
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het ontwerp van een administratief informatiesysteem : een vergelijking van twee
benaderingsmethoden

van der Beek, E.H.J.J.

Award date:
1989

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/c3f97657-4c68-42dd-b9c4-e94338aea2ee


HETONTWERPVANEEN 
ADMINISTRATIEF INFORMATIESYSTEEM 
een vergelijking van twee 
benaderingsmethoden 

Afstudeerrapport 
WPAnr.0771 
Eindhoven, augustus 1989 

E.HJJ. van der Beek 

La Nature est un temple oil de 

vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses 

paroles; 
L 'homme y passe a traVerS des 

{tIIits de symboles 
Qui t'observent avec des regards 

familiers. 



TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
Faculteit Werktuigbouwkunde 

juli 1989 

Vakgroep WPA 

Eindstudie-opdracht 

Afstudeerhoogleraar 

Begeleider TUE 

Begeleider Caja, Chroomwerk BV 

Onderwem: 

: E.HJJ. van der Beek 

: Prof.dr.it. J.E. Rooda 

: Ing. F.L. Laogemeijer 
: Ir. PJ.C. Millers 

: Ir. J.W.M. Mooren 

Informatiestromen binnen de bedrijven Caja B.V. en Chroomwerk B.V. te Kerkrade. 

Toelichtm~: 

B. V. Metaalindustrie Caja, fabrikant van stalen en kunststof wieltjes en diverse 
spuitgietprodukten en het bedrijf Chroomwerk B.V. in Kerkrade hebben beide grote 
behoefte aan het structureren van de informatiestromen. 
Inzicht in de produktie- en capaciteitsplanning is voor deze bedrijven zeer moeilijk te 
verkrijgen. De snelheid en frequentie van verwerking van gegevens is van groot belang 
voor :rowel bedrijfsleiding a1s de diverse afdelingen. Ook de terugkoppeling van de 
gerealiseerde produktie- en levertijden speclt cen belangrijke rol. 

Opdracht: 

Verricht cen analyse van de informatiestromen in de huidige situatie. Maak hiervan 
gebruik van het compositorisch schema. Geef aan hoe cen meuw 
produktiebesturingssysteem kan worden ontwikkeld. Maak hierbij gebruik van van de 
proces-interactie benadering. 
Vergelijk beide methoden met elkaar en geef tenslotte aan hoe een meuw 
produktiebesturingssysteem binnen beide bedrijven kan worden gerealiseerd. 

Verslag, etc. 

Btl de seqetaresse is verkriiibaar: 

1. Het memorandum -Afstuderen in de Produktietechnologie en -Automatisering". 
2. "Wat moet waar en hoe in het verslag" door drs. P. Westendorp 

Prof.dr.it. J.E. Rooda Ir. P J.C. Millers 



SAMENV AITING 

De slagvaardigheid van produktiebedrijven in cen veranderende marktsituatie speelt een 

steeds beJangrijkere rol. Door Ouctuaties van de omgevingsfactoren zal een bedrijf zich 
steeds sneller hieraan moeten aanpassen. Ben vereiste hiervoor is een goed functionerend 
informatiesysteem. Dit zorgt ervoor dat de benodigde gegevens op het juiste tijdstip en op 
de juiste plaats aanwezig zijn. Dat tan aileen als de structuur van bet bedrijf voldoet aan 
een opzet die dit mogelijk maakt. Deze opzet zal op een objectieve manier op zijn merites 
beoordeeld moeten worden. Ben tweetal methoden ter beschouwing en structurering van 
de informatiestromen is bij deze opdracht bekeken. Deze tweet compositorisch scbema en 
proces-interactie benadering. worden binnen de vakgroep Produktietechnologie en 
Automatisering vee! toegepast. Ze worden in deze studie vergeleken naar aanpak, inhoud 
en toepasbaarheid. 

In cen bedrijfssituatie worden de beide methoden gebruikt voor rowel de analyse van de 
bestaande situatie als voor het opstellen van een meuw gestructureerd model Ben toetsing 
van deze methoden aan de in de literatuut bekende methoden wordt gevolgd door een 
vergelijking van beiden naar hun toepassingsgebied en een aanbeveling in welke richting 
verdere ontwikkeling gezocht moet worden. 

Geen van beide methoden beslaat vooralsnog het hele traject van orientatie- tot 
gebruiksfase. De veeleer methodische aanpak met behulp van het compositorisch schema 
lijkt zich beter te lenen voor een analyse van de bestaande situatie en het van daaruit 
maken van (kleine) aanpassingen dan voor de ontwikkeling van een (geautomatiseerd) 
informatiesysteem. 
De proces-interactie benadering lijkt zicb vanuit de gestructureerde ontwerpmethode te 
kunnen ontwikkelen tot een integrale beschrijving van een bedrijf. Het volgen van deze 
aanpak impliceert echter wei dat zeer waarschijnlijk de bele organisatie moet worden 
aangepast. 
De keuze van de te gebruiken methode hangt af van de wensen en het 'commitment'van 
het betrokken bedrijf. 

Naast de problematiek van de keuze van twee in wezen verschillende methoden kunnen 
diverse aanvullingen voor beide methoden een verbeterde werkwijze opleveren. Bij de 
compositorisch schema methode ontbreekt vooral het tweede dee) van bet 
ontwikkelingstraject; de uiteindelijke implementatie van een het gewenste 
informatiesysteem. 
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Bij de proces-interactie benadering is er veeI meer sprake van een methodologische 
aanpak. Door de correcte en consequente theoretische benadering en de daarmee 
ontwikkelde 'tools' zijn de modelvorming en de validatie zeer goed. De mogelijkheid om 
ook administratieve processen op deze wijze te modelleren lijken zeer wei aanwezig. 
Echter. door bet boge abstractiemveau van deze methodologische aanpak wordt de 
communicatie met de gebruiker (bet bedrijf) bemoeilijkt. Bovendien \'el'dienen de 
orientatiefase en de organisatorische implementatiefase de aandacht. 

Concluderend lijken deze en andere onderzoekingen voeding te geven aan de idee dat een 
gebeeI geintegreerde modellering en besturing van fabrieken uiteindeIijk toch mogeIijk zal 

zijn. Dat dit alleen kan wanneer vanuit bet bedrijf de intentie cn mogelijkheden bestaan 
zonodig de bele organisatie te veranderen mag duidelijk zijn. Dat bet onderzoek zich ook 

zal moeten richten op intermenselijke communicatie lijkt een vanzelfsprekendheid. 
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VOORWOORD 

In bet kader van de studie werktuigbouwkunde aan de Technisdle Universiteit Eindhoven 
is ter afronding cen studie verricht binnen cen van de vakgroepen van de faculteit. Oeze 
eindstudie vond plaats binnen de vakgroep Produktietechnologie en -Automatisering 

onder supervisie van prof.dr.ir. J.E. Rooda. 

De vertaling van onderzoek naar de toepassing hiervan in cen praktijksituatie vond plaats 
binnen de bedrijven B.V. Metaalindustrie CAJA en CHROOMWERK B.V. te Kerkrade. 
De vergelijking van de twee verschiJlende methoden van aanpak leverde veel stof tot 
nadenken. Dit zowel wat betreft de aangetroffen bedrijfssituatie aJs wat betreft de 
mogelijkbeden om deze te (ber)structureren. 

Voor het aandragen van ideeen en kritiek aJsook voor aIle opgedane ervaringen gaat mijn 
dank uit naar mijn begeJeiders. Vanuit de TUE ing. F.L. Langemeijer en ir. P J.C. 

Millers, vanuit het bedrijf ir. J.W.M. Mooren. 

Naast de hier genoemde personen bedank ik ieder die mij bij deze opdracht tot steun is 

geweest. 

Edwin van der Beek, 
Eindhoven, augustus 1989. 
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1. INLEIDING 

In de industrie speelt s1agvaardigbeid en adequaat reageren op een veranderende 
marktsituatie een steeds toenemende rol Bebeersing van de informatiestromen binnen bet 
bedrijf is dan een eerste vereiste. Er bestaat dan ook een grote vraag naar methoden om 
bestaande informatiesystemen te analyseren en nieuwe op te bouwen. 

Van diverse zijden worden bedrijven geattendeerd op vaak uiteenlopende methoden om 
de gewenste ideale structuur te bereiken. 
De opzet van deze opdracht is bet nader bekijken en vergelijken van een tweetal methoden 
welke veel worden gebruikt binnen de afdeling Werktuigbouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven. De eerste methode maakl onder andere gebruik van het 
compositorisch schema, de tweede is gebaseerd op de proces-interactie benadering. Er 
wordt vergeleken aan de hand van een praktijksituatie. 

In eerste instantie is met de twee methoden de bedrijfssituatie beschreven en een nieuw 
model opgesteld. 
Daarna is bekeken hoe deze metboden zich verhouden tot andere methodieken. Tenslotte 
zijn de twee methoden meer in detail met elkaar vergeleken. 

In het verslag wordt eerst eeo schets van bet bedrijf gegeven. Daarna voigt eeo 
theoretische achtergrond van systeemontwikkeling en de huidige mogelijkheden hiervoor. 
Vervolgens wordt de invulling van de compositorisch schema-aanpak en de proces
interactie benadering bekekeo. In het laatste onderdeel wordt de vergelijking in aanpak 
van beiden gemaakt. 
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2. DE PROBLEMATIEK VAN DE ORGANISATIE 

2.1. Inleiding 

In een veranderende markt, waario verschuiviogen in de produktstructuur en 
produktieboevee1heden steeds soeDer optreden, bJijkt structurering van de 
informatiestromen een immer terugkerend probleem. Het ontwikkelen van 
informatiesystemen, welke aao de zich steeds uitbreidende eiscn voldoen, is dan ook zeer 
actueel. De keuze van de te volgen methode is met eenvoudig door bet grote aaotal 
bestaaode methoden. Bovendien is de keuze athankeJijk van de specifieke 
bedrijfsbeboefte. 

2.2 Beschrijving van de bedrijfssituatie 

In bet kort wordt bier bet bedrijf beschreven waar de analyse beeft plaatsgevonden. Het is 
met de bedoeling geweest bier een uitputtend verslag van de bedrijfsactiviteiten te geven 
maar veeleer een schetsmatig beeld van de aaogetroffen randvoorwaarden. 

De orgaoisatie 
De opdracht viodt plaats bij B.V. Metaaliodustrie Caja en Chroomwerk B.V. in 
Kerkrade *1, fabrikaot van stalen en kunststof wieltjes, diverse spuitgietprodukten en 
galvaoische oppervlakte bewerkiogen. 
Vanuit bet bedrijfbestaat er behoefte aao een hermeuwde kijk op de informatiestromen 
en de invoering van een meuw (geautomatiseerd) beheersingssysteem. De verwerkiog van 
de huidige formuJieren stroom kost erg veel tijd en geeft in een aaotal gevallen met de 
juiste informatie. Een belaogrijk punt bierin is bet momenteel ongestructureerde en 
daardoor oncontroleerbare wakter van een aaotal processen. 

Situatie-analyse 
In de huidige opzet werken er in het bedrijf ongeveer 120 mensen (waarvan + /-100 direct 
in de produktie). Er zijn globaal 3 produktgroepen te onderscheiden. Deze zijn in label 1 
weergegeven. 

*1 : Organisatie schema: Bijlage 1.1 
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MetaaJindustrie CAJA BV MetaalYerwcrldng 

Cluoomwcrt BV 

Tabell: Produktgroepen 

Wielenfabricage 

WlelenfabricaF 

Diverse bewerldngen 

Banden 

Ve1gen 

Diverse produkten 

VelFn 

Diverse produkten 

Het produktieproces van de metalen wielen is Diet of nauwelijks aan verandering 
onderhevig. Gezien de overcapaciteit en dalende vraag naar deze wie1en is er weinig 

ontwikkeling te verwachten. 
Er wordt geproduceerd met drie gemechaniseerde strafen waarvan er ~n gebruikt wordt 
voor het omsteUen. Genen de capaciteit van deze straten zou met dagdienst volstaan 
kunnen worden. Door pieken in de orderstroom en onvoldoende planning wordt nu en dan 
in 2.ploegen dienst gedraaid (ll 3 x per maand). Gezien de overcapaciteit moet dit 
voorkomen worden. 

Bij de kunststof verwerking zijn de omzetprognoses positief maar voor wat de velgen 
hetreft onzeker. Ervaring is er op het gebied van bandenfabricage. Een uitgebalanceerd 
produktenpakket op kunststofgebied is nog in ontwikkeling maar een duidelijke strategie 

ontbreekt nog. 
Momenteel wordt er een nieuwe spuitgietmachine geinstalleerd. Deze is voomamelijk 

bedoeld voor de fabricage van een nieuw soort banden (EVA) welke momenteel door 
derden worden gemaakt. De instaUatie en het proefdraaien kosten veel tijd en inspanning. 
De bedoeling is dat eventuele overcapaciteit aangewend zal worden om spuitgietprodukten 
voor derden te maken. 

Verder worden er eenvoudige metalen produkten gestampt op een aantal kleine persen. 

Oil laatste geheurt zowel voor de wielenproduktie als in opdracht van derden. Meestal 
worden deze produkten ook gegalvaniseerd. 

Bij de wielenproduktie wordt in principe op order gewerkt. Behter, door de grote 
hoeveelheid spoedorders worden een aantal produkten op voorraad gemaakt. Ter 

illustratie: in de periode week 25 tIm 40 is voor kleinere orders een spoedorderpercentage 
van 80% voorgekomen. 
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De produktieplanning gebeuct voornamelijk aan de hand van de op dat moment aanwezige 
capaciteit en wordt per dag of week aangepast. 
Omdat een aantal grondstoffen voor de stalen wieleneen lange levertijd (tot 14 weken) 
bebben, wordt biervan een noodzakelijke voorraad van vier perioden aangebouden. De 

vaststelling van de inkoopboeveelbeden gebeurt aan de band van de jaarprognose en op 
grond van vuistregels. In principe wordt per periode van 4 weken de inkoop vastgesteld. 
Sommige kunststof wielen en lagers (nylon) bebben een lange bardingstijd nodig (tot 12 
weken) om verder te worden verwerkt; zodat bier een voorraad noodzakelijk is. 
In ftgUuc 1 is het ontkoppelpunt van de produktie (Moohemius,l98S] van de metalen- en 
kunstofwieten te zien. Dit ligt tus.sen positie 3 en 4, maar verscbuift door een ondoelmatige 
planning nog weleens naar positie 2. 

\'lJf OIIlltop~pulIl.posItles 
Voorraad Vool'Taad cindprodukt Voorraad eindprodukt 

op distribu~ punt Voorraadgrondstoffen h.alff.brikaten in produklie,unit 

H : M"~"RL'M"-T"';':-I--... ~8 Cr-
_.::> I I ( i ~==== Ii i;j. ---tMaken VOOf ,"oorrod .. O.F. 2 ... 

; I I ~. t======= 
r ~ Be i~==== 

--....! .. tJ e Makenoporder I: 1====== 
~~~rn~op~ '" 
~ '-~----------------------------------~---;~~---------
..... I-_____________________ Indringdiepte __ -----------------

FtgUuc 1: Het ontkoppelpunt geeft de grens aan tussen anonieme en klantgericbte 
activiteiten. 

Oppervlaktebehandeling 

In dit in feite aparte bedrijfsonderdeel worden metalen voorwerpen galvanocbemisch 
behandeld. Inmiddels is de oorspronkelijke activiteit, bet verzinken en vercbromen van de 
door Caja gemaakte wieten, uitgegroeid tot een van de grootste galvano bedrijven van 
Nederland. Momenteel zijn er negen produktiestraten in gebruik en een nog in opbouw. 
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Een straat wordt in de toekomst afgebroken, een tweede waarschijnUjk omgebouwd. Er 
wordt momenteel vermessin.gd, verchroomd, vernikkeld, verzinkt en gelakt *2. Er wordt 
gewerkt in drie ploegendienst. Gemiddeld wordt er 61% van de tijd geproduceerd, 
waarvan 70 % effectief. Seriegroottes varleren normaalgesproken van 2.000 tot 300.000 

stub. 
Door Caja geJeverde wieJen bepaJen 11% van de produktie. 
Momenteel wordt de belft van de geconsoJideerde omzet van beide bedrijven bepaalt door 

de galvanochemiscbe talc. 

Planning 

De planning van de metaal- en kunststofproduktie gebeurt aan de band van een map met 
orders en de voorraadkaarten. Verwerking via bet naastgeJegen rekencentrum duurt in de 

praktijk te lang. Bijgevolg worden de orders niet opgezet aan de hand van de gegevens van 
de moederbladen (voorca1culatie) en is bet precieze aantaJ benodigde uren voor een order 
niet zander meer bekend. Bovendien is de opzet van de moederbladen vrij star. Ben snelle 
verandering van een of enkele parameters is niet mogelijk. 

Aan bet eind van iedere periode van 4 wekeo wordt er een Jijst gemaakt van aJ dan niet 
gereedgemelde opdrachteo. HeIaas wordt de reden van vertraging bierop Diet genoteerd. 
Tevens wordt er Diet bijgehouden wanneer een order uitgeleverd moet worden. Er bJijken 
weinig te late leveringen te zijn. Ben overzicht van orders welke door inzet van extra 

capaciteit alsnog op tijd k.laar zijo bestaat niet. Ben eerste aanzet hiervoor is gemaakt. 
Bij bet controleren van de doorlooptijd van de orders bij de wielenfabricage is voorlopig 
een periode van 12 weken bekeken. De gereedgemelde orders bJijkeo een gemiddelde 

doorJooptijd van rond de twee weken te hebben en een ongeveer even grote 
standaardafwijking*3. Dit resuJtaat sluit aan bij de optredende grote hoeveelheid 
spoedorders. A1s er wordt gekeken naar ~n type produkt bJijkt de gemiddelde 

doorlooptijd ongeveer hetzelfde. De orders waarbij wielen m~t band worden gevraagd 
bJijken echter een veel kortere doorlooptijd te hebbeo *4. Beo en ander Jijkt te wijzen op 

voorraden halffabricaten. Daarom is voor dit produkt in verschillende bestanden gekeken 

of dit is na te gaan. De vergeJijking met de verkoop- en voorraadaantallen die de 
boekbouding banteert levert ecbter geen verband*S. De vraag rijst op welke gronden de 

orders worden uitgegeven. Opgemerkt dient dat de huidige bestanden zeer moeizaam 

inzicht in dit 500rt vergelijkingen geven. 

Samenvattend blijkt de produktieplanning op lange termijn nauwelijks plaats te vinden 

terwijl de planning op korte termijn vooral gebaseerd is op vuistregels en optredende 
spoedorders. 

*2 : F'IoM:barts Galvano afdeling : Bijlage 1.2 
*3 : Bcrckening gemiddclde doorIooptijd : Bijlage 1.3 

*4 : Bcrekening gem.doorIoopt. \/oof 6Cn produkt : Bijlage 1.4 

*S: Vergelijking aantallen over twee periodes : Bijlage 1.5 
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Cbroomwerk heeft voor wat betreft de order- en produktieplanning een andere opzet dan 
Caja. Bier wordt, pen de aard van het produktieproces, voornameUjk gewerkt aan 

produkten van anderen. Omdat oppervlaktebehandeUng vaal een van de Jaatste 
produktiestappen is zijn de door de klant gevraagde levertijden meestal zeer kort. Bij de 
planning wordt vaal niet op order gewerkt maar aan de hand van de aanwezi.ge, 
afgeleverde, produkten. De reden hiervan is de urgentie van de orders, de deelleveringen 
van de klanten zelf en de hoeveelheid mankeacht en rekken aanwezig. Het overzicht over 
de pJanning is hierdoor moeilijk. Problemen met capaciteit, samenvoegen van orders, 

kostenbereking. en kwaUteitscontrole zijn bet gevolg. Het ontkoppelpunt (figuur 1) van de 
gaJvano-afdeUng bevindt zich in positie 4. Er is eigenlijk aileen sprake van een 
capaciteitspJanning 

Informatieverwerking 
De verwerking van de informatie geschiedt momenteel voomameUjk handmatig. Een 

aantal gegevens en bestanden worden verwerkt in het naastgelegen Reken Centrum 
Limburg (RCL). Dit gebeurt voomamelijk met de uiteindelijke boekhoudkundige 
gegevens. Er is geen 'on Une' verbinding aanwezig. Dagelijks en wekelijks worden er 
gegevens doorgegeven en verwerkt. Voor de produktieplanning duurt het vaak te lang (ivm 
spoedorders) om de gegevens op tijd via het RCL te verwerken en elit gebeurt daarom dus 
handmatig. De bovengenoemde problemen qua planning en voorraadbeheersing zijn mede 
biervan het gevolg. 

De informatiestroom in bet bedrijf loopt in principe volgens een vast patroon, beschreven 

in het Caja normaUsatie rapport (10-1-'83 en 21-3-'85). In de praktijk zijn bierop nogal wat 
veranderingen van toepassing. Deze zijn verwerkt in bet later te bespreken compositorisch 

schema. Bovenelien worden door tijdgebrek en ondoelmatigbeid niet aile bestanden 
volledig bijgehouden. 

Bij Chroomwerk loopt de informatiestroom grotendeels via memo's en mondeUng contact, 

waarna inelien nodig, de planning wordt bijgesteld. Wegens de korte levertijden bij de 
galvano-afdeUng wordt vaal meerdere keren per dag de planning aangepast. Dit is 

mogelijk omdat bet aileen om capaciteitsplanning gaat. Vooral kleine orders leveren bier 
moeilijkheden. Momenteel is er geen objectieve maatstaf om de opbrengsten van deze 
Heine orders te beoordelen. Bebalve de machinecapaciteit is vooral bet aantal aanwezige 
rekken een bepalende faktor in de doorlooptijd. Een nauwkeurig inzicht in het aantal 

geschikte rellen en de eventuele produktietijd van nieuwe rekken voor een typiscb 
produkt is momenteel niet mogelijk. Overzichten van aantallen en type zijn in 

ontwikkeling. 

Wegens de korte levertijden wordt er nauwelijks enige planning of resultaat bijgehouden. 

Sinds kort wordt we~ per week, de bezetting van de produktiestraten genoteerd. 
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Magazijn 
Enige jaren geleden is cen open magazijnstrud:uur ingevoerd; de grondstoffen en werk 
voor derden wordt na binnenkomst lo dic:bt mogelijk bij de produktieplaats opgeslagen. 
Hierdoor zijn weliswaar de aanvoerlijnen lo kart mogelijk, maar de ontstane situatie is 
zeer onoverzichtelijk. De controle op voorraad en uitgeleverde materialen is daardoor 
moeilijk. De mogelijkheden voor een ges1oten, c:entraal magazijn worden opnieuw 
bekeken. Zowel grondstoffen, halffabricaten a1s eindprodukten lOuden bier moeten 
worden opgeslagen. 

2.3. Afbakening van de bedrijfsbehoefte 

In de huidige situatie gescbiedt de order-. produktie- en voorraadplanning voornamelijk op 
basis van ervaring. Oil levert een grote afhankelijkheid van de betrokken personen 
waardoor bijvoorbeeld in gevaJ van ziekte moeilijk ingesprongen tan worden. Bovenal 
geeft deze Manier van werken weinig inzicht in de relevante stuurmiddelen. Tevens is de 
objectiviteit van de genomen beslissingen moeilijk te controleren. 

Huidige situatie 
In het compositorisch schema *6 zijn de huidige informatie stromen van het bedrijf 
weergegeven. Ben nadere bespreking hiervan voigt in hoofdstukken 5 en 6. 
Samenvattend blijken niet aBe informatiestromen even overzichtelijk. Bovendien worden 
in de praktijk niet aBe procedures even consequent gevolgd en worden er een aantal 
schaduwbestanden aangehouden. Tevens komen noodzakelijke terugmeldingen niet altijd 
door. Ben belangrijk voorbeeld hiervan is de structurering van de orderaanname. Ben 
snelle koppeling naar beschikbare capaciteiten is bierbij van wezenlijk belang. Oit geldt in 
het bijzonder voor speciale, monster-, en erg kleine opdrachten. De vraag op welke 
gronden de orderaanname geschiedt, en hoe de prijsopbouw verloopt dient opnieuw 
bekeken te worden. 
In het algemeen tan gesteld worden dat slecht gestructureerde informatiestromen, een 
gebrck aan duidelijke afspraken en niet precles afgebakende taakgebieden het optimaal 
functioneren van het bedrijf in de weg staan. 

Probleemstelling 
Chroomwerk en Caja zijn qua produktiestructuur verschillende bedrijven. Beiden 
bedrijven zijn gehuisvest in het zelfde gebouw en qua overhead gekoppeld. Door 
veranderingen in het produktenpakket, de omzet en de vraag van de klant voldoet de 
huidige structurering van de informatiestroom niet meer aan de eisen. Dit is het logisch 
gevolg van een jarenlang proc:es van kleine aanpassingen aan het systeem. Vooral de 
koppeling van de verschillende bedrijfsonderdelen laat te wensen over. Ben van de doelen 
van deze studie is het bekijken van de mogelijkheid om tot een geintegreerd 
beheersingssysteem voor beide delen te komen. Bij het opstellen van het model (hoofdstut 
6) is biermee dan ook rekening worden gehouden. 

*6: Compositoriscb sdlema: Bijlage 3 
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Evaluatie van de bedrijfssituatie 
De gesignaleerde problemen welke naar voren zijn gekomen in de eerste fase van het 
onderzoek zijn samengevat in tabel 2. 
£en aantal biervan vall boiten de beschouwing van deze opdracht. Aneen de met een [*] 
gemerkte items worden in het model verwerkt. 

Verkoop: 

Oalvanoafdeling: 

MetaaJafdeling: 

Kllnststofafdeling: 

Magazijn: 

Doelstelling Jan&e termijn. 

Duidclijk 0IIIICIm:wa ei&enpakltet produkten. 

Betl'OllWburbcid van de prognoses. 

lazicbl in de wortgang van het produktieptoC'el [oJ 

Eenduidipeid van de af&pnIken war orderaanname 

Terugkoppeling van de YCrber;en informatie (*J 

lazicbt in het aantaJ n:kken [*J 
Afspraken orderaanname 

<Mrzicht orderpakket [*J 
Taakafbakening 

Nacakulalier;epYCns [oJ 

Afstemming met YCrkoop (oJ 

Terugkoppeling van de bijr;ehouden r;epvcns [*) 

Bcslillsinprer;elli 

Planninpn:r;elli 

Voorraad halffabricaten [oJ 

KosteDYCrdeling 

Variabeie moedcrbladcn [oJ 

Snelheid van informatieverwerking [0] 

Nauwlteurigheid van de bijr;ebouden bestanden .°1 

Afstemming met YCrkoop (.) 

Produktenpakket 

Slabiliteit prodllktie 

Kostenverdeling 

Planninpn:r;ets 

Controle op worradcn [oJ 

Beslissingsn:gets 

Tabel 2: Oesignaleerde probJemen 
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2.4. Criteria voor de toekomstige informatievoorziening 

un van de hoofddoelen is het krijgen van inzicht in de diverse processen van het bedrijf 
en speciaal de onderlinge koppeling. Direkt hiermee verbonden is de snelheid waarmee 
informatie verkregen tan worden en de frequentie van aanpassing van de bestanden. De 
informatiebehoefte is uiteraard verschillend voor de verschillende niveaus en onderdelen 
van het bedrijf. 

De structuur van de nieuwe situatie is dusdanig afhankelijk van de te volgen aanpak dat 
daarop nu niet verder za1 worden ingegaan. De mogelijkheden biervoor zij legio en zullen 
in de volgende hoofdstukken worden besproken. AIlereerst za1 worden bekeken welke 
verschillende ontwikkelinpmethoden er bestaan. Daarna zuBen de eerder genoemde twee 
in hoofdstuk 4 uitgebreider aan de orde komen. Deze zullen worden toegepast op het bier 
besproken bedrijf. un uitwerking biervan vindt U in hoofdstuk 5 en de bijlagen. De 

vergelijking van beide aanpakken za1 worden besproken in hoofdstuk 6. 
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3. ONTWIKKEUNG EN ANALYSE VAN BESTURINGSSYSTEMEN 

3.1. Ontwikkeling 

Onder het ontwikkelen van een besturingssysteem verstaat men het anaIyseren, 
ontwerpen, bouwen en invoeren van een informatieverwerkend systeem dat al dan niet 
geheel of gedeeltelijk is geautomatiseerd. In literatuur en praktijk zijn vele methoden van 
systeemontwikkeling bekend. Hoewel deze studie in eerste instantie bedoeld is om de 
aanpak: volgens eompositorisch schema en proc:es-interactie met elkaar te 
vergelijkenverge1ijken is enig inzicl1t in andere methodieken gewenst. Een aantal 
kenmerken van versclilllende aanpak:k:en worden in bijlage 2 behandeld. 

Methoden 
Qua ontwerpmethoden komen begrippen oit de systeemleer aan de orde. De verschillen 
tussen methodologie en methodiek worden aangegeven en de ondersteuning van het 
ontwikkeltraject en de fasen van ontwikkeling worden besproken. 
Belangrijk hierin is de te trekken parallel tussen softwareontwikkeling en het bouwen van 
een informatiesysteem. Bij de modelvorming vormen de doelstellingen en de beschrijving 
hiervan de randvoorwaarden voor het op te steDen systeem. 

3~ Analyse 

De mteria die ten grondslag Jiggen aan analysemethoden bnnen sterk verschillen. In 
oorsprong zuDen vaall: economiscl1e maatstaven aIs effectiviteitscriterium gehanteerd 
worden. Omdat de neiging bestaat deze steeds mee te blijven nemen in de besehouwing 
werkt dit bij de opzet van een nieuw systeem storend. De signaleringsfunctie impliceert 
namelijk geen indicatie van de werkelijke oorzaken. Daarom mogen deze mteria niet 
lOnder meer gebruikt worden aIs stuurinformatie. 
Bij een aantal methoden Iigt de nadruk veel meer op acl1tergronden oit de systeemleer en 
programmatuurontwikkeling. 

Systeemaspecten 
De onderlinge verschillen tussen de methoden, qua definitie van de gehanteerde 
begrippen, is vaak: erg groot. Bovendien worden deze begrippen niet altijd even 
consequent gebruikt. In bijlage 2 (paragraaf 2.2.1.) zijn de gehanteerde definities van de 
proces-interactie benadering opgenomen welke een veel preciezer en oitgebreider 
begrippenkader scl1eppen. 

Ontwikkelingsmethoden 
De verdeling in proces- danwel datageorienteerdheid en enige oit de Iiteratuur bekende 
methoden komen naar voren in paragraaf 2.2~ van de bijlage. 
In hoofdstuk 4 worden de twee in dit onderzoek gehanteerde methoden verder oitgewerkt. 
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4. DE UTIWERKING VAN 1WEE METHODEN 

4.1. Inleiding 

Hoewel het inzicht in de aanpak van de probleemstelling meermalen is aangepast, is het 
oorspronkelijk uitganppunt Diet verlaten. De vergelijking van de aanpaksmethoden 
volgens compositorisch schema en proces-interadie is centraal blijven staan. De keuze van 
deze, binnen de vakgroep WP A van de afdeling werktuigbouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven veel gehanteerde methoden, was op voorhand gemaakt. Hieronder 
wordt kort de oorsprong en werkwijze van beide naar voren gebracht. Voor een 
uitgebreidere beschrijving en toepassingen wordt verwezen naar diverse literatuur 
[OYerwatcr 1988/ Balkestcin 1987]. In hoofdstuk 5 zullen de resultaten van de toepassing van 
beide methoden op de specifieke bedrijfssituatie in Kerkrade worden besproken. 

4.2. Compositorisch schema methode 

Hoewel vaak aileen de naam compositorisch schema wordt gebruikt, is dit eigenlijk slechts 
~n van de gehanteerde gereedschappen van de methode. Deze onderzoeksmethode om te 
komen tot een verbeterd informatiesysteem wordt in een aantal fasen verdeeld (BaJkcstcin 

1987): 

1. Analyse van het bestaande informatiesysteem binnen de organisatie: 
-omschrijving bestaande functies en taken. 
·vastlegging bestaand informatieverloop met behulp van het compositorisch schema. 
·vastJeggen van de benodigde informatie-items in de informatiematrix. 
--omschrijving van de gebruikte procedures en het vastleggen van de bij de fundies 
behorende verantwoordelijkheden in een verantwoordelijkhedenmatrix. 

2. Onderkennen van de probleemvelden en toetsing aan de Iiteratuur en aan 
denkbeelden zoals die in de organisatie leven. 

3. Modelmatige opzet van een organisatiestructuur en haar informatiebehoeften. 

4. Nieuw ontwerp van procedures en aanpassing c.q. afstemming van de fundies en 
taken. Hierbij kan een compositorisch schema van een Dieuwe opzet gemaakt worden, 
waarbij de wensen en uitganppunten voor een produktiebesturingssysteem kunnen 
worden aangegeven. 

S. Stappenplan om te komen tot de realisatie van het ontworpen informatiesysteem. 
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Bij de fasen 3 en 4 worden verschillende aggregatieniveaus onderkend waardoor per 
Diveau de gedefinieerde processen en functies onderscheiden kunnen worden. Deze 
processen worden naar hogere mveau's toe geclusterd in proeesgroepen en bestaan 
neerwaarts uit dataklassen. Onder dataklasse wordt dan een groep van informatie-items 
verstaan welke door een praces gebruikt of gegenereerd worden. 
Met behulp van de in het steady-state model [in 't Veld, 1975) gedcfinieerde functies wordt 

bekeken of er een overlap in de verantwoordelijkheden binnen bet systeem bestaat. 
Daama wordt de weg terug doorlopen met dien verstande dat vanuit de dataklassen de 
processen worden opgesteld aan de hand van de wensen en de gesigna1eerde knelpunten. 
Indien computer ondersteuning gewenst is wordt daarna bet opgestelde model getoetst 
aan aan bestaande produktiebesturingsmodellen, hardware en software. Van daaruit kan 
dan een automatiserings- en investeringsplan worden opgesteld. 
De hier kort omschreven methode wordt reeds vele jaren toegepast en er zijn legio 
praktijkvoorbeelden. 

4.3. Praces-interactie benadering 

Hierbij worden de definities gehanteerd zoals beschreven in bijlage 2 (paragraaf2.2.1.). 

Bij deze wijze van modclvorming wordt een systeem voorgesteld door een aantal 
processen, samen met hun onderlinge relaties (interacties). De praces-interactie 
benadcring is een natuurlijke zienswijze, waarbij gebeurtenissen (events) op een 
natuurlijke manier worden samengenomen. In de regel zullen alle gebeurtenissen die 
veroorzaakt worden door een levend element worden samengenomen tot een p,aces. Een 
praces kan altijd zo gekozen worden, dat het een beschrijving vormt van de acties, die een 
levend element ondemeemt. De begrippen praces en levend element (entity) worden dan 
ook veelal door elkaar gebruikt. In de methode worden de interacties tussen de processen 

sdlematisch weergegeven met diagrammen (de PRIND's). Interacties worden met pijlen 
aangegeven en komen voor tussen processen (weergegeven met behulp van bollen). Een 

bo1 kan ecltter ook weer bestaan uit een aantal processen met bijbehorende interacties. Op 
deze manier is een boomstructuur mogelijk. V oor elementaire processen (die Diet verder 
onderverdeeld kunnen of hoeven te worden) is een aanvullende beschrijving nodig van de 
aelies die dit praces ondemeemt. Deze worden opgeslagen in de zogenaamde Diagram 
Documentation (DIDOC's). 
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Er DjD bij deze aanpak geeD specifiek omscllreven gereedscbappeD aanwe2ig voor de 
orieDtatiefase eD gegevensanalysefase. 
De modelvorming zelf begint W8DDeer voor de uitvoering van bepaalde functie's processen 
worden gedefinieerd met de daarbij beborende interacties. De invulliug van bet proces 
vind pas plaats W8DDeer bij nadere beschouwing binnen bet oorspronkelijke proces 
meerdere parallel verlopende processen blijken te bestaan. Met oorspronkelijke proces is 
dan 'expanded'. De consistentie van de bijbehorende interacties naar de verschUlende 
niveau's is oiteraard noodzakelijk. De bijbehorende speclficatie van processen en 
interacties (DIDOC'S) worden in eeo Modula-2 syntax [Wirth, 1985) of Smalltalk-SO 
(Goldberg, 1984], object georienteerde taaJ, geschreven. 

Na deze modelvorming kan bet gedrag van bet model worden getoet.st door bet schrijven 
van eeo simulatieprogramma. Dit wordt gewoonlijk met bet simulatiepakket S84 (Rooda et 

aI.,1984) of in de Smalltalk-80 omgeving gerealiseerd. 
Uiteindelijk kan dit resulteren in de coDStructie van regelsystemen. Bij deze aanpak is bij 

de beschrijving, de simulatie en de besturing sle<:hts een model nodig geweest. 

Door de gestructureerde opzet is het bouwen van een nieuw systeem op een effectieve en 

controleerbare wijze mogelijk. De simulatieruns kunnen of de voorgestelde 
randvoorwaarden ook daadwerkelijk haalbaar Djn. De mogelijkheid om 'real time' 

aspecten zonder moeite in bet model te verwezenlijkeo maken de methode geschikt voor 
produktiebesturingssystemen. ZoaJs Arentsen [1989) stell, is de aanpak ook geschikt voor 

de koppeling met de meer administratieve processeD. Dit geeft perspecrleven voor de 
realisatie van een geintegreerd informatiesysteem voor een bele organisatie. Dat de model 
vorming relatief snel en eenvoudig tot stand komt is gebleken oit bet model dat in 
boofdstuk 5 wordt besproken en uit (Sc:balk et aI., 1987]. 
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5. DE RESULTATEN VAN TWEE METHODEN 

5.1. InIeiding 

In eerste instantie is van de bestaande situatie in het bedrijf een bescluijving van de verschilJende 
bedrijfsonderdelen gemaakt met bebulp van onder andere bet compositorisch schema (bijlage 3). 
Hierbij is de nadruk op bet oudste dee1 van bet bedrijf, de wieJenfabricage. komen te JiggeD. Oit 
omdat hier organisatorisch de grootste problemen werden verondersteld. Daama is met behulp van 
de proces-interactie benadering een besturingsmodel opgesteld voor het andere deel van bet 
bedrijf, de galvano afdeting. Dit omdat bet opstellen van een model voor de wielenfabricage slecbts 
een uitbreiding van bet eerste zou belekenen. Uil bet compositorisch schema van de buidige 
situatie bij de wielenfabricage is later een bescluijving in de vorm van een PRIND en bijbehorende 
DIDOe's afgeleid. Een vergelijlcing tussen beide representaties van het zelfde bedrijfsonderdeel 
voIgt daaruit. Tenslotte is bet met de proces.interactie benadering opgestelde model omgezet in 
een compositorisch schema. Dil om de vergelijlcing compteet te maken. 

5.2. Compositorisch schema van de huidige situatie 

Met bebulp van de gereedschappen van deze methode is een beeld ontstaan van de buidige situatie 
in bet bedrijf. De hieruit gedestilleerde problemen zijn in hoofdstuk 2 aan de orde geweest. 
In bijlage 3 is bet opgeste1de compositorisch schema, de verantwoordelijkhedenmatrix en de 
informatiematrix opgenomen. Uit deze grafJSCbe representaties komt naif voren dat de 
informatiestromen formeel gezien kloppen. AIle noodzakelijke handetingen zijn beschreven en 
terug te vinden. De redenen waarom in de praktijk bet functioneren moeilijk verloopt zijn in twee 
punten samen te vatten: 

1. de doelsteltingen en de afbakening van diverse afdetingen zijn Diet precies bekend. Hierdoor is 

de controle op de waarde (juistheid) van de rondgestuurde informatie moeilijk. Dit impliceert 
dan weer dat de noodzaak om de juiste informatie te verstrekken Minder wordt. 

2. het inzicht in en de snetheid van verwerlcing van informatie is onvoJdoende. De (starte) 
opbouw en bet vrijblijvende gebruik van bestanden maakt inzicht in de gegevens moeizaam. 

Hoewel vanwege de omvang van de te verwerken informatie, het bedrijf langzamerhand zeker in 
aanmerking komt voor geautomatiseerde verwerking, is de grotendeels bandmatige verwerking Diet 
de boofdoorzaak: van de problemen. 
Concluderend kan gesteld worden dat, boewel de buidige opzet van de informatiestructuur formeel 
gezien is, een andere indeting een meer inzichtelijke situatie op1evert. 
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5.3. Proces-interactie benadering van de 'nieuwe' situatie 

Bij de bescbrljving met bebulp van de proces-interactie benadering is zo objectief mogelijk een 
decompositie van de benodigde bedrijfsonderdelen gemaakt. De boeveetheid kennis van de 
bedrijfssituatie opgedaan in de eerste Case van bet onderzoek vormt daarbij een dilemma; de 
precieze analyse van de buidige situatie maakt bet bet loskomen daarvan moeilijk, terwijl te weinig 
begrip van de problematiek wellicht uitmondt in een Diet realistische beschrijving. 
In bet model (bijlage 4) beeft de terugkoppellng, orderaanname, produktiepJanning, voor-, 
naca1culatie en magazijnbebeer een belangrijke pJaats gekregen. Oit overeenkomend met de 
gesignaleerde problemen uit de analyse. 
Wat opvalt is dat de beschrijving in processeD automatisch een verantwoordelijkheden afbakening 
geeft. Bovendien is de oorspronkelijk opva1lende pJaats van bet bedrijfsbureau veel Minder 
nadrukkelijk aanwezig. Oe reden biervoor is enerzijds de wijze van modelleren waardoor de 
functionele indeling op een andere Manier wordt gemaakt, anderzijds is de splitsing eenvoudiger 
omdat geen rekening wordt gebouden met de (fysieke) verbondenheid van functies. Bovendien is 
door de hierarchische opzet een vee) duidelijker onderscheid tussen lokale en globale 
gegevensstromen te maken. Omdat bet bier bet opstellen van een nieuw model betreft wordt de 
gegevensstroom 'afgeslankt'. De in de loop der jaren zicb ontwikkelde structuur tan op deze wijze 
van overtolligheden worden ontdaan. 
Oat niet 'aIle' informatie bet bedrijfsbureau boeft te passeren is bet gevolg van bet gebruik van 
gegevens bestanden welke van afstand bijgewerkt en ingezien kunnen worden. 
Het beschreven model is per onderdeel besproken in bet bedrijf en voldoet aan de daar gestelde 
wensen ten aanzien van terugkoppeling. 

5.4. Omzetting proces-interactie naar compositorisch schema beschrijving 

Het compositorisch schema van de 'nieuwe' situatie is te vinden in bijlage 5. 
Oe informatie inhoud van de interacties is omgezet naar een formulleren beschrijving. Dit levert 
echter een verlies van informatie omdat de DIOOC's tevens sync&ronisaties en voorwaarden voor 
de informatie stromen bevatten. In feite is Dog een aanvullende beschrijving nodig voor de 
condities waaronder de Cormulleren worden rondgestuurd. 
Beba1ve dat de omzetting veel werk betekent is de verwarring (vooral in bet bedrijt) door bet 
gebruik van twee methoden een belangrijk naeleel. 

5.5. Omzetting compositorisch schema naar proces-interactie beschrijving 

V oor de volledigheid is als 1aatste slap van de vergelijking, deze omzetting gemaakt. Wanneer de 
globale functionele indeling van bet oorspronkelijk compositorisch schema wordt gehanteerd, 

ontstaat een beschrijving als in bijlage 6. Omdat uit bet compositorisch schema Diet direct de 
werking van de processen is halen, is extra informatie vereist. Dit sluit aan bij bet resultaat van 
paragraaf 5.4. 

21 



6. BEN VERGEWKING VAN DE TWEE METHODEN 

6.1. Inleiding 

In eerste instantie zuUen de belaogrijkste ejgeoschappen van beide metboden un de orde komen. 
Daaroa volgen opmerkingen aaogaande bet gebruik in de bedrijfssituatie. De genoemde aspecten 
van effectieve ondersteuning en efficient beheer van bet ontwikkeliogsproject komen ter sprake. 

Tenslotte komen punten un de orde welke de unpak in een dergelijke situatie mogelijk zouden 
verbeteren. De in bijlage 2 besproken eisco ondcrsteuning en beheer worden bier verder 

uitgewerkt. 

Effectieve ondersteunio& 
Hierio kunnen de volgende punten genoemd worden: 
-geschiktbeid als communicatiemiddel 
-mogelijkbeid om vanuit verschillende gezicbtspunten bet probleem te benaderen 
-atbakening en bescbrijving van de systcemgrenzen 
-mogelijkbeid tot decompositie 

-stapsgewijze opbouw van de ontwerpinformatie 
-bet 'automatisch' genereren van documentatie 

-verwerkingsprocesseD en besturingsgegevens verwerkbaar 

Efficient beheer 
IDerio zijD ceD aanta1 faseD au te geven: 

-vooronderzoek/beleidsplan 
-definitiestudie/toepasbaarbeidsoDderzoek 

-logisch ontwerp/functiODcel ontwerp 
-tedmisch ontwerp 

-techniscbe en organisatorische rea1isatie 
-conversie eD invoering 

-systcemgebruik en behcer 

6.2. EigenschappeD compositorisch schema. 

Hiermce wordt wederom de gehele unpak bedoeld. 
Bij deze aupak wordt na ceD uitgebreide analyse van de buidige situatie (waario activiteiten, 
functies en takeD voorop staan) de verkregeD informatie vastgelegd in cen informatie- en 

verantwoordelijkbedenmatrix. Knelpunten en gebreken in bet informatiesystcem worden op basis 
van ervariog en denkbeeldeD vanuit de organisatie aangegeven. IDeruit wordt ceD meuwe opzet 

opgesteld waaruit eveDtucel ceD nieuw compositorisch schema kan wordeD afgeleid. Dit geeft dan 
de randvoorwaarden waar ceD meuw (geautomatiseerd) systcem un zou mOOen voldoen. 
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De effedieve ondersteuning blijkt uit de geschiktheid a1s oommunicatiemiddel, afbakening en 
beschrijving van de systeemgrenzen en de stapsgewijze opbouw van de ontwerpinformatie. 
AJs gevolg van de uitgebreide beschouwing van de aanwezige situatie is de mogelijkheid om vanuit 
verscbillende gezichtspunten bet probleem te benaderen en de mogelijkbeid tot decompositie veel 

Minder aanwezig. 
De voorgeschreven methoden zijn niet gericbt op het 'automatisch' genereren van documentatie. 
Verwerkingsprocessen en besturingsgegevens zijn beide verwerkbaar maar het tijdsaspea komt 
hiem nauwelijks tot uiting. 

Efficient beheer komt naar voren in de Casen definitiestudie/toepasbaarheidsonderzoek, 
organisatorische realisatie en in mindere mate in het logiscb./functioneel ontwerp. 
De Casen vooronderzoek/beleidsplan, teclmisch ontwerp, teclmische realisatie, oonversie en 
invoering, systeemgebruik en beheer zijn qua aanwezige gereedschappen onderbelicht. 

6.3. Eigenschappen proces·interactie benadering. 

De proces·interactie benadering biedt een goede basis voor het mode8eren van oomplexe 
industriele system en. Dit wordt onder andere in Overwater [1987]. De Manier van werken sluit aan 
bij de ontwikkeling van software welke van nature gestructureerd is. Dit komt dan ook naar voren 
in de aanpak, uitvoering en opbouw van een besturingsmodel. Het opste8en van de DIDOC's 
maakt het nauwkeurig nadenken over de te gebruiken interactie's noodzakelijk. Dit dwingt dit tot 

het opste8en van doolste8ingen aan het systeem. 
De benadering levert een overzichtelijke Manier van werken, waarbij verschillende oontrole 
mogelijkbeden zijn ingebouwd. De noodzaak tot precieze beschrijving van de gewenste structuur 
voorkomt globale uitspraken welke Diet eenduidig interpreteerbaar zijn. In eerste instantie za1 de 
overeenkomst van het model met de werkelijkbeid beperkt zijn omdat ooncessies mooten worden 
gedaan in verband met oomplexiteit en overzicht. In de opbouwfase tan dit een voordeel zijn 
omdat eerst een eenvoudig, werkend model tan worden gemaakt dat daarna stap voor stap tan 
worden uitgebreid. Ben vrij uniek aspect is de mogelijkheid om, 'real time', paraDel verlopende 

processen (wat de werkelijkheid benaderd) te mode8eren. 
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Voor wat betreft de effectieve ondersteuning zijn de mogelijkheid om vannit verschillende 
gezichtspunten het probleem te benaderen, atbakening en beschrijving van de systeemgrenzen, 
mogelijkheid tot decompositie, de stapsgewijze opbouw van de ontwerpinformatie en de 
verwerkbaarheid van zowel processen a1s besturingsgegevens voldoende voorhanden. 
De geschiktbeid a1s communicatiemiddel naar de eindgebruiker blijkt onvoldoende. Het 
abstractieDiveau van zowel de defmities a1s de gegenereerde documentatie Iigt erg hoog. Hierdoor 
wordt de acceptatie van een op deze mamer opgezette structuur bemoeilijkt. Een van de oorzaken 
hiervan is het Diet proc:esgericht denken in de organisatie. Gezien de voordelen die deze aanpak 
met zich meebrengt, moet benadrukt worden dat op ieder Diveau binnen bet bedrijf deze mamer 
van denken ingevoerd zou moeten worden. 
De presentatie en bet 'automatisch' genereren van documentatie wordt met behulp van de 
SmaJ1ta1k programmeeromgeving steeds makkelijker. 

Qua efficient beheer zijn de fasen dermitiestudie, logisch/functioneel ontwerp, het technisch 
ontwerp en de techniscbe realisatie goed gestructureerd. 
Gereedschappen voor vooronderzoekjbeleidsplan, organisatorische realisatie, conversie/invoering 
en systeemgebruik en beheer zijn Diet aanwezig. 
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7. CONCLUSIES 

In dit onderzoek is het gebruik van de methoden c:ompositorisch schema en proces-interactie voor 
het ontwerpen van administratieve informatiesystemen met elkaar vergeleken. AIlereerst is 
gebleken dat de inhoudelijke vergelijking van beide methoden wordt bemoeilijkt door de geheel 
verschillende benadering van de probleemstelling. Het verschil in benadering komt zowel voort uit 
de oorsproog aIs nit de aanpak van de methoden. 

De compositorisch schema methode ricllt zicb vanuit de beschrijving van de activiteiten binnen het 
bedrijf op een decompositie van de organisatie en geeft van daaruit aanbeveliogen voor een 
aanpassing van de bestaande situatie. Dit gebeurt vanuit een voornamelijk pragmatische grondslag 
waarin directe toepasbaarheid voorop staat. Deze Manier van werten sIuit aan bij de traditionele 

methode van functionele opsplitsing. Door in detail de aanwezige activiteiten te beschrijven wordt 
het afstand Demeo van de aaogetroffen situatie bij de modellering van een verbeterde situatie 
bemoeilijkt. Verder heeft de methode geen directe aansluitiog aan het opzetten van een 
(geautomatiseerd) besturingssysteem. WeI sIuit de methode goed aan bij de Manier van denken in 
een organisatie. Dit voornamelijk door de beschrijving aIs 'formulierenstroom'; het compositorisch 
schema. 
Bij een gestructureerdere aanpak van het ontwikke1iogstraject en een gedegen analyse van de 
gestelde systeemeisen is de methode geschikt voor het definieren van aanpassingen binnen een 
bestaande organisatie. 

De proces-interactie benadering is veel methodologischer van opzet dan die van het (meer 
methodische) compositorisch schema. In oorsproog is de opbouw van de gereedschappen van de 
proces.interactie benadering nauw verwant aan de ontwikkeliog van programmatuur. Daardoor is 
de aansluitiog van de modelvormiog op de realisatie van de uiteindelijke besturing zeer goed te 
noemen. De uacbtige methode van beschrijving in processen en interacties aIs relaties tussen de 
elementen (passief en actief) is consequent opgesteld. De direct aan het model gekoppelde 

documentatie en de mogelijkheid tot verificatie hiervan door simulatie maken validatie van het 
ontwerpproces mogelijk. Met de nodige nadruk op de begin- en eindfase van het ontwerptraject en 
de commumcatie naar de eindgebruiker vormt de proces-interactie benadering een geschikt 
uitgangspunt voor het ontwerp van administratieve informatiesystemen met een directe koppeliog 
naar de eigenJijke produktiebesturing. De mogelijkheid om moeilijk te beschrijven 
beslissiogsmodellen (vaak haag in de organisatiehierarchie) door een Diet verder gedetailleerd 
praces weer te geven versterkt dit. 
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Uit de verschillende analyses en beschrijvingen komt naar voren dat de compositorisch schema 
aanpak en de proc:es-interadie benadering Diet met eJkaar te verenigingen zijn. De opeenvoJging 
qua ontwikkelingsfase (compositorisch schema: analyse, proces-interactie: programmacode) duidt 
oppervlakkig gezien wellicht op aansluiting. de vo1gende punten geven aan waarom integratie niet 
wenselijk is. 

1. De procesgeorienteerde aanpak staat ver at van de functionele opsplitsing van bet 
compositorisch schema. 

2. Het omzetten van de ene beschrijving in de andere geeft verlies van informatie en geen 
verbetering van inzicbt in de situatie. 

4. Een vergelijking op dataniveau van de beide bescbrijvingen geeft Jogiscbecwijs 
overeenkomsten. Dit is ecbter geen argument om beide aanpakken door eJkaar te gebruiJcen. 

3. Het gebruiJc van twee besc:hrijvingen geeft (vooral in bet bedrijf) veel verwarring. 

Aanbevelingen 
Gezicn de resultaten van bet onderzoek is bet niet wenselijk de beide methoden door eJkaar te 
gebruiken. Het lijkt veeleer nuttig de verscbillende aanpakken voor verscbillende problemen te 
gebruiken. Hierin lijkt de keuze van bet betrokken bedrijf. afhankelijk van de beboefte, voor de 
mate van ingrijpen in de actuele situatie van groot belaog. Immers, bij een opzet volgens de proc:es
interactie benadering zal de verandering waarscbijnlijk rigoureuser en meer ingrijpend zijn dan 
anders. 
Bij beide methoden is de vooronderzoekfase onderontwikkeld. 
V oor de compositorisch schema aanpak is de tecbniscbe realisatie onderbelicbt. 

Bij de proces-interactie benadering verdient de commumcatie en de invoeringsproblematiek de 
aandacbt. 
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BUlAGE1.3. 

DOORLOOPTUDEN, 
STANDAARDAFWUKING GEREEDGEMELDE OPDRACHTEN PER PERIODE. 

Na bepaling van de totale doorlooptijd( d) voor alle orders zijn deze genormeerd naar 
produktie aantallen van 1000 stuks. 
Hierna zijn de orders met een extreem kIeine en extreem grote relatieve doorlooptijd 
weggelaten nit de berekening: (0.1 > d > 10). 

In de berekening is geen rekening gehouden met diversiteit van orders. 
Ook geven de berekende waarden geen inzichl in de aanwezige voorraden halffabricaten. 

WEEK 29 TIM 32 

Gereedgemelde orders : 51 
Orders met correct gefabriceerd aantal : 29 (57%) 

0-10 + 
10-1000 + 

>1000 + 

: 4 
: 3 
: 0 

SpreicJingsbreedte 
So~ :238.2 
n : 48 
sigm~ : 1.64 

WEEK 33 TIM 36 

Gereedgemelde orders 

: 6.68 

0-10 -
10-1000 -

>1000-

Somx : 72.2 

~~ : 1.50 
-1: 1.66 

: 107 

: 2 
:11 
: 2 

Orders met correct gefabriceerd aantal : 72(68%) 

0-10 + 
10-1000 + 

>1000 + 

: 4 
: 7 
:2 

Sprei<Jingsbreedte 
So~ :612.4 
n : 90 
sigm~ : 1.82 

WEEK 37 TIM 40 

Gereedgemelde orders 

0-10 -
10-1000 -

>1000 -

: 8.76 
Somx : 168.3 
x : 1.87 
sigm~-l: 1.83 

: 111 

: 1 
: 17 
: 3 

Orders met correct gefabriceerd aantal : 78 (70%) 

0-10 + 
10-1000 + 

>1000 + 

: 2 
: 10 
: 4 

Spreiqingsbreedte 
So~ :425.9 
n : 93 
sigm~ : 1.50 

: 7.76 

0-10 -
10-1000 -

>1000 -

Somx : 142.1 

~ : 1.53 
~-1: 1.51 
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BUlAGE 1.4. 

DOORWOPTUDEN, 
STANDAARDAFWIJKING GEREEDGEM. OPDRACHTEN PER PRODUKTGROEP. 

Na bepaling van de totale doorlooptijd( d) voor deze orders zijn ze genormeerd naar produktie 
aantallen van 1000 stub. 
Hierna zijn de orders met een extreem Jdeine en extreem grote relatieve doorlooptijd 
weggelaten wt de berekening: (0.1 > d > 10). 

WEEK 29 TIM 40 

Orders met alleen wielvelgen: 

n: 58 sigm~-I: 1.63 

Orders met velgen en banden: 

n :67 Xgem: 0.83 
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ButAGE 1.5. 

RADIAAL KINDERWAGENWIEL 300: 

KODE NO. 75.103 .• ~.: 
.: BAND,BANDTYPE; 0: GEEN BAND 
••. OPP.BEWERKING, KLEUR: 
01:ZINK. 02:CHROOM 04:BLAUW, 05:BEIGE 
08:L-BLAUW 09:BORDEAUX 16:GRDS 

K.N. : Kodenummer produkt (Jaatste 4 cijfers) 
O.N. : Ordemummer (eerste 2 cijfers geven de week aan) 
G.G. : Gereedgemelde opdracht (aantaUen) 
u.O. : Uitgegeven order (aantallen) 
N.G.O. : Niet gereedgemelde opdracht (aantallen) 
ORDER # : AantaUen op order 

07:BRUIN 
22:WIT 

VERK. # : AantaUen uitgeleverd door expeditie (periodiek en cumulatief) 
VOORRAAD #: VR : Aanwezig begin van de periode 

: IN : Gereedgemeld in periode 
: UI : Oereserveerd in periode 
: TO : Aanwezig einde periode 

WEEK 25 TIM 28 

K.N. O.N. 0.0. U.O. N.O.O. ORDER# VERK.# VOORRAAD# 

PER. CUM. JIR /IN /UfI'(!OT. 

0000 2625 4940 o 14040/4040/ 0 
0200 3600 

80 

1300 
160 

m 
1840 41275 86421lSOOOl17364/6278 

0201 2603 5940 5940 4940 
2619 4940 4940 14580 
2718 3780 19520 136924 8640/11420/19529/540 

0204 2009 

0400 130 25/0/0/25 
0401 1232 
2200 2626 4940 450 868/ 1548/329 
2291 2514 548 549 5401 8SOO 291 540 / 540120 
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WEEK 29 TIM 32 

K.N. ON. 0.0. U.O. N.O.O. ORDER# V'ERK.# VOORRAAD# 

PER. CUM. VR /IN turrO'0T. .. 
0200 2302 279'2:1 4l27S 6Z18fJ717/1l340/4655 

2626 4030 
0201 2718 3780 3780 

3106 1(8)1080 m 
~1J2 1~ 4860 140884 

0204 2009 
!MQQ 130 
~1 1m 
2200 ~ 320lg/38S8£4~ 

~1 ~l~ 1§ aI &S28 2Qlm£ a§l3850 
3152 3780 

WEEK 33 TIM 36 

K.N. O.N. 0.0. U.O. N.O.O. ORDER# VERK.# VOORRAAD# 

PER. CUM. VR /IN /UTl'/TOT. = 

0000 3610 41~ ~125 Ol4125£ O£4125 
0200 3304 29323 30000 56 

3S26 3000030000 1860 

1800 
420 

100 

~ 
5236 46411 465512999O£291~£S482 

0201 3306 i020 7020 2160 
3312 7S62 7S62 6384 
3S22 8640 8640 S940 
YiJ,7 1000 4S6 

3780 
1080 

19800 160684 1~Q.1mll9800l~2 
0202 ~u ~ 
0204 2 l~ 2£ 2£ 2£ -2 
0400 Q 1~2 ol 25[ Ot 25 
0401 0 ~ 
2200 41~ 0 450 ~9'2l 2l 2l4~ 
~1 3830 123S8 3850l Ol3850£ 20 
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WEEK 37 T 1M 40 

K.N. O.N. 0.0. U.O. N.O.O. ORDER# VERK.# VOORRAAD# 
PER. CUM. JIR /Il'f /U!I'OPT. 

0000 3801 2800 2800 
4008 m 

0200 ~ 30000 
0201 3627 8100 

3901 8640 8640 

~ 1m 1~ 
0202 ~ ~ ~ 
0400 3803 ~ §gQ 

~1 ~l!! ~ ~ 
2200 3611 4125 

3802 2200 2200 
~1§ m 2000 

2201 3819 1620 1620 
3917 3240 3240 
~36 1~ 1620 
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BULAGE2 

2.1. HET ONTWIKKELEN VAN BESTURINGSSYSTEMEN 

Onder bet ontwikkelen van een besturingssysteem verstaat men bet analyseren, ontwerpen, 
bouwen en invoeren van een informatieverwerkend systeem dat al dan Diet geheel of 
gedeeltelijk is geautomatiseerd. De aansturing van de primaire processen is daarbij een van de 
doelstellingen. In literatuur en praktijk zijn vele methoden van systeemontwikkeling bekend. 
Ben aantat kenmerken van deze verschillende aanpakken zullen bier de rewe passeren. 

2.1.1. Ontwerpmetboden 

Wanneer de achtergronden van ontwerpmethoden worden besproken, komen begrippen uit de 
systeemleer at snel aan de orde. Bij bet ontwikkelen van informatiesystemen wordt dan van 
'methodologiscbe informatica' gesproken [Cbeckland,l981 J. 

Methodologie 
Onder methodologie verstaat men methoden van weteoschappelijk, theorievormend 
onderzoek, terwijl een methodiek at die methoden bestudeert die bedoeld zijn om met 
bestaande kennis een praktijkprobleem op te lossen. Onder methode wordt dan een 
vemuneling voorschriften en regels verstaan die werkelijk worden gebanteerd (descriptief). of 
zouden moeten worden gebanteerd (normatief) om wetenschappelijk onderzoek te verricbten 
of een praktijkprobleem op te lossen. Methoden zijn weer opgebouwd uit technieken welke 
beschrijven boe 'gereedschappen' gebruikt kunnen worden. 

Ondersteuning en beheer 
De eerste eis welke aan een ontwerpmethode gesteld tan worden is de effectieve 
ondersteuning van bet ontwikkelingstraject. Als tweede. de aanwezigheid van voldoende 

aanknopingspunten voor het efficiente beheer van dat traject (Bemclmans, 1987]. De meruit af te 
leiden deelaspecten komen in hoofdstuk 7 van bet verslag aan de orde bij de vergelijking van 
twee specifieke methoden. 

Ontwikkelingsfasen 
In principe zullen bij aile methoden van systeemontwikkeling de in tabel3 genoemde fasen 
kunnen worden aangegeven. 
In vrijwel aile literatuur wordt de modelvorming (in de ontwerpfase) gezien als de bepalende 
factor van de systeemontwikkeling. Vrijwet geen enkele metbode omvat het hele traject van 
orientatie- tot gebruiksfase. 
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0ri6ntatjefase; 

Optwem(asei 

Bovwfase; 

Gebruitsfase; 

Tabel 3; Ontwikkelinpfasen 

informatieplannin, 

detailontwerp 

ralisatie 

invoering 

pbruik en behcer 

Softwareontwikkeling versus besturingssysteemontwikkeling 
Er zijn een aantal paraIleUen aan te geven in de modelvorming van heiden (HaJ&tead, 1977]. De 
navolgende indeling illustreert dat. In vrijwel aIle methoden ontbreekt het 'real-time' aspect, 
waarschijnJijk omdat ze meestal zijn opgezet voor de automatisering van administratieve 
systemen waarin dit een minder be1angrijke rol speelt. 

L Functionele opsplitsing 
Deze wordt beschouwd a1s een traditioncle methode welke vaak bepaald wordt door de 
volgorde waarin de activiteiten plaatsvinden. Na het opsteUen van een globaal stroomschema 
wordt een opdeling in moduJen gemaakt. 
Het is vaak beter een opsplitsing te kiezen waarbij de beslissingen over precieze implementatie 
verborgen blijven voor andere componenten uit het systeem. Dit leadt dan op een natuurlijke 
wijze tot een opsplitsing in abstractiemveaus welke verder gespecificeerd kunnen worden. 

2. Ontwerp gebaseerd op de gegevensstructuur 
Bij deze methode wordt uitgegaan van gegevens in rust. Deze worden dan beschreven 
onathankelijk van de processen die er mee moeten werken. De modelstructuur wordt bepaald 
door de eigenschappen van de gegevens en ruet door het gebruik dat van die gegevens wordt 
gemaakt. Het verte!t ruet hoe deze gegevens dienen te worden georgeniseerd. Deze manier van 
werken wordt ook wei de databank methode genoemd. Ben voorbeeld hiervan is JSD {Jackson, 

1983]. Door het gebruik van structuurdiagrammen van in- en uitvoer wordt zeer direct het 
bijbehorend programma hepaald. 
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3. Ontwerp gebaseerd op gegevensstromen 
Oit wordt ook wei de procesgeorienteerde aanpak genoemd. Gegevens krijgen betekenis door 
de processen die er mee moeten worden uitgevoerd. Oeze processen staan bij deze methode 
centraal. Onder andere Yourdon (197S) voigt deze weg van 'composite design'. In zijn 
eenvoudigste vorm is het niets anders dan een functionele opsplitsing met betrekking tot de 
gegevensstroom. Ben praces kan dan worden gezien a1s een black box welke een stroom 
invoergegevens omzet in uitvoergegevens. Ben dergelijke opsplitsing leidt tot figuren waarin de 
verbindingen tussen de modulen een sterk 'producent-consument' tarakter hebben. In situaties 
waar processen minder eenvoudig te beschrijven zijn omdat de bestaande activiteiten met vast 
omlijnd zijn. ontstaan problemen. Oit dwingt tot het omschrijven van de omschrijving van de te 
ondememen abies. 

2.1.2. Ontwerpftlosofioon 

Het genoemde onderscheid tussen methodoJogie en methodiek wordt in de Amerikaanse 
literatuur nauwelijks gemaakt; men wit daarin geen onderscheid makeD. In deze opvatting is 
het volgen van een methode alleen zinvol wanneer prabijksituaties er direct mee gediend zijn. 
Als gevoJg hiervan worden de gehanteerde defmities vaak met helemaal consequent toegepast 
en enigzins aangepast aan het te bespreken probleem. 

Besturingsmodellen 
In de systeemleer spreeJet men hiervan als er sprake is van gerichte beinvloeding van een 
systeem, waarbij input, output, toestand en stuurmaatregelen een rol spelen. 
In tabel 4 wordt een onderscheid naar diverse besturingssituaties gemaakt welke van invloed 
kunnen zijn op de keuze van modelvorming: 

Rationec! model: 

docIstellingen bekend, voIdocnde stuurmaatKgclcn, perfect informatie systccm, perfect bcsturingsmodcl 

De bcsturing gcbcurt op grood van mtionele, formalisecroaK Kgcls. 

Intuitjer model: 

doclsteUingen wazig, bcsturinp- cn informalicsystccm onvoldocndc nauwkeurig zodat bet effect van de bcsturing 

allcen kwantitatier bckend is. 

De bcsturing purl op grond van intuitie en crvaring. 

Primitief model: 

doclstcllingcn (dccls) Ol'Ibckcnd, bcsturinp- en iruormatiesystccm onvoIlcdig. 

De bcsturing gcbcurt op grood van niet beargumentccrde wistKgcls. 

Tabcl 4: Bcsturingssituatics 
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Deze besturingssitua seven de randvoorwaarden aan voor het te bouwen 
informatiesysteem. Sommige delen van bet systeem kunnen zonder meer met een rationeel 
model beschreven worden. De keuze van de te banteren methode is dan minder kritisch. 
Hoewel de een voor de ander geschikter za1 lijn zuUen wteindelijk 'aile' methoden resultaat 
opleveren. 
Is het model intuitief dan za1 aUeen een structuur Cl'eerende methode dwingen tot cen precieze 
atbakening van de doelstellingen. Bij methoden waarin de structuuropbouw Diet centraal staat 
worden dan activiteitenbeschrijvingen gegenereerd welke Diet bijdragen tot aibakening in 
modules. Oeze laatste twee punten gelden in sterkere mate voor het primitief model. Als 

voorbeeld van een intwuer model kan de orderp1anning bij Chroomwerk (hoofdstuk 2) gezien 
worden. 

Zoals wt 2.2., merna volgend, za1 blijken gaan de meeste beschrijvingen van methoden moor 
wt van cen methodiek en de daaruit afgeleide methoden dan van cen methodologie. Het 
theorievormend onderzoek om te komen tot cen afgeronde integrale aanpak voor 
informatiesysteemontwikke1ing staat dan ook nog in de kinderschoenen. Hoewel er hard aan 
wordt gewerkt bestaat de aUesomvattende of tenminste 'veel-' omvattende theorie met en 
worden momentool verschillende bestaande methoden gebruikt al naar gelang de 
ontwikkelingsfase waarin men lith bevindt. Uit recent onderzoek [Arentscn, 1989) komt naar 
voren dat de integratie van de diverse besturingsonderdelen binnen cen fahriek met een 
procesgeorienteerde aanpak mer wei mogelijk is. 
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2.2. ANALYSE VAN INFORMATIE BESTURINGSSYSTEMEN 

2.2.1. Inleiding 

De criteria die ten grondslag liggen aan analysemethoden kunnen sterk verschi11en. In 
oorsprong zuUen vaak ec:onomische maatstaven aIs effectiviteitsaiterlum gehanteerd worden. 
Omdat de neiging bestaat deze steeds mee te blijven nemen in de beschouwing werkt dit bij de 
opzet van een nieuw systeem storend. De signalerlngsfunctie impliceert name1ijk geen indicatie 
van de werkelijke oorzaken. Daarom mogen deze criteria Diet ronder meer gebruikt worden 
aIs stuurlnformatle. 
Bij een aantaJ methoden 1igt de nadruk veel meer op achtergronden uk de systeemleer en 
programmatuurontwikkeling. 

Systeemaspecten 
Begrippen en concepten aOcomstig uit de systeemleer worden veelvuldig gebruikt bij bet 
ontwikke1en van informatiesystemen. Helaas is bet aantaJ gedefinieerde begrippen vaak 
beperkt of worden ze min of meer samengenomen. Het onderscheid tussen activiteit, functie 
en proces wordt Diet erg consequent gemaakt. De definides gehanteerd in de proces-interactie 
benaderlng (Ovcrwater, 1987] :djn wat dit betreft nauwkeuriger omschreven. 

1. Processen en interacties :djn relades tussen elementen welke binnen bet systeem de 
structuur en bet gedrag bepaJen en daarbuiten bet doel van bet systeem. 
2. Processen bepaJen boe passieve elementen in elkaar kunnen worden omgezet: bet :djn de 
relaties tussen deze elementen. 
3. Passieve elementen tunnen zowel fysisch :djn, aIs een signaaJ of data betreffen. 
4. Processen en passieve elementen vormen de statische elementen van bet systeem. 
5. De dynamisdle structuur van cen systeem wordt bepaaJd door de actieve e1ementen en de 
interacties ertussen. 
6. Actieve elementen voeren acties uit en veranderen daardoor de toestand van bet systeem. 
7.lnteracties :djn de relaties tussen de actieve e1ementen. 
8. Processen worden uitgevoerd door actieve elementen. 
9. Actieve elementen werken samen door bet uitwisselen van passieve elementen en 
beinvloeden door deze interacties de passieve elementen. 
10. Een proces bepaaJt de omgeving waarln actieve elementen opereren en schrljft de te 
ondememen acties voor. 
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De meeste methoden gun echter uit van een veel beperkter en minder precies gedefinieerd 
begrippen kader [CbockIaftd.1981]. 

&»teem: een verzameling elementen waartussen onderlinge relaties bcstaan. 
~: gekarakteriseerd door verschillende eigenschappen (attributes) die een bepaalde 
waarde kenneo. 
Re1atie: deze bestaat tossen twee objecten wanneer een verandering in eigenschapswaarden 
van bet ene object repercussies beeft voor de eigenschapswaarden van het andere object. 
fundie: een bijzondere werking of verrichting. 
Black box: datgene wat men als systeem beschouwd, wordt vooralsnog als black box gezien; 
de inhoud wordt als onbekend gezieo. AIs eerste worden de relaties (interacties) met de 
omgeving aangegeven (input,output), daarna wordt de black box opengebroken en wordt de 
precieze werking beschreven. 

2.2.2. Ontwikkelingsmethoden 

Uit de Iiteratuur komt met name de verdeling in proces- danwel datageorienteerdbeid naar 
voreo. Hierbij wordt met procesoricntatie bedoeld dat naar uiteindelijke beschrijving van 
processen wordt toegewerktl 

In deze zin worden bijvoorbeeld ISAC, SMX en SADT (Lundeberg, 1981/Jllderlund, 1980fRoa. 1977) 

procesgeorienteerd genoemd en NIAM en JSD [Nijsscn. Im/JacktKm. 1983] datagericht. Een 
aantal andere methoden bevinden zich bier tossen in. Bij de ISAC methodiek gaat men 
bijvoorbeeld uit van een activiteitenstudie en veranderingsana1yse. terwijl bij NIAM in eerste 
instantie bet objectsysteem wordt afgebakend waarna de activiteiten samen met de 
belangrijk.ste objecttypen en relaties worden geinventariseerd. Het uiteindelijk doel is bierbij 
bet achterhalen van de informatie welke nodig is voor bet uitvoeren en sturen van de 
bedrijfsactiviteiten. 

In boeverre de compositorisch schema methode en de proces-interactie benadering in dit 

kader passen komt in boofdstuk 5 aan de orde. 

Analytische methoden 
Is een systeem eenmaal opgezet, dan tan voor bet bepaJen van de optimaJe oplossing van niet 
te complexe netwerken een analytische oplossingsmethod gebruikt worden. De mogelijkbeden 

biervan worden uitgebreid beschreven in de Iiteratuur over wachttijdtheorieen. Met de zo 
ontwikkelde methoden kan een specificatie gemaakt worden van de lengten van wacbtrijen in 

een evenwichts situatie. Onder specifieke voorwaarden (aankomstproces en bedieningstijd 
Poisson verdeeld) tan dan de verblijftijd van een proces in bet systeem worden bepaald. 

Wanneer, zoals in bijna aUe praktijk situaties, bet om meer dan cen proces pat, er niet meer 
aan de Poisson verdeling voldaan is of er sprake is van prioriteitsbehande1.ing, worden de 
oplossingen aJ soel zeer complex of onmogelijk. Zolang beschrijving in oplosbare anaJytiscbe 
vergelijkingen niet mogelijk is lijkt simulatie de enige oplossing. 
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Simulatie 
Met simulatie wordt bier bedoeld: het praces om van een rcCel systeem een simulatiemodel te 
ontwikkeIen om met dat model experimenten uit te voeren om zodoende inzicht te krijgen in 
het (toekomstig) gedrag van dat systeem onder verschillende omstandigheden. 
Het oplossen van een probleem met behulp van computersimulatie is een cyclisch proces 
waarin meermalen terugkoppeling plaats kan vinden. Daaruit voIgt dan een kwalitatief 
(conceptueel) model. 
Dat vormt dan weer de basis voor het kwantitatief model. 

Hoewel er in feite een onderscheid wordt gemaakt tussen continue en discrete 
simu1atiemodellen, waarin bij de eerste gebruik wordt gemaakt van beschrijving met 
(onoplosbare) ditIerentiaal vergelijkingen, staat vooral discrete simulatie in de belangstelling. 
De reden hiervoor is de betere geschiktheid voor verwerking op digitale computers. 

In de ontwikkeling van een simulatiemodel njn een aantal fasen aan de geven: 

1. Inductiefase: modelbouw 
2. Deductiefase: cxperimenteren met het model 
3. Validatiefase: parallel aan beiden om de geldigheid te waarborgen 

Verder kan bij de beschrijving van het gedrag van systemen het tijdsaspect in het model op drie 
verschillende manieren beschreven worden (Smcdinga, 1987]: 

1. Aktiviteitenbeschrijving met de voorwaarden waaronder ze optreden en de veroorzaakte 
toestandsverandering van het systeem. 

2. Eventbeschrijving van alle veranderingen van de toestand van het systeem op de tijdstippen 
dat bepaalde gebeurtenissen (events) plaatsvinden. 

3. Procesbeschrijving met de toestandsveranderingen van een systeem beschreven vanuit de 
systeemcomponenten die de veranderingen veroorzaken. 

Vooral de laatst genoemde procesbeschrijving wint sterk aan invJoed; voornamelijk door de 
natuurlijke wijze van modelleren. In diverse literatuur wordt dit beschreven [Yourdon 1975/Rooda 

1983/Ovcrwatcr 1988). 
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2.23. Bekende methoden van systeemODtwikkeling 

Ben aantal methoden is in het bijzonder gericht op de fasering van de systcemontwikkeling. 
Ben bekend voorbeeld daarvan is SDM [Bi1crI, 1980]. Door deze gerichtheid geeft de methode 

vooral aan wat er moet gebeuren maar veei minder duidelijk hoe dit te realiseren is. Dit 
impliceert dat SDM te combineren is met cen veelheid aan andere tedmieken. Doordat er per 
rase cen eindrapport met allc relevante informatie wordt gepresenteerd kunnen zowel 
bestuurders, gebruikers aIs ontwikkelaars nagaan of de ontwikkeling overceDkomt met de 

behoeften. Bovendien ontstaat tijdens de opbouw cen groot deel van de uiteindelijke 
documentatie. AJs nadcel wordt wei de dogmatische aanpak genoemd welke cen zekere 
starheid in de bantering tot gevolg heeft (VaadeDbulckc, 1982]. Door deze starre aanpak is cen 
terugkoppeling naar in vorige fasen gemaakte fouten nauwelijks mogelijk. 

Ben in de duitse literatuur veel aangehaalde methode is het gebruik van het AEG-TELEPUNKEN 

model [Ktjstcr, 1972]. De cerste Slap hierbij is cen beschrijvingssystcem van de organisatie en cen 
integratiemodel voor de informatieverzorgins. Het doel hiervan is de classificatie van de tolale 

organisatie in hoofd- en deelprocessen. Daartoe worden tien domeinen (Arbeitsbereich) 
onderscheiden en daama voor elk domein bedrijfsprocessen geinventariseerd. Elk proces 

wordt dan in deelschema's gedetaiUeerd in subprocessen. In deze uitvoerige classificatie 
worden uiteindelijk 82 hoofd- en 225 deelprocessen onderscheidenl AJs tweede slap wordt, 
uitgaande van het ontslane beschrijvingsmodel, cen informatiesystcem en de bijbehorende 
databanken opgesteld. 

Bij de Yourdon [1975] en JSD [1983] methoden worden systemen opgedeeld in functies. Zo 

wordt bij JSD een Slappenplan doorlopen. In de ontwikkelingsfase wordt in cerste instantie 
een specificatiestap doorlopen waarin een decompositie naar deelprogramma's wordt gemaakt. 

De verschillende functies worden nader gedefinieerd waarna de structureringsstap voigt. 
Hiervoor worden een aantal gereedschappen, waaronder graftsche, gebruikt. Voor het 

vastleggen van de hierarchische samenhang wordt cen 'linkage chart' gebruikt waarin wordt 

aangegeven welke functies door andere worden aangeroepen. De verwerkingsvolgorde, 

interfacebepaling en functiespecificatie komen nog voor de impIementatie procedure. 

Het einddoel 

BuiteD de meer op fasering en minder op de inhoudelijke structurering gerichte methoden zijn 

de meeste anderen gebaseerd op de verwerking van administratieve gegevens. De Diet ideate 
aansluiting op het einddoel, de uiteindelijke programmering. is daarvan een gevolg. Bovendien 
is de link naar de fysieke produktiebesturing vaak onderbelicht. Verder worden in de praktijk 
de uitgangspunten van een methode Diet altijd consequent gebanteerd, wat bij cen specifiek 

probleem weI gemakkelijk kan werken, maar de eenduidigheid van de methode en daardoor de 
validatie Diet ten goede komt. 

Zoals cerder gesteld lijkt alleen de procesbeschrijving in staat de verwerking van processen 

welke in een 'real time' omgeving naas! elkaar pIaatsvinden eenvoudig te modelleren. 
De proces-interactie benadering, beschreven in hoofdstuk 4, komt daar in tegemoet. 
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Gebruikte symbolen en de informatieinhoud bij bet eompositorisch schema van de buidige 
situatie. 

AB :afleverlxm: 
Naani klantjDatum/OpdrachtNr/Kwantum/Codc produkt/ACdelinp Nr/OpmcdiDgen/Bruto,Nctto 
gewicbt/ Aantal, Soort c:ollifDceJ..,Eind~ 

AF :afkeurformulicr: 

Datum/Artikel omscbrijvingfCodc/Datum ~rin&/Kwantum lewrina/WaardcfRcden afkeur/Opmcrking 
AG :afleverlxm gaMino: 

Naam klantjDatum/ Aantal produktcn/Codc produkt/OmschrijvingfOpdrachtNt/ ACdelings 

Nr/Opmerkinpn/Bruto.Nctto gewicbt/AantalfDceJ..,Eindlcve~rkin, 
AV :art.bestand verk.caja: 

Code artilceI/GcmJICricgrootte/Omscbrijving/ 
Bcwerking/ACdeling/Manurcn/Grondstof/GrondstofkostenfVaste kosten/Dir.loonkosten/Ind.fabr. 
Icosten/Pabr.kostcn produktfKosten gcreed&c:hap 

B :bcgroting: 

N'lCt Dader omscbn:ven 
DC :debitcurcn/crediteurcn overzicbt: 

DebitcurcnNrfNaamfPlaatsfPactuurNr/CodefBedrag/Termijn/Datum 
DF :douaneformulier. 

Niet Dader omscbn:ven 
ED :extcme bcstclordcr: 

Naam. Adrcs IeYcrancicrfBei;tcIbonNrflnlcoopbonNr/ 
OmIduijving, Code materiaal/Kwantum/prijli per eenheidfLeyertijdfLeyermndities 

BU :cxt.b.o.uitbest;werk: 

Naam. Adrcs IeYcrancicr/Code/Omschrijving/ Kwantum/Prijli per eenheidfLeyertijd/ 
Levercondities/Goedkeuring 

F :formulicr opdrachten: 

Code artikel/Aantal/Produkticweet/Opdracbtweek/ OpdracbtNr/ OnderdclenfBcwerkingsNt/ 
FA :falctuur: 

Naam/Adrcs,lKlantfKlantNrfPaktuurNr/ Vel'loCndadviesfBctali~itic/ 
VC1'IIOCl'IiC.'OlKIitiefBctaUnpc:onditic/BIW Nr/ Aantal,omschrijving produkt/Prijli per 
c:enbeid/I'otaalprij&/InllOCrwaardc vercdeling/ Uit1lOCrwaarde/Prijli verpalcking 

PV :falctuur veMlCder: 

Naam/ AdrcsfLeyerancicrfLeyerancierNrfPaktuurNrfVenendadviesfBctalings
conditicfVel'YQCrsc:onditicfBctalingsoonditie/BIW Nr/Aantal,omschrijving produkt/Prijli per 
eenheid/I'otaalprijli/In1lOCrwaardc vercdeling/ Uit1lOCrwaarde/Prijs verpakking 

GO :gcrcedgcmelde opdrachten: 

Code produkt/ Aantal/OpdrachtNr/Geproduceerd aantal/Opmerking 
HB :bulprtoff'enbon: 

Datum/Artikel oock/Omschrijving/Code/Datum levering/Kwantum IeYcring/Waardc/Rcden 
afkeur/ACdelingsNr 

IB :inkoopbon: 

Nt inlcoopbon/Code produkt/Omschrijving/ Kwantum/Gewenste IeYcrtijd/ ACdeling/ 
n. :inkooplijlit: 

VerkoopprognosefVrijc voorraad 
JA :jaarprognose verlroop #: 

Verwacbtc verkoop aantallcn per produkt/(per periode) 
I.S :Ioonstaten: 

N'lC:t nader omschn:ven 
MB :materiaalbon: 

Code produkt/Code materiaal/Kwantum/Datum/ OpdrachtNr /Kostensoort/Kostenplaats/ ACdelingsNr 

44 



[BUlAGE3] 

MK :mocderkaart: 

Code/Code procIukt/Omsduijving/BcwerldnpNr/Afdeling/ BewertinptijdfManurenfMacbineNr/lnstr/ 

Matcriaal/Oewicbt/fekeningNr 

MO :matcriaakM:nicbt: 

Materiaal-, OnderdelerrYeabruik/benodip Maar, Macbineuren per afdeling 

N2 :iDkooporderoeatand inkoop: 

BesteINr!Datum/BestcLhoewelbeidfl..cyertijd/ LeYerancier 

NO :niet Freed gemelde opdr.: 

Code procIukt/Aantal/OpdracbtNr/Geproducecrd aantal/OmscltrijvingfReden 

NI :iDkoopbestand: 

BestelNr!DatumfJlcstcl.hoevee/LeYertijd/ LeYerancier 
o :order: 

Code procIukt/OmscbtijviD&/Kwantum/OpdracbtNr/ 

AfdelingfBewerkiDg/BewerldDpjd/MJlcbincNr!Matcriaalj1CaltcDloort/Kwantumfl..cyerdatum 

OA :orderaanvraag: 

Code produkt/OmscbrijvingfOpdracbtNr/ 

AfdelingfBewerlc:ingfBewerldnptijd/MachineNr/MateriaalfKoocnaoort,plaats/Kwantumfl..cyerdatum 

OB :orderbcYcst.en kM:rtijcl: 

Beste./Kwantum/Besteldatumfl..cyerdatum/ Conditics 
00 :ontvanptboo pIvaDo: 

Naam kM:rancier/Wijze van kM:ring/ BcsteINr/BestelafdelingfDatum Ofttvangst/Code 

procIukt/OmschrijvingfAantaJ,Xwantum aangcboden, gecootrolcerdfl..cyerdatum 

ON :Ofttvanptboo: 

Naam kM:rancier/Wijze van kM:ring/ BestelNr/Bestelafdeling/Datum Ofttvangst/Code 

procIukt/Omscltrijvingf Aantal,Kwantum aangcboden, gecootroleerdfl..cyerdatum 

OP :opdracbtbon: 

Code procIukt/Produktie aantal/Opdracbtweek/ Produktiewcck/OpdracbtNr/AfdelingsNr/ 

BewerldOFnfBewerldngstijdenfMachioeNr/ Matcriaakode/Materiaalkwantum/fekeningNr/ Instructics 

OV :ordeabock verltoop: 
Code produkt/Omscltrijving/OpdrachtNr/ 

Afdeling/Bewerlc:ingfBewerldngstijd/MacbineNr!Matcriaal/Kt*ensoort/K_ntum/LeYerdatum 

PB :problcembericbt: 

Datum/Artikel omsduijvingfCode/Datum leverinr/Kwantum kM:ringfWaardc/Reden aflteur/Opmerldng 

PO :pakbon plvano: 
Code procIultt/Afdeting/Qea. kM:rancler/ LeYerings ronditics!BesteINr/K_ntum/Kwantum 

aerontrolccrd/OntvanptbonNr 

PIC :pakbon: 

Code procIukt/Afdeling/Geg. kM:rancler/ LeYerings ronditics!BestelNr/Kwantum/Kwantum 

aerontrolcerd/OntvangstbonNr 
RB :retouabOft: 

Datum/ Artikel code/OmschrijvingfCode!Datum leverinr/Kwantum IeveringfWaarde/ AfdelingsNr 

RO :retounendinpbon: 

Datum/ Artikel c:ode/Omscltrijving/Code!Datum IeYcring,IIC_ntum kM:ringfWaardc/Rcden 

aftcur/ AfdetingsNr 
SIC :stellingkaart: 

Datum/OpdracbtNr!BesteINr/Saldo 

1B :tbuiswerkbon: 

AdministratieNr/NaamfVenenddatumfDatum retour levering/Code artikel/OpdrachtNr/Aantal 

artikelcn/Opmerki!lFn!Bcw.voorschr.!Bcdrag 

1V :tijdverantwoording: 

Dag-,WcckNrfKt*cnsoortfKoocnplaatsfBcy)n-.Eindtijd/pauv:/Overwerk 
UK :uity)fte kurt: 

Code produkt/OpdrachtNr/Kwantum!Datum klaar 

UO :uitgeaeven opdracbten: 

WcckNr/OpdracbtNr /Code procIukt/ Aantal 
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[BIJLAGE3] 

UU :wtpfte lIitbest.wedc 

Naam, Adrcs levanmder/Code/Omsduijving/ Kwutwn/Prijs per ecaheid.fLewrtijd/ ~:rcondities 

VA :wrzeDdadvics: 

Naam/WoonplaatI/Adrcs/Klant/Aantal/OmichrijYing/Code prodlltt/Bnato-,Nettogewicbt/Soort colli/ 
Verpakking 

VB :voorraadbestan: 

Datwn/Bestel-,Opdracht.,OrderNr/Ontvanptbon-,VerzendadviesNr/Mutatie/I'edmisc:he, Vrije 

womad/Oerescrvcerd/I'otaal uitgegcyen 

VC :wortc-ronttolekaart: 

Code produltt/ Aantal/OpdracbtNr /Bewerldng/ Produtten per week/Produtten aamulatief/ 

VO :worraad bestancJ plY.: 

Datwn/BcsteI-,Opdracbt-,OrderNr/Ontvanptbon-,VerzendadviesNr/Mutatie/I'eduliscbe, Vrije 

womad/Gereaervcerd/I'otaal uitgegcyen 

VL :worraadlijst: 

Code artikel/Omicbrijving/Prijs/ Aanvoer/ Uitpfte/Hoeveelbeden/Bedragen 
VO :wrkoop overzicht: 

Code produtt/Debiteuren Nr/Hoeveelbeid/ Bedragen/Oem.prijs/FattuurNr/Cum.boeveelbeicJ/ 

Cum.bedrag/Cum.acm.prijs 

VR :vraebtbrief: 

Naam/ Adrcs/Klant/Vervoenc:onditie/Vervoerder/ Bruto-,Nettogewicbt!Nr verzeDdadvies 

Kl :FI- van boetboucJing 

K2 :uur afdelinpboofden 

K4::yucJirectie 

K6 :info van levarancier 

K7 :naar levanmder 

K.9 :c:ontr .levartijd lev. 

KlO :orderbeve&t.lev. 

Kll :pakboa van lev. 

Kl3 :ldant aanvraag 
K.1S :order beYat.naar klant 

Kl7 :procJutt spedf"acaties 
Kl8 :van tikkaart 

K20 :van vervoersmij. 

K21 :naar tbuiswerter 

K22 :van tbuiswerker 
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BUl.AGE 4.1. 

Interacties behorend bij model van de 
Dieuwe situatie. 

Aa: antwoord aanwezigheids·test 
Ac: antwoord capaciteits-test 
Am: aanmaak order 
Ao: aanname order 
Ap: aanwezig produkt 
Ar: acceptatie capaciteits reservatie 
At: aanwezigheids-test 
Bb: bijgewerkte bestandsgegevens 
Be: bestandcontrole 
Be: berekening benodigd 
Bg: bestelgegevens 
Bo: berekende order-,offertegegevens 
Br: berekende rekgegevens 
Bu: bericht van uitlevering 
Co: contr .aanvraag binn.produkt 
Cp: contr.aanvraag afgew. produkt 
Cr: cancel reservatie 
Ct: capaciteits-test 
Cv: capaciteits.vrijgave 
Eg: efficiency gegevens 
Ep: efficiency van de produktie 
Gk: goed(af·)keuring 
Go: gegevens order, offerte 
Gp: goed-,akeuring afgewerkt produkt 
Ho: haalop order 
10: inkoop order 
Lg: leveranciers gegevens 
Me: moederblad efficiency gegevens 
Mg: moederblad gegevens 
Mo: maakorder 
Oa: order aanvraag 
Ob: orderbevestiging 
Og: ontvangst gegevens 
Oi: order ingepland (of Diet) 
Om: ontvangst materiaal 
Or: ordergegevens 
Pb: pakoon 
Pg: produktie gegevens 
Pp: produktie planning 
Pr: inkoopprijsgegevens 
Rc: reserveren capaciteit 
Rm: reserveren materiaal 
Rr: reserveren rekkeD 

Tg: transportorder gegevens 
To: transportorder 
Tp: transportorder produkten 
Tr: transportorder rekken 
To: transportgegevens uitlevereD 
Tv: transportgegevens ontvangst 
Ud: update moederblad gegevens 
Ui: uitgeleverd 
Uo: uitleverorder 
Vb: voortgangs probleembericht 
V c: voorcalculatie gegevens 
Ve: vraag om efficiency gegevens 
Vg: verzendgegevens 
Vm: vraag om moederbladgegevens 
Vr: vrijgave reservatie(mat.binnen) 
Vv: vraag om (voorcalc.) gegevens 
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BUlAGE4.2. 

Documentatie beborend bij model van de informatiestromen bij Caja BV en Cbroomwerk BV 
te Kerkrade. 

DIDOC Systccm 

.... Objects·" 

bebandcrI'ypologie @ object 

batchTypo @ object 

batchTypoTechn @ object 

bewerk:inpNWDIIlCf @ cardinal; 

beweJtinpNaam @ (~.)j 

Jr.waIjteitaNWDIIlCf @ eanti.nal; 
Jr.waIjteitsOmscb:rijviDi @ [ __ ); 

materiaalNummer @ cardinal; 
materiaalNaam @ [ ... ) 

end; 

batchNummer @ cardinal; 
batchOroottc @ boeveclhcid 

cad; 

batch @ batchTypo 

produktBehandeliDl @ produktBehandelingTecbn; 

tijdPerBatcb @ real 

ploeg @ object 

end; 

batchTypoFinan @ object 

ealculatieOegevens @ object 

ploegNummer; 
manNummer 
endj 

aanlcYerDatum @ datum; 

uitlevcrDatum @ datum; 

bqinProduktic @ datum; 

uitlevcrDagOcpland @ datum 

end; 

batcb@batchTypo; 

batcbBebandcling @ batchTypoTecbn; 

kostenPerBatch @ opRekTypoFinan 

end; 

produkt @ produktTypoIogic; 

tijdPerProdukt @ tijdj 

ltostenPerProdukt @ kosten; 

relt @ rekTypologie; 

rekMaakTypologie 

end; 
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datum @ object 

boeYeelhcid @ object 

IdantGegevens @ object 

opRckTypoTcchn @ object 

opRckTypoFinan @ object 

produktTypoiogic @ object 

[BULAGE4] 

datum @ ( • .f .. / .. ] 
end; 

aantal @ object 

stub @ cardinal; 

eenheid @ [-J 
end; 

picht @object 

kiJo@real; 

eenhcid @ (kg] 

end; 

volume @object 

end; 

inhoud @ real; 

eenhcid @ (m3] 
end; 

klantNaam @ [ •.• ]; 

IdantNummer @ cardinal; 

adrcs@ ( ••. ]; 

VClZCndAdrai @ [ ••• J 
end; 

rek @ rekTypologic 

produktScala @ object 

produktNummer @ cardinal; 

aantalPerRck @ cardinal; 

manurenPerRck @ real; 

oprekYoorschrift @ [ ... ) 

end; 

end; 

opRckkcn @ opRekTypoIogie 

toIitenOpRckken @ object 

manKostenPc:rRc:k @ real; 

manNummc:r @ cardinal 

end; 

end; 

produktnaam @ [ ••• ]; 

produktnummer @ cardinal; 

omscIlrijving @ [ ..• J 
end; 
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[BDlAGE4] 

prodl.lktBebandelingTec:1m @ object 

pt'Odl.lkt @ produktTypologie.; 
bebandeling @ bebandeITypologie; 

mac:hineNummcr @ amlinal; 
opRekken @ opRekTypoTec:hn; 
tijdPerProdukt @ real; 
tijc1PerBebandeling @ real 

end; 

produktBehandelingPinan @ object 

ret Typologie @ object 

rekMaakTypologie @ object 

verwerkingsNummer @ object 

produkt @ produktBebandelingTec:bn; 

koItenPerProdukt @ real; 

koItenPerRct @ opRctTypologie; 

tostenPerBebandeling @ rea~ 

opmerldng@ [.fl) 
end; 

reitNummer @ alrdinal; 
rekNaam @ [ ••• ] 

end; 

ret @ rekTypologie; 

maatTijc1 @ real: 

maakKosten @ real; 

deDato @ datum: 
totaalGemaakt @ alrdinal; 
opmerking @ [ .•• ] 

end; 

offerle @ boolean; 

order @ boolean; 

Dummer @ amlinal 
end; 

verwerltingsTypologie @ object 

Dummer @ verwerkingsNl.lmmcr; 

pootte @ boeveelbeid; 

batcb# @ object 

end: 

batch @ batchTypo; 
end; 
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(BULAGE4] 

'lfCl'WI:rkinpTypoT«bn @ object 

'lfCrwerting @ 'lfCrwerkinpTypologiej 

produktBebanderI'ypo @ produktBebandelingT«bnj 

tijdPerBakh @ real 

tijdPerOnkr @ real 

planning @ object 
~rDatum @ datumj 

uitevcrDatum @ datumj 

bcgioProduktie @ datumj 

uitle'\fCrDagOepland @ datum 

end; 

orderManUren@object 

opRckTypoT«hn @ realj 

end; 

orderManNummcn @ object 

opRcItTypoFioan @ real 

end; 

end; 

vcrwerldngsTypoFioan @ object 

... Interactions ... 

Oa@dis/ 

Ct@dis/ 

Ac@dis/ 

Ao@dis/ 

vcrwerldng @ vcrwerkingTypoT«bn; 

ko5tenPerOrdcr @ object 

ko5tenPerBatch @ realj 

overHeadKostcn @ real 

end; 

object (·order aanvraag*) 

ItIant @ ItIantgegevcnsj 
produkt @ produktTypoiogicj 

bcbandeling @ bchandelTypoIogic 

grootte @ boCM:elbeid; 

afievcrDatum @ datum; 

gewenstUitle'\fCrDatum @ datum 

endj 

object (·c:apaciteitl-tcst·) 

'lfCrwerldngTcst @ vcl'Wl:rkinpTypoT«bn; 

produkt @ produktTypologiej 

cndj 

object (*antwoord capacitcit&-tcst*) 

antwoord @ vcrwerldnpTypoFioan; 

mogelijk @ boolean: 

mogelijkeUitle'\fCrDatum @ datum 

cnd; 

object (*aanoame order*) 

aangenomenOrdcr @ vcrwerldngsTypologiej 

aanle'\fCrDatum @ datum; 

uitleverDatum @ datum 

end; 
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Og@dis/ 

Oi@dis/ 

Vg@dis/ 

Pb@dis/ 

To@dis/ 

Am@dis/ 

(BUlAGE4] 

object (*orderOegeveosO) 

klant @ klantgegevens; 

produkt @ produktTypoIogie; 

grootte @ boewelheid; 

afleverDatum @ datum 

end; 

object (*order iageplaftd*) 

inplanning @ object 

verwerldng @ verwerldngsTypoPinan; 

aanJeverDatum @ datum; 

uitJeverDatum @ datum 

cud; 
end; 

object (*verzendGegeveos*) 

ldant @ klantGegevens; 

uitle\PCrDatum @ datum 

produkt @ produktTypologie; 

bebandeling @ behaDdelTypologie 

grootte @ boewelheid; 

end; 

object (*pakbon·) 

pakbonOegeveos @ object 

produkt @ produktTypologie; 

behaDdeling @ bebanderfypologie 

end 

klant @ klantGegevens; 

batchGrootle @ boewelheid; 

orderOrootte @ boeveelbeid; 

OIltvangstDatum @ datum 

end; 

object ("transportorderO) 

transportNummer @ cardinal; 

transportOrderDatum @ datum; 

transportOrderTijd @ tijd; 

produkt @ produktTypologie; 

ret @ rekTypologie; 

batchGrootte @ boeveelheid; 

bestemming @ ( ... ); 

end; 

object (*aanmaakorder*) 

rekMaakOrderNummer @ cardinal; 

rekMaakOrder @ rekMaakTypologie; 

rekMaak# @ hoeveelheid; 

lcvcrdatum @ datum; 

opmerldngen@ [ ... J 
end; 
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Ap@dis/ 

[BULAGE4] 

object (*unwez.ig produkt*) 

datum @ datum 

unwczigOnler @ verwerk.inpTypoIogic 

cnd; 

10 @ dis / object C-inlroopordcr-) 

Bg@dis/ 

At@dis/ 

Aa@dis/ 

Gk@dis/ 

Gp@dis/ 

produkt @ produktTypologic; 

batclgroottc @ hocveclhcid 

gewem;tA.anwezi&Datum @ datum; 

end; 

object (*bcstclgegevell&*) 

produkt @ produktTypolop; 

bcstclDatum @ datum; 

k:wcrDatum @ datum 

bcstclGroottc @ hocveclhcid; 

end; 

object (*unwczigbcids-tcst*) 

unwczigTcst @ produktTypologie; 

end; 

object (*antwoord unwczigbcids-tcst*) 

produkt @ produktTypoIogic; 

inVoorraad @ hocveclheid; 

gereservcerd @ hocveclheid; 

bcsteld @ hocveclhcid; 

k:wcn1atum @ datum; 

datum @ datum; 

end: 

object (*goed/aC.Jtcuring*) 

c:ontrolcNummer @ cardinal; 

c:ontroleVraag@ [ ... J; 
datum @ datum; 

produkt @ produktTypoIogic; 

batchGroottc @ hocveclhcid; 

bcwcrking @ bchandcling; 

IlI'Fntic @ datum; 

goedkeur @ boolean; 

opmerking @ ( •.• ]; 

end; 

object (*goed/aC-keuring argewcrkt produkt*) 

c:ontroleNummer @ cardinal; 

c:ontroleVraag @ [ ... 1; 
datum @ datum; 

arkeurOnler @ verwerkingsTypologie; 

arkeurBatch @ hocveclheid; 

opmerking @ [ ••• 1; 
end; 
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[BULAGE4] 

Cv@dil./ object (*capacltcil:$ vrijpve*) 

afp;werkt @ batchTypoTocbA; 

IdlICIcTIjd @ tijd 

eod; 

.... Processes * ... 

ProduktieSysteem @ Expanded; 

Orderverwerking @ proceIS 

begin 

eod 

take gk, gp (*YCrwerk en neem maatregelcn*) 

take oa do (*YCrwerk in offcrteregistcr") 

case ("offerle-) 

givec:t 
takeac 

giveob 
case (*order") 

giveao 
takeoi 

give ob, og. 'YJ 

(*---------------------------*) 

Ontvang:st @ process 

begin 

take og do(*YCrwerk in ontvang:stregister*) 

take pi> do ('"wrwerk in ontvang:st register") 

(*maak ttansportorder*) 

end 

(*--------------------*) 
Expeditie @ process 

begin 

takevg 

do (*verwerk in expeditie bestand") 

end 

take ap do (*maak transportorder*) 

give to 
give 'YJ (*088r klant") 

(*-------------*) 
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[BULAGE4} 

DIDOC ProduktieSystecm 

·"lnteractions·" 

At@dis/ 

Aa@dis/ 

Ap@dis/ 

Co@dis/ 

Ok@dis/ 

object (*lIIUlWeZigheidHest*) 

lllUlWCZigTest @ produlctTypologie; 

end; 

object (*lntwoord ~test*) 

produltt @ produlttTypologie; 

inVoorraad@hoeveelbeid; 

FraeM:Crd @ hoeveelheid; 

besteld @ hoeveelheid; 

leYerdatum @ datum; 

datum @ datum; 

end; 

object (*aanwezig produlct*) 

datum @ datum; 

IIIIJI'M:ZigOrder @ verwerldnpTypologie; 
end; 

object (*controle aatlVla8& binnenFkomen produkt*) 

controieNummer @ cardinal; 

controleVrug @ [ ... J; 
datum @ datum; 

controleerProdukt @ produktTypoiogie; 

controleerBatcb @ hoeveeIbeid; 

bewerldng @ produktBehandelTypologie; 

controleUI'FDtie @ datum; 

end; 

object (*JOCd/af-keuring*) 

controieNummer @ cardinal; 

controieVraag@ [ •.. J; 
datum @ datum; 

produkt @ produklTypologie; 

batcbGrootte @ hoeveelheid; 

bewerIdng @ behandeling; 

Ul'Fntie @ datum; 

JOCdkeur@ boolean; 
opmerldng @ ( .•• ]; 

end; 
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Gp@dis/ 

[BULAGE4] 

objeet (*p/af-kclltiog af&e-rkt produktO
) 

COIltrolcNummer @ cardinal; 
COIltroie V l'1l8I @ [ ••• ]; 

datum @ datum; 

afkcurOrder @ onletrypolope; 

afkcurBatch @ hoeveelhcid; 

opmerking @ ["oj; 
end; 

10 @ dis lobject (*inkoop ordcr") 

Bg@dis/ 

Bu@dis/ 

Mo@dis/ 

Cv@dis/ 

Am@dis/ 

Pg@dis/ 

datum @ datum; 

inkoopNummer @ cardinal; 

produkt @ produktTypolosic; 
ordctOroottc @ boewclheid; 

IcverDatumae-nat @ datum; 

end; 

object (*bestclgcgcvens'") 
datum @ datum; 

inkoopNummer @ cardinal; 

produkt @ produktTypologic; 
onIerOroottc @ boevcelhcid; 

lcverDatum @ datum; 

end; 

object (-OCricbt van uitlcvering'") 

uitlPfleDatum @ datum 

IDDIpOrtNummer @ cardinal; 

produkt @ produktictypologic; 
batdlGroottc @ hoeveelhcid; 

end; 

object (*maakordcr") 

maakOrdcrNummcr @ cardinal; 

maakOrderDatum @ datum; 

bewerting @ batcbTypoTechn 
end; 

object (*capaciteits vrijpYC*) 
afgcwcrkt @ batchTypoTecbn; 
8CtucJcTIjd @ tijd 

cnd; 

object (*aanmaakordcr") 

rckMaakOrdcrNummcr @ cardinal; 

rckMaakOrdcr @ rckMaakTypologic; 

rckMaak# @ hoevcelhcid; 

Icverdatum @ datum; 

opmcrkingen@ [ ... ] 
end; 

object ('"produktic gegcveOSO) 
verwerking @ verwerkingsTypoiogie; 
end; 
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[BULAGE4] 

Ep@dis/ 

Oi@dis/ 

object eefrlclCnc:y produktie·) 

batdl @ batdlTypologie; 

efrac:ienc:y @ real 

end; 

object eorder iogepland*) 

orderKlaarDatum @ verwertinpTypoTcchn; 

end; 

Ct@dis/ object (*c:apaciteits-test*) 

verwerkina'fest @ verwerltinpTypoTcchn; 

produkt @ produktTypologie; 

end; 

Ao@dis/ object (*1I8lUW1IC order*) 

ungenomenOrder @ verwerldnpTypologic; 

unleverDatum @ datum; 

uitleverDatum @ datum 

end; 

R.r@dis/ object eJaCM:ren reltten") 

Dummer @verwerldnpNummer; 

rek @ rekTypologie; 

pootte @ boeveetheid; 

JaCMtieDatum @ datum 

cnd; 

Magazijn&Transport @ 

ProduktieBesturing @ 

Expanded; 

Expanded; 

Produktie @ process 

begin 

end 

take mo do (*producc:cr*) until (Sonier klaar*) 

give cv, pg, to 
takeep 

(*'-------------*) 

KwalitcitsBewaking @ process 

begin 

end 

take co do (·controleer") 

givegk, II' 

(*-------------*) 
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(BUlAGE4] 

DlOoe ProdukticBaturing 

tijd @ object 

"·Interactions·" 

Ac@dis/ 

At@dis/ 

Aa@dis/ 

Am@dis/ 

Ao@dis/ 

Bo@dis/ 

Bu@dis/ 

opJekUMn @ real; 

procJuktieUMn @ real; 

end; 

object (*antwoord capaciteitrtest*) 

antwoord @ V(:rwetldnpTypoF'lDIIIlj 

moaelijlt @ boolean; 
moae1ijkeUitkNerDatum @ datum 
end; 

object (*aall'lWZigbeids-tc&t*) 

aall'WeZigTcst @ produlttTypoiogie; 

end; 

object ("antwoord aall'lWZigbeids-tcst") 

procJukt @ produktTypoJogie; 
inVoorraad @boeveelbcid; 

Fre&Cneerd @ boeveelbcid; 

bcsteld @ boeveelbeid; 

IeYerdatum @ datum; 
datum @ datum; 
cnd; 

object (*aanmaatorder") 
Mk:MaakOrderNummer @ cardinal; 

MtMaakOrder @ reltMaakTypologic; 
MkMaat# @ boev.:clbeid; 
IeYerdatum @ datum; 

opmerltingen @ l-J 
end; 

object (·aanMmeorde~) 

aangenomcnOrder @ V(:rwerldnpTypologie; 
aanleverDatum @ datum; 
uitlevc:rDatum @ datum 
cnd; 

object c-gcgevens order") 
V(:rwerldng @ verwerldngsTypoFinan; 
end; 

object ("bericbt van uitlevering·) 

uitgifteDatum @ datum 

transportNummer @ cardinal; 

procJultt @ produlttietypoJogic; 

batcbGrootte @ boeveelbeid; 

end; 
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Br@dis/ 

Cb@dis/ 

Ct@dis/ 

Cv@dis/ 

Ep@dis/ 

Op@dis/ 

Mo@dis/ 

Oi@dis/ 

Or@dis/ 

(BDLAGE41 

object (*capacitcits bc~kcning*) 

\'C~rking @ vc~rkinp1)pologic; 

n:t @ n:tTypologic; 

bc~~Rakcn @ hocYeclbei<l; 

cnd; 

object C*capaciteits bcn:kening*) 

\'C~rking @ \'C~rkiDp1)poTedln; 

end; 

object (*capaciteit&-test*) 

\'C~rti.ngTest @ \'C~rkiDp1)poTcchn; 

produkt @ prOduktTypologic: 

end; 

object (*capacitcits vrijgavc*) 
afaewerkt @ batchTypoTcchn; 

actuelenjd @ djd 

end; 

object (-errlciency gcgcvens*) 

\'C~rking @ \'C~rkinpTypologie; 

aebruikteU~n @ tljd; 

errlciency@ ( ..• J; 
opmerking @ ( ... J; 
end; 

object (*pd/af-kcuring afgewerkt prOdukt*) 

CODtroIeNummer @ cardinal; 
CODtroIeVraag @ ( ••• ]; 

datum @ datum: 

.rteurOrder @ vc~rkinp1)pologie; 

afkcurBatch @ boevl:.clheid: 

opmerking @ [ .•. J; 
end; 

object (*maakorder") 

maakOrderNummer @ cardinal: 

maakOrderDatum @ datum; 

bcwerking @ batchTypoTcchn 

end; 

object (*order ingcpland-) 

orderKlaarDatum @ v.:~rkingsTypoTcchn; 

end; 

object (-order gcgcvens*) 

orderOeg @ prOduktBebandelingTcchn: 

orderTypc@ v.:~rkinp1)poTechn; 

deadline @ datum; 

opmerking @ [ ... J; 
end; 
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Pg@dis/ 

Rc@dis/ 

Rr@di6/ 

-·"Processes··· 
PJanproces @ 

Calculatie @ 

[BULAGE4] 

object (*produktie gcgevens*) 

'¥erwerking @ '¥el:'\WrIdJl&iTypologie; 

gcbruiktenjd @ tijd; 

cud; 

object ("rescrveren capac:iteit *) 
'¥el:'\WrIdIIg @ 1Iel:'\Wl'kinpTypoTcchn; 

end; 

object (*rescrveren rellen-) 

ret @ rekTypoIogie; 

u.ntal @ boeveeIheid; 

datum @ datum; 
ead; 

Expanded; 
Expanded; 

RekBepaling @ process 

begin 

end 

take bo 

with bo do read (Ouit offerle bestand*) 

repeat 
do (*berekell benodigde rekken*) 

gived,at 

take ac,aa 

until (*voldoet aall offerle eis°) 
give ac do (*¥erwerft in offerlcbestand*) 

do (*bepaal aanwezigc rekken*) 

give br 

takecb 

(*'-------------*) 

CapaciteitsBerekening @ process 

begin 

take br 

end 

with br do (*bereken benodigde capacitcit·) 

gived 

take ac 
case (~doet &an ciscn*') 

do (*wI cb u.n 0
) 

give cb. re, rr 

else give cb (Omet restrictics*) 

(*'-----------------------*) 
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[BULAGE4] 

DIDOC Planproccs 

""Objects·· • 

(*Zic boven·) 

• "Intcractions"· 

Aa@dis/ 

Ac@dis/ 

Am@dis/ 

At@dis/ 

Bu@dis/ 

Cb@dis/ 

Ct@dis/ 

object ("antwoord aanwezigbcids-test*) 

produkt @ produktTypolo&ic; 

in Voorraad @ bocveclhcid; 

Fre&CtlleCrd @ bocvecIhcid; 
bcstcld @ bocveclhcid; 

~rdatum @ datum; 

datum @ datum; 

cnd; 

object (*antwoord capacitcits-test*) 

antwoord @ verwcrkingsTypoF"man; 
mogelijlr: @ boolean; 

mogeUjkcUitlcverDatum @ datum 

cnd; 

object (*aanmaalr:ordcr*) 

rckMaaltOrdcrNummcr @ cardinali 
rckMaakOrdcr @ rckMaakTypologic; 

rckMaaIt# @ bocvecJhcid; 
~rdatum @ datum; 

opmcrkingen @ ( ... ] 

end; 

object (*aanwezigheids-tcst*) 

aanwezigTest @ produktTypolo&ic; 

end; 

object (*bcricht van uitlC\'Cring*) 

uitgiftcDatum @ datum 

transportNummer @ cardinal; 

produkt @ produktietypologici 

batchOrootte @ hOC\'CClhcid; 

eod; 

object (*capaciteits bcrckcning"') 

verwcrking @ verwcrkingsTypoTcchn; 
end; 

object (*capaciteits-test*) 

verwcrkingTest @verwcrkingsTypoTcchn: 

produkt @ produktTypologie; 
end; 
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Cv@dir./ 

Gp@dis/ 

Mo@dis/ 

Rc@dir./ 

To@dir./ 

[BULAGE4] 

object (*capadteitl vrijpve*) 

afpedtt @ batch1)poTcdUl; 

actucleTajd @ tijd 

end; 

object (*aoed/af-kcuriD& afperltt produkt*) 
controieNummcr @ cardinal; 

controieVraag@ ( .•• ): 

datum @ datum: 

afkcurOrdcr @ ~rM:rkings1)pologic: 

afkcurBatc:h @ boeYeclhcid: 

opmcrkilll@ ( ••• ): 

cud; 

object (*maakordcr*) 

maakOrdcrNummcr @ cardinal: 

maakOrdcrDatum @ datum; 

bc::werkilll @ batc:h1)poTcchn 

cad; 

object (*fCiCrwrea capadteit*) 

~rM:rking @ ~rM:rkinpTypoTccbn; 

cud; 

object. (*transportordcr*) 

transportNummcr @ cardinal: 

transportOrdcrDatum @ datum; 

transportOrdciIijd @ tijd; 
produkt @ produktTypologic; 

rek @ rekTypologic: 

batcbOroottc @ boeYeclhcid; 

bestcmmilll@ [ •.. ]; 

cnd; 
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[BUlAGE4] 

• ° ·Processes"·" 

PlanningMacruneCapadteit @ process 
PlanningRekkenmakerij @ process 
PianningRekgebruik @ process 

begin 

take tv 

takeaa 

takect 

take re, rr 

take bu 

take gp 

end 

with tv do (opas planning aanO) 

do (·tontro1ccr maaItorder planning") 

case ("order aan de bellrt") 

aM at 

with at do read ("capadteits aegevensO) 

C8Ie ("wIdoctO) 

aM to 

with ct do read (*capaciteits aegevensO) 

aMac: 

with rc, rr do read (*capadteits aegevens*) 

if (*OYCrplanning < factor x") 
do (-wcg raervatie toc") 

aM oi (°ordcrvet'Mlrlring*); 
elscgive ae 

with bu do read (*capaciteits aegevensO) 

do (·update maakorder bcstand 0) 

aM mo (·produktic·) 

aM am (OreldtenmakerijO) 

with gp do (·update maakorder bestand") 

(*._---------*) 

Dmoc Magazijn&Transpon 

("Zie baYen") 

·"InteractionsO .. 

AlA@dis/ object ("antwoord aanweziglleids-testO) 

prodllkt @ produktTypologie; 

inVoorraad @boewelheid; 

aeraerYeCrd @ boewelhcid; 

besteld @ hoewelheid; 

leverdatum @ datum; 

datum @ datum; 

end; 
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At@dit./ 

Db@dis/ 

Bu@dis/ 

Ap@dit./ 

Co@dis/ 

[BULAGE4] 

object (*unweziihcidHcllt*) 

unwezigTcat @ prodllktTypologie; 

end; 

object (-bijgewerlcte bcatandsgepvens*) 

produkt @ produktTypologie: 

ldt @ KItTypologie: 

inVoorraad @ bocveelheid; 

Fn:scm:erd @ hoeveelhcid; 

besteld @ boeYeclhcid: 

levcrdatum @ datum; 

datum @ datum; 

end; 

object (-bericht van uitlevcring*) 

uitgiftcDatum @ datum 

traru;portNummer @ cardinal; 

produkt @ produktictypologic; 

batc:bOroone @ hoeveelheid: 
end; 

object (*aanwczig produkt*) 

datum @ datum; 

aanwezigOrdcr @ vcrwerkingsTypologie; 

end; 

object <-cootrolc aanvraag binnengckomen produkt*) 

cootrolcNummer @ cardinal; 

cootrolcVraag@ ( .•. J; 
datum @ datum; 

controleerProdukt @ produklTypologie; 

controleerBatch @ hoeveelheid; 

bewerking @ produktBehanderrypologic; 

controlcUrgcntie @ datum; 

end; 

10 @ dis / object (*inkoop ordcr*) 

Rr@dis/ 

datum @ datum; 

inkoopNummcr @ cardinal; 

produkt @ produklTypologie; 

ordcrOroottc @ hoeveelheid; 

IevcrDatumOewenst @ datum; 

end; 

object (*n::seIVCKn rckkcn*) 

Kit @ rckTypo1ogie: 

untal @ boeYeclheid; 

datum @ datum; 

end; 
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To@dis/ 

·"Processes" • 

[BULAGE4] 

object (°tranlpOl1onkr") 

transportNummer @ cardinal; 

transportOrdcrDatum @ datum; 

transportOrderTijd @ tijdj 
produkt @ produktTypoIogie; 
ret @ rekTypologie; 

batcbOrootte @ bocveclbeid; 

bestcmmil1l @ ( .•. ]; 

end; 

MagazijnBeheer @ process 

begin 

end 

take bg 

take rr 

take to 

with bg give at 

tateu 
with aa do (*bc:iIis over aanwczige voorraadO) 

case (*te weinig") give io 

with rr give at 

takeu 

with to give at 

case (*unwezig") give to (Oinkoop*) 

with 18 do ("update hestandO) 

give bb 

take 18 

with aa do ("update hestand") 

case (*aanbod aan magazijn*) 

givebb 

giveap 

givec:o 

case (*vraag un magazijn*) 

givebb 

give to 

givebu 

take gIt, gp 

witb gk. gp do (*verwerk°) 

give bb 

(*-------------'*) 

Transport @ process 

begin 

take to 

with to do C-laad en verplaaU*) 

give to ("aan magazijnbeheer*) 

end 
(0 ______ -------'*) 
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DIOOC Opslag 

·"Objects··· 

(*Zie hoven·) 

·"Interactions·" 

AB@diB/ 

At@dis/ 

Bb@diB/ 

Opslag @ process 

begin 

take at 

take bb 

end 

(BIJLA.GE 4] 

object (*utwoord aanwezi&beids-tcst*) 

procfukt @ produktTypoloaie; 

inVoorraad @ bocwelbeid; 

acraerveerd @ boeveelheid; 

besteld @ boeveelheid; 
leverdatum @ datum; 

datum @ datum; 

end; 

object (*~ids-tcst·) 

aanwezigTcst @ produktTypoIogie; 

end; 

object (*bijaewertte bcstandsgcgewns·) 

produkt @ produktTypologic; 

ret @ rekTypologie; 

inVoorraad @hoewelhcid; 

acraerveerd @ hocvcelheid; 

beatcld @ boeveelheid; 

leverdatum @ datum; 

datum @ datum; 

end; 

with at read (*betreffend bcstand·) 

give aa(·aan betreffcnde aanvragcr*) 

with bb read (*betreffend bcstand*) 

do (·update betreffcnd bestand*) 

(*-------------*) 
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DIDOC Calculatie 

"'Objects .. , 

"'Interactions'" 

Ao@dis/ 

Ae@dis/ 

Bo@dis/ 

O@dis/ 

Eg@dis/ 

Ep@dis/ 

Go@dis/ 

Mg@dis/ 

[BIJLAGE4] 

object ('aanname ordcr*) 

unsenomcaOrder @ verwerkiDpTypoIogie; 

unleverDatum @ datum; 

uitlcverDatum @ datum 

end; 

object (Oantwoord capaclteits-test') 

antwoord @ verwerkinp1'ypoP'anan; 

mogelijk @ boolean; 

mogelijkeUitleverDatum @ datum 

end; 

object ('Fgevelll ordcr*) 

verwerking @ verwerkinpTypoFinan; 

end; 

object (*capaciteits-test*) 

\'erwerkingTest @ verwerkinpTypoTecbn; 

produkt @ produktTypologie; 

end: 

object (*efTJciCncy Fgevelll*) 

produkt @ produktTypologie; 

ordcrNummer @ cardinal: 

batchGrootte @ hoeveelheid; 

efflCi!nc:y @ real; 

end; 

object (*effJciCncy geg.naar prod. *) 

verwerking @ verwerkinpTypoiogie; 

pbruikteUren @ tijd: 
efficiency @ [ ... ]; 

opmerking @ [ ••. j; 
end; 

object (*Fgevelll order*) 

statusorder @ verwerkinpNummer; 

produkt @ produktTypoiogie; 

ordcrGrootte @ hoeveelheid: 

bewerking @ behandeling; 

end; 

object (*calculatie gegevelll*) 

produktGegevelll @ Gegevens 

end; 
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Pg@dis/ 

Ud@dis/ 

Vc@dis/ 

Vv@dis/ 

[BULAGE4] 

object (*c::a1cuIatie produktic aepvena*) 
prodvkt @ produktTypoJogje; 
onlerNummer @ cardinal; 
batcbOrootte @ boeYeelbcid; 

prodvktieDatum @ datum; 

rek @ rekTypologie; 

pruikt#Rekken @c:ardina1; 

machineNummer @ cardinal; 

rekkenPcrRun @ cardinal; 
pruikteTIjd @ tijdj 
opmcrking @ ( ••• J; 
end; 

object (*update c::a1cuIaticaepvens*) 

onIerNummcr @ cardinal; 

produkt @ produktTypologic; 
onIerOroottc @ boeYeelbcid; 

bewerking @ behandcling; 
machincNummcr @ cardinal; 

aacaIcuIatieOcgcvcns @ calcu1aticOcgcvcns 

cnd; 

object ('"voorcalcuJatie aepvena') 
ItatulOrder @ verwerkingsNummer; 

procSutt @ produttTypologic; 

onIerOrootlC @ boeYeelhcid; 

bewerking @ behandcling; 

ret @ rekTypoJogici 
prodvktOcpvena @ calcu1aticOcpvens 

cnd; 

object (*Vraag om voorcalculaticgepvens*) 
statusordcr @ verwerkingsNummer; 

produkt @ produktTypologic; 

onIerOroottc @ hocwclbcid; 

bewerking @ behandeJing; 

end; 
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[BUlAGE4] 

···Processes-·· 
CalculatieBesJissing @ proc:css 

begin 
take ct 

tate ao 

takevv 

end 

with ct give mg 
give go 
take vc 
do (-update calC\,\latie bcstand*) 

give bo (" UII rekbepaling*) 
give ac (" aan ordeJVerwerting*) 

with ao read ('"cakulatie bcstand*) 

givevc 
givemg 
takecg 

ease (·identiek UII caIc.best.geg. *) 

give bo ('" UII rekbepaling·) 

else 

give go. take vc, give bo, ao 

with e& do ('"update cakulatiegegevens*) 

(*-------------.) 
voorCalC\,\latie @ proc:css 

begin 

end 

take go 

take mg 

with go. mg do ('"voorcalC'ulatie·) 
give vc ('"aan calculatie beslissing*) 

("-------------,.) 

naCalculatie @ process 

begin 

end 

takepg 

givevv 

takcvc, mg 

with vc, mg do ('"vergelijk VOOf- en nacalculatie·) 

ease ('"verschillend'") 

do ("update cakulatiegegevens·) 

do (*bereken efficiency-) 

give eg. ep 

(*------------_.) 
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BUlAGES.l 

Interacties beborend bij omschrijving van 
het compositorisch schema van de oude 
situatie naar een proces-interactie 
bescbrijviog. 

ARl: 
AR2: 
BAl: 
BAlO: 
BAll: 
BA12: 
BA13: 
BA2: 
BA3: 
BA4: 
BAS: 
BA6: 
BA7: 
BA8: 
BA9: 
BKl: 
BMl: 
BM2: 
BM3: 
BPI: 
BP2: 
BP3: 
BP4: 
BPS: 
BP6: 
BRl: 
BR2: 
BR3: 
BVI: 
BV2: 
BV3: 
BV4: 
BVS: 
BV6: 
OBI: 
DB2: 
DB3: 
DB4: 
DRl: 
KBl: 
KB2: 
KB3: 
KB4: 
KMl: 
MAl: 
PAl: 
PA2: 
PBI: 

Loonstaat 
Opdracbt informatie 
Pakbon 
V oortgangscontrole 
Materiaalbon 
Afleverbon 
Thuiswerkbon 
Ontvangstbon 
Retourbon 
Ontvangstbon 
Retourzendingsbon 
Afkeurformulier 
Hulpstoffenbon 
Ontvangstbon gaIvano 
Externe bestelorder 
Pakbon 
Materiaalbon 
Retourbon 
Thuiswerkbon 
Thuiswerkbon 
Opdracbtbon 
Retourzendingsbon 
Orderbevestiging 
Ontvangstbon 
Externe bestelorder 
Formulier opdracbten 
Moederkaart 
V oorraad bestand 
Orderaanvraag 
InkoopJijst 
Retourzendingsbon 
Uitbesteed werk 
Verzendadvies 
Vracbtbrief 
Externe bestelorder (u.w.) 
Externe bestelorder 
Begroting 
Jaarprognose 
Jaarprognose 
Pakbon 
Hulpstoffenbon 
Afkeurformulier 
Afkeurformulier 
Hulpstoffenbon 
Afkeurformulier 
Tijdverantwoording 
Retourzendingsbon 
Afleverbon galvano 

PB2: 
PB3: 
PMl: 
PM2: 
RAl: 
RA2: 
RA3: 
RBI: 
RB2: 
RB3: 
RB4: 
RDl: 
RVl: 
RV2: 
RV3: 
VBl: 
VOl: 
VRl: 
VR2: 

Kl : 
K2 : 
K3 : 
K4 : 
K6 : 
K7 : 
K9 : 
KlO: 
Kll: 
K13: 
K15: 
K17: 
K20: 
K2l: 
K22: 
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Tijdverantwoording 
Inkoopbon 
Afleverbon 
Afleverbon gaIvano 
Begroting 
Opdracbt informatie 
loonstaat 
Moederblad 
OpdracbtOOn 
Materiaaloverzicbt 
V ooraadlijst 
Begroting 
Faktuur 
Verkoopoverzicbt 
Artikelen bestand 
Orderaanvraag 
Jaarprognose verkoop# 
Orderaanvraag 
Verzendadvies 

van boekhouding 
naar afd.boofd 
naar bedrijfsbureau 
naar directie 
info v. leverancier 
naar leverancier 
levertijd leverancier 
orderbestiging levertijd 
pakoon leverancier 
klant aanvraag 
orderbevest. naar klant 
produlctspecificaties 
van vervoerder 
naar tbuiswerker 
van thuiswerker 



OMZEmNG COMPo SCHEMA -> PROCES-INTfRAC11£ SYSTf£M 

ADMIN/STRA 11£ 

L£V£RANCI£R 
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BDLAGE5.2 

Documentatie behorend bij de proces-mteractie beschrijving van de huidige situatie. 

DIDOC Systccm 

, .. Objects "* 

n* Interactions .. , 

••• Pl"OCCSSCS ••• 

Bedrijfsburcau @ Expanded; 

(*-------------') 

Rckencentrum @ process 

begin 

end 

begin 

end 
begin 

end 

begin 

end 
begin 

end 

begin 

end 

take (*OA,MK,P") 

with (*OA ') do (*maak OP,MK,NO') 

live <-OP ,MK,MO aan Bedr.Bureau*) 

take ('NK') with ('P") do ("werk UK bestand bij') 

take ('VA') do (-maak FA') give ('FA aan vcrkoop') 

take (*UO,GO,NG') do (*vcrwcrk en stuur teNg') 

("--------------') 
Directie @ process 

begin 

end 

begin 

end 
begin 

end 

begin 

end 

take ('BB') do (* geef goedkeuringO) 

live eBB un Planning') 

take <-EU') do (0 geer goedkeuringO) 

give ('EU aan Planning') 

take ('JA.B') do (0 geef goedkeuring') 

live (* JA,B aan Planning') 
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[BULAGES] 

(0 ______________ 0) 

Kwaliteitsdienst @ process 

begin 
begin 

cnd 
cnd 
(. 

V crlroop @ process 

begin 
begin 

end 
begin 

end 

begin 

end 

begin 

end 
cnd 
(0 

take (OPK") do ("rontrolcer betreffcndc batch") 

cue ("'¥oIdoct aan ciscn") 
give (OPK aan OntvangstO) 

else do ("maak PB") 
with ("BpO) do (°maak AFO) 

give (oAFaan Bcdr.Burcau") 
with (oAF CI1 Kl7°) do ("maak HB") 

give (OHB aan mapzijn 0) 

give ("HB 88n Bcdr.Burcau 0) 

0) 

take Kl3 do (-WI OA ina) 

give (OOA aan RckcncentrumO) 
(OOA aan Bcdr.BurcauO) 

take (OOA VIlJ1 Bcdr.BurcauO) 
cue ('"wIdoctO) do (Omaak 0°) 

("wert OV bij*) 
give (00 aan klantO) 

else give (oOA un klant") 

take (OVA 0) with (0 AVO) 

give (OVA aan RckcncentrumO) 
do (*wert OV bijO) 
do (°maak DP,FAO) 

give (OPA,DP aan Bcdr.Burcau.klantO) 

take ("VR van Bcdr.BurcauO) 
with ("PVO) do ("vcrgclijk met YRO) 

0) 
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[BDLAGE5] 

Administratie @ process 

begin 

end 

begin 

end 
begin 

end 
begin 

end 

take ("TV.) with (·IUS·) do (*JDaak ts·) 
give (*ts au Rckencentrwn*) 

take (*ON,MB,EB, TB,OO,HB,AB,RO,RB*) 
do (*controJeer en ~rk af"') 

take (*UO,QO,NO*) do (*ve~rk*) 

give (*UO.OO.NO au Rckencentnlm*) 

(*'--------------*) 

Magazijn @ process 

begin 

begin 

end 
end 

take (*MB,HB,AO,RB,AB*) 
with (*MB,HB,AO,RB,AB'") do (~rk SK bij·) 

give (·AB 88n &dr.Bureau'") 
give (·RB au Administratie*) 

e--------------'") 
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Prodvktie @ process 

begin 

end 

begin 

end 

begin 

end 

begin 

end 

begin 

end 

begin 

end 

[BULAGE5] 

take ("OP,OB") 

with ("OB") do (*wer OB vit") 
do ("maaJt 1V ,AG,AB·) 

give (*1V aan Administratie en Bcdr.&reau") 

give ("AG,AB aan Mapzijn en Bedr.Bvreau*) 

do (*1Ia AG,AB cp.) 

take (OROO) do ("rontroleer RO·) 

give ("RO aan Administratie") 

case ("beboef'te aanwezig") do ("maaJt IBO) 

do (-verwerk in VB") 

give (Om aan Bedr.Bureau") 

do ("1Ia m cp.) 

take ("ED·) 

do (-vergelljk IB en ED en verwerk in VBO) 
do ("1Ia ED ope) 

take (·ON·) do (*rontroleer en verwerk in VB·) 
do (*sla ON cp.) 

(.---------------'*) 

DIDOC Bedrijfsbvreau 

... Objects"" 

.,," Interactions .. ° 

*. * Processes ••• 
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[BULAGES] 

Ontvangst @ process 

begin 

end 

begin 

cnd 

begin 

cnd 

begin 

cnd 

begin 

cnd 

begin 

end 

begin 

end 

begin 

cnd 

take ("PO") do ("maak 00") 

give (*00 un Administratic") 

take (oED van Planning*) do Co. op") 

take ("PIC van Icverancier") 

give ("PIC aan ICwal.DicDitO) 

take ("PIC van ICwaI.DicDit") 

case (*voIdoetO) 

give ("PIC aan AdministraticO) 

with (·PIC") do ("maak ON") 

give (OON aan Inkoop,Administratic,ProduktieO) 

take (oAFvan ICwaI.DicDit") do (*verwed:°) 

give Co AF aan Administratic") 

(0 ______________ ") 

Planning @ process 

begin 

begin 

end 

begin 

end 

with (*VO,VB,AB,OA *) 
take (*1V ,AOO) do ('"wed: VC bij") 

lake ("OPvan RckencentrumO) 

case (*OP van RckcncentrumO) 

begin 

end 

give (OOP aan ProdukticO) 

else with (*VCO) do ("maak OPO) 

with ("VCO) 

give (OUO,OO,NO aan Rckcncentr. *) 
give (OVC aan Expeditic°) 

with ("VCO) do ("maak 1'8°) 

give (*T8 88n UK,K21") 
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[BUlAGE5] 

begin 

takc ('"TB via K22*) 

with ('"TB") do (oc:ontrolccr") 

give ('"TB &an UK") 

end 

begin 

takc (oK6 van k:Yerancicr") do (°maat 00*) 

give ('"00 &an Vcrkoop°) 

end 

begin 

with (000*) do (°maak EU'") 

give (·EU &an Dilectic") 

end 

begin 
takc eBU van Dilectic°) 

case (°pdgckcutd") do givc (*BU via K7°) 

give (OEU &an Bxpcditic·) 

cnd 

begin 
take (°18 van lnkoopO) do (°maat BBO) 

give (*B8 &an Dilectic'") 

end 

begin 
take (OBB van DirecticO) 

case (°pdkeuringO) 

give (OBB &an ProdukticJeveranclcrO) 

give (OBB aan Ontvangst,Administratic·) 

give (OBB aan Voorraad'") 

end 

begin 

tate (0 JA van Dilectic°) do (°ala 0.,0) 

end 

begin 

with ('"JAO) do (*maak PO) 

give (OP &an RekencetrumO
) 

end 

begin 

with (opo) do (*maak MK*) 

give (oMK &an RckencentrumO) 

end 
(. 0) 
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[BULAGE5] 

Voorraad @ process 

begin 

begin 

takc (oMB V8D Rckcl1CCntr. of Bcdr.Bureau·) 

pc eMB un Magazijn·) 

cnd 

begin 

takc ("MB V8D Mapzijn *) 

c:asc (*aanwczig") pc (oMB un Administratie") 

end 

begin 

with ('OG,AO.VR*) do ("wrwert in Va·) 

end 

begin 

take ("HB van Kwal.DicnstO) 

pc ("HB un Administratic·) 

cnd 

begin 

takc ("ED V8D Planning·) do ("wrwert in N2·) 
cnd 

begin 

with (*ON,VA,MB,N2,RBJIB,MO") do ("wrwerk in VB") 

end 

begin 

with (OVB·) do <-maale IL ") pc (OIL aan Verkoop·) 

end 

begin 

witb (. AF van Kwal.Dienst*) do (*maat RB·) 

pc ("RB un Magazijn,Administratic*) 

end 

begin 

take ("HB V8D Kwal.Dienst") 

pc ("RB aan Administratic") 

cnd 

begin 

take ("MO V8D Rckel1CCntrum") do ("&la opO) 

end 

begin 

takc (OB V8D Dircctic*) do (Osta op*) 

cnd 

begin 

takc (*JA V8D DirccticO) do e&la opO) 

cnd 

begin 

with (" JA *) do ("maak P) 

cnd 

cnd 

e *) 
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[BULAGES] 

lokoop @ process 

begin 

begin 

takc ("K.6*) witb (-K.60) do ('maat IB*) 

give (Om &an Plannin,O) 

end 

begin 

takc eON van ontvangst') 

witb ('ON,E.B°) do (~rwerlt in NJO) 

begin 

take eIUO') witb (OIUO,N2°) do (°maat OB') 

give (*OB &an Produktic*) 

end 

begin 

witb (oEB,K9,ON,VBO) do ('"verwerk in m*) 

case (°lcvertijd in gcvaar*) give (01(9*) 

takc (01(90) do ('"verwc:rk in mO) 

cnd 

cnd 

(' 0) 

Expeditic @ process 

begin 

begin 

take (*VC') 

witb (OVCO) do ('maak VA 0) 

give ('VA &an Vcrltoop of KlS,VB*) 

end 
begin 

witb ('BU,FA, VA 0) do (*maat VR 0) 

give (OW un VcrltoopO) 

end 

begin 

take ('FA,DFvan Vcrtoop°) 

witb ("VR., VA 0) 

give eVR.,VA,FA,DF &an IcverancierO) 

end 

begin 

witb (oAF van Kwal.DienstO) do (Omaak ROO) 

give (ORO un Administratic,ProdukticO) 

give (ORO aan Planning, Verltoop') 

end 
begin 

witb ('RO') do (0 maat VR') 

give ('VR.,RO &an Icverancier') 

cnd 

end 

(' 0) 
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BUlAGE5.3 

Interacties behorend bij c:ompositorisch 
schema beschrijving van de nieuwe 
situatie. De inhoud van de interacties komt 
overeen met die besproken in de DIDOC's 
van hijlage 4. 

Aa: 
Ac: 
Am: 
Ao: 
Ap: 
Ar: 
At: 
Bb: 
Be: 
Be: 
Bg: 
Bo: 
Br: 
Bu: 
Co: 
Cp: 
Cr: 
Ct: 
CV: 
Eg: 
Ep: 
Gk: 
Go: 
Gp: 
Ho: 
10: 
Lg: 
Me: 
Mg: 
Mo: 
Oa: 
Ob: 
Og: 
Oi: 
Om: 
Or: 
Ph: 
Pg: 
pp: 
Pr: 
Rc: 
Rm: 
Rr: 

antwoord aanwezigheids-test 
antwoord capaclteits-test 
aanmaak order 
aanname order 
aanwezig produkt 
acceptatie capaciteits reservatie 
aanwezigheids-test 
hijgewerkte bestandsgegevens 
bestandc:ontrole 
berekening benodigd 
bestelgegevens 
berekende order-offertegegevens 
berekende rekgegevens 
bericht van uidevering 
contr.aanvraag binnengek. prod. 
controle-aanvraag afgew. prod. 
cancel reservatie 
capaciteits-test 
capaciteits-vrijgave 
efficiency gegevens 
efficiency van de produktie 
goed( af-)keuring 
gegevens order, offerte 
goed-,afkeuring afgew. prod. 
haalop order 
inkoop order 
leveranciers gegevens 
moederblad efficiency gegevens 
moederblad gegevens 
maakorder 
order aanvraag 
orderbevestiging 
ontvangst gegevens 
order ingepland (of Diet) 
ontvangst materiaal 
ordergegevens 
pakbon 
produktie gegevens 
produktie planning 
inkoopprijsgegevens 
reserveren capaciteit 
reserveren materiaal 
reserveren rekken 

Tg: 
To: 
Tp: 
Tr: 
Tu: 
Tv: 
Ud: 
Ui: 
Uo: 
Vb: 
Vc: 
Ve: 
Vg: 
Vm: 
Vr: 
Vv: 
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transportorder gegevens 
transportorder 
transportorder produkten 
transportorder rekken 
transportgegevens uitleveren 
transportgegevens ontvangst 
update moederblad gegevens 
uitgeleverd 
uideverorder 
voortgangs probleembericht 
voorcaIculatie gegevens 
vraag om efficiency gegevens 
verzendgegevens 
vraag om moederbladgegevens 
vrijgave reservatie( mat.hinnen) 
vraag om (voorcaIc.) gegevens 
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