••

VARIANTS OPER OPERUIOl', OPER OPT-W/C SET UP .eu ~; HRS MN/MC WAIT SEND INSP MACH TOOL TOOL TOOL PROCESS
NO. DfScoIPTION TYPE Nes. HRS /1 no PCS FCT AIOPR AHE AD REO NO. NO.1 NO.2 NO.3 SHEET

O•••..•••• 010 FELSE" ~USJE 0 551-020 .3 f . 5000 01/01 .0 0 iii 098&2.. -----~----

""N' j..
o........ 030 INPAKK[ .... D 551\-710 .0 ... 80::1 01/01 .0 0 N

C>'C rs-,"-:'!sc>
-----------------------------------------------------------------------------------.-------------._---------------------------------

VARIANT PART DESCRIPTION PITYPE U/M VARIANTS
PLATE A ST o•••••••

±..
OPEIl OPT-W/C SET UP JW" HRS MIIo/MC WAIT .;E"O INSP MACH TOOL TOOL TOOL PROCESS
TYPL Nes. H"S 1 1 0:1 PCS FCT A/OPR AHE AD REO "'0. NO .1 NO.2 NO.3 SHEE T

V 515-110 .0 .3"00 01/01 .0 o N

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