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SAMENVATTING 

Stork X-cel maakt productielijnen voor de druk- en coatingindustrie. De 
productielijnen zijn gebaseerd op de rotatiezeefdruk technologie. Sinds 1 
januari 1987 houdt Stork X-cel zich daarnaast intensief bezig met de ont
wikkeling van een nieuwe technologie: Ink jet. Met deze digitale techno
logie wil Stork X-cel inspelen op de enorme behoefte in de markt aan fle
xibele productiesystemen. Hiermee moeten kleine series rendabel geprodu
ceerd kunnen worden. De ontwikkeling van de ink jet technologie tot een 
drukmachine die aan deze eis voldoet, zal circa vijf jaar vergen. In de 
tussenliggende periode zijn minder complexe machines (printers) al wel te 
realiseren. Voor de eerste generatie van deze printers had Stork X-cel 
bij de start van de afstudeerstage inmiddels een markt geselecteerd. Deze 
markt wordt gevormd door de textiel- en tapijtindustrie. De printer, die 
in staat is kleurenafbeeldingen te produceren, biedt de gebruikers in de
ze markt de mogelijkheid digitaal opgemaakte beelden te controleren voor
dat tot de reproductie daarvan wordt overgegaan. Over eventuele mogelijk
heden in andere markten voor dezelfde of een licht aangepaste printer was 
binnen Stork X-cel nog weinig bekend. In dit verslag zijn die mogelijkhe
den voor West-Europa in kaart gebracht. Dit is als volgt gebeurd: 

In eerste instantie is een vergelijking tussen de theorie over ontwikke
ingsprocessen van nieuwe producten en de praktijksituatie van Stork X-cel 
gemaakt. In de theorie worden een vijftal fasen onderscheiden. De eerste 
twee fasen omschrijven de beleidsontwikkeling, die aan de ontwikkeling 
van een nieuw product voorafgaat. De laatste drie fasen omschrijven de 
eigenlijke productontwikkeling, die uiteindelijk in het nieuwe product 
moet uitmonden. Uit de vergelijking tussen theorie en praktijk kwam naar 
voren dat de praktijksituatie van Stork X-cel in de tweede fase van de 
theorie kon worden geplaatst. Met deze conclusie werd een 'handvat' ver
kregen voor de aanpak van het afstudeeronderzoek: De markt-georienteerde 
activiteiten, die zich in deze fase concentreren op een segmentatie van 
de rnarkt, werden uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in de volgende acti
viteiten: 

Op basis van de variabele productapplicatie werden vier segmenten onder
scheiden: 
1. Business Graphics (BG). 

In dit segment worden kleurenprinters voornamelijk gebruikt voor de 
illustratie van teksten en voor presentatie-doeleinden. Het gerneen
schappelijke van alle toepassingen binnen de Business Graphics is dat 
ze als specifieke toepassing voor de zakenwereld, de 'kantoorrnarkt', 
kunnen worden beschouwd. 

2. Technical, Engineering and Scientific (TES). 
In dit segment wordt 'color hardcopy' apparatuur gebruikt voor toepas
singen op wetenschappelijke en technisch gebied. Dit zijn toepassingen 
die bij velen de associatie met CAD oproept. 



3. Graphic Arts, Printing and Publishing (GAPP). 
In dit segment concentreren de toepassingen zich op het controleren 
van opgemaakte beelden voordat deze worden omgezet in fysieke beeld
dragers, waarmee gedrukt zal worden. Dit segment is de markt die Stork 
X-cel voor haar eerste generatie printers al had geselecteerd en ver
kend, en behoefde daarom geen nadere bestudering. 

4. Production Printing (PP). 
In dit segment gaat het om het met hoge snelheid bedrukken van aller
lei soorten materialen. Production printing vormt het uiteindelijke 
doel dat Stork X-cel over vijf jaar wil bereiken. Dit segment is in 
het afstudeeronderzoek evenmin aan een nader onderzoek onderworpen. 

De vier markten (in het vervolg wordt voor het gemak van markt in plaats 
van segment gesproken) zijn aan de hand van een aantal criteria getoetst. 
De toetsing is beknopt uitgevoerd voor de laatste twee markten (GAPP en 
PP) daar deze buiten de scope van het onderzoek vielen. Uit deze bekopte 
toetsing kwam naar voren dat de keuze van Stork X-cel voor deze markten 
onderstreept kon worden. Beide markten lijken uitstekende perspectieven 
voor Stork X-cel te bieden. 
De eerste twee markten (BG en TES) waarmee Stork X-cel niet bekend was, 
zijn aan een uitgebreide toetsing onderworpen. Hieruit kon geconcludeerd 
worden dat van deze twee de TES-markt voor Stork X-cel de beste mogelijk
heden biedt. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat: 

- De printers goed aansluiten op de behoeften in de TES-markt en niet 
op de die in de BG-markt. 

- De marges in de TES-markt hoger zijn dan in de BG-markt. 
- Het in de BG-markt om grote aantallen goedkope producten gaat en in 

de TES-markt om kleine aantallen dure producten, wat beter aansluit 
op de vaardigheden van Stork X-cel. 

Vanwege het feit dat de TES-markt voor Stork X-cel de betere perspectie
ven biedt, is deze markt nader onder de loep genomen. Daarbij zijn de 
volgende resultaten bereikt: 

1. Segmentatie naar applicatie. 
Binnen de TES-markt kunnen een vijftiental verschillende applicaties 
worden onderscheiden. 

2. Segmentatie naar industrietak. 
De markt kan nog verder worden gesegmenteerd door per applicatie de 
verschillende industrietakken te bepalen waarin ze voorkomen. Hiermee 
kan een 'handvat' warden verkregen voor de toekomstige verkoop van de 
producten omdat de doelgroep, de potentiele gebruikers, exact wordt 
omschreven. De resultaten hebben zich beperkt tot: 
- De vaststelling dat sommige toepassingen in vrijwel elke industrie

tak aangetroffen kunnen worden, en andere toepassingen slechts in 
een of enkele industrietakken. 

- De vaststelling van een drietal industrietakken (metaal- en electro
technische industrie, computerservicebureaus, en technische advies
instellingen) waarin de toepassingen relatief veel voorkomen. 

- De uitwerking voor een applicatie: Electronics Design. Op de Neder
landse markt opereren 29 bedrijven die zich bezighouden met het ont-



werp van !C's (Integrated Circuits). Bij het ontwerpproces maken de
ze bedrijven gebruik van hardcopy apparatuur om de lay-out van !C's 
te verifieren. 

3. Concurrentie. 
De potentiele concurrenten voor de printers van Stork X-cel worden ge
vormd door andere ink jet printers, pen plotters en electrostaten. 
Hiervan kunnen de electrostaten als de belangrijkste kunnen worden be
schouwd, omdat deze zowel qua prijs als prestatie goed vergelijkbaar 
zijn met de printers van Stork X-cel. Uit een nadere vergelijking tus
sen beide apparaten is gebleken dat de printer van Stork X-cel een be
duidend hogere kwaliteit bij een aanzienlijk lagere snelheid dan de 
electrostaten genereerd. 

4. Marktgrootte. 
De grootte van de West-Europese markt kan geschat worden op $ 60 -
$ 200 mjl. in 1990. 

5. Bijsturing productontwikkeling. 
Uit de bestudering van de markt is gebleken dat er een grote behoefte 
bestaat aan een printer die voor een prijs van fl. 50.000 - fl. 
100.000 A2 formaat output kan leveren. Een eventuele ontwikkeling van 
deze apparaten, naast de huidige ontwikkeling van de fl. 150.000 kos
tende AO printer, zou onderzocht moeten worden. 

6. Strategie voor benadering van de TES-markt. 
De eerste generatie printers dienen niet op de TES-markt aangeboden te 
worden, omdat deze printers nog niet rijp zijn (voornamelijk wat be
treft snelheid en betrouwbaarheid) voor een introductie op deze markt. 
Stork X-cel kan zich met de eerste generatie beter concentreren op de 
door haar geselecteerde GAPP-markt. In deze markt is Stork X-cel be
kend en heeft men het noodzakelijke krediet om de producten uit te 
ontwikkelen zodat Stork X-cel 'ruimte' heeft om de TES-markt aan te 
pakken. 
De tweede generatie printers zullen wel geschikt zijn om op de TES
markt te worden geintroduceerd. Deze generatie is betrouwbaarder en 
sneller en bovendien zal de GAPP-markt waarschijnlijk om minder in
spanningen vragen. 
Tot slot wordt geadvisseerd om de benadering van de TES-markt in eer
ste instantie uit te besteden aan bedrijven die in tegenstelling tot 
Stork X-cel wel bekend zijn met de TES-markt. Op deze manier kan Stork 
X-cel de risico's tot een minimum beperken. Later kan alsnog besloten 
worden om de zaken in eigen beheer te nemen. 
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INLEIDING 

Dit verslag is geschreven in het kader van de afstudeerstage van de stu
die Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De stage is 
uitgevoerd gedurende de periode april 1987 tot en met januari 1988 bij 
het bedrijf Stork X-cel te Boxmeer. Stork X-cel maakt productielijnen 
voor de coating-, behang-, vloerbedekking- en grafische industrie. Binnen 
Stork X-cel is vanaf januari 1987 een nieuw project gestart voor de ont
wikkeling en commercialisering van zogenaamde ink jet printers. De afstu
deerstage is verricht binnen de afdeling jet printing die door Stork 
X-cel voor het project werd opgericht. 

In de komende jaren zal Stork X-cel diverse producten op de markt gaan 
brengen die, al naar gelang de beheersing van de technologie toeneemt, 
steeds betere prestaties zullen gaan leveren. Voor de eerste generatie 
producten was door Stork X-cel bij de aanvang van de stage een markt ge
selecteerd. Over eventuele mogelijkheden in andere markten voor dezelfde 
of een licht aangepaste productgeneratie was nog weinig bekend. Hieruit 
kwam bij X-cel de behoefte naar voren om de mogelijkheden in die andere 
markten te onderzoeken. In dit verslag wordt getracht om in bovenstaande 
behoefte van Stork X-cel te voldoen. 

De opbouw van het verslag ziet er als volgt uit: 
In hoofdstuk 1 wordt een korte beschrijving gegeven van Stork X-cel. 
Hoofdstuk 2 begint met een beschrijving van de ink jet technologie. Te
vens wordt de ontwikkeling van de technologie zoals X-cel die voorstaat 
beschreven. Vervolgens komen de achtergronden van het jet printing pro
ject aan de orde. Hierin wordt de aandacht geconcentreerd op de wijze van 
strategische beleidsvorming die bij X-cel aan het project is voorafge
gaan. 
Uit de beschrijving van de achtergronden van het jet printing project 
wordt in hoofdstuk 3 de probleemstelling en vervolgens de opdrachtformu
lering afgeleid. Tevens wordt ingegaan op de gevolgde werkwijze en de in
formatiebronnen die daartoe zijn geraadpleegd. 
In hoofdstuk 4 wordt het praktijkverhaal uit hoofstuk 2 in een theore
tisch kader geplaatst. Uitgangspunt vormt de theorie over innovatiepro
cessen van van der Kooij [1]. In zijn boek "Management van Innovatie" 
worden in het innovatieproces vijf fasen onderscheiden. Aan de hand van 
de eerste twee fasen, die de beleidsvorming beschrijven, wordt de strate
gie van X-cel getoetst. Aan de hand van de laatste drie fasen, die de 
productontwikkeling beschrijven, wordt de ontwikkeling van de ink jet 
producten van X-cel getoetst. Vervolgens wordt geanalyseerd in welke fase 
van het innovatieproces het marktonderzoek (de afstudeeropdracht) valt en 
wat daarvan de consequenties zijn voor de aanpak van dat onderzoek. De 
vergelijking tussen theorie en praktijk vormt hiermee geen doel op zich, 
maar een middel om de aanpak van het onderzoek uit af te leiden! 



-2-

In hoofdstuk 5 wordt de aanpak verder uitgewerkt tot een methode volgens 
welke de markt wordt gesegmenteerd. De segmentatie methode is voortgeko
men uit de literatuur over industriele marktsegmentatie en voor toepas
sing binnen het onderzoek op een aantal punten aangepast. 
In hoofdstuk 6 wordt de segmentatie uitgevoerd waarbij een viertal seg
menten onderscheiden zullen worden. Vervolgens wordt op basis van een 
aantal criteria geanalyseerd welk(e) segment(en) voor X-cel de beste mo
gelijkheden bieden. 
Een van deze segmenten wordt in hoofdstuk 7 nader in kaart gebracht. 
Hierin worden de verschillende toepassingen en de industrietakken waarin 
ze voorkomen, besproken. Er wordt een vergelijking met producten van de 
concurrentie gemaakt. Tot slot wordt de omvang van het segment geschat en 
wordt een strategie voor de benadering van het segment uitgewerkt. 
Het verslag wordt in hoofdstuk 8 besloten met de conclusies en aanbeve
lingen. 

Vanwege de geheimhouding waaraan het afstuderen was gebonden, kunnen be
paalde aspecten uit het onderzoek niet in dit verslag behandeld warden. 
Waar dit gebeurd wordt het expliciet vermeld. 

Tenslotte wil ik stil staan bij al diegenen die mij tijdens het afstude
ren terzijde hebben gestaan: 

- Mijn bedrijfsbegeleider Herman Wagter, die binnen zijn drukke werk
zaamheden tijd wist vrij te maken voor een deskundige begeleidng. Ik 
wens hem veel succes bij de realisatie van het jet printing project. 
De collega's van het jet printing project, die de afstudeerperiode 
tot een plezierige ervaring maakten. 
De begeleiders van de T.U. Eindhoven, Rolf de Vries en Bouke van der 
Kooij, die door hun opbouwende kritiek richting gaven aan het afstu
deren. 

Als laatste, maar niet in het minste, wil ik mlJn vriendin, familie en 
vrienden bedanken voor hun steun en vriendschap gedurende mijn studie
tij d. 

Boxmeer/Eindhoven, 
Januari 1988 Wouter Vermijs 
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HOOFDSTUK 1: STORK X-CEL 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van Stork X-cel. Na 
een algemene inleiding (1.1), wordt stilgestaan bij het productassorti
ment (1.2), de productie (1.3) en de markten van Stork X-cel (1.4). 

1.1 Algemeen 

Stork X-cel is een werkmaatschappij van de VMF Stork en gevestigd te Box
meer. Het concern VMF Stork richt zich op drie kernactiviteiten waarin 
tien groepen ondergebracht zijn (zie figuur 1.1). Elke groep bestaat uit 
een aantal werkmaatschappijen. In totaal zijn er ongeveer 60 werkmaat
schappijen. 

Kernactiviteit 
Toeleveringen aan de 
Druk- en Coatingindustrie 

1. Groep Papier- en 
Textielveredelingsmachines 

2. Groep Drukvormen 
en Galvanotechniek 

Raad van bestuur 

II. Kernactiviteit 
Toeleveringen aan de 
Voedselprocessing- en 
Verpakkingsindustrie 

3. Groep Voedingsmiddelen
en Drankenindustrie 

4. Groep Vlees- en 
Pluimvee-industrie 

Ill. Kernactiviteit 
lndustriele dienstverlening 

5. Groep lndustriele 
Montage en Onderhoud 

6. Groep Warmte-
en Luchttechniek 

7. 
Groep Services 

8. 
Groep Engineering 

9. 
Groep Pompen 

10. Groep lndustriele 
Produkten en Automatisering 

Figuur 1.1: Organisatiestructuur VMF Stork (bron: jaarverslag 1986) 

In 1986 bedroeg de omzet van de VMF Stork 2.1 miljard gulden met een net
to winst van 60 miljoen gulden. De export bedroeg circa 65% van de omzet. 
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Het aantal werknemers was eind 1986 ongeveer 12.000, waarvan ongeveer 
7.700 werkzaam in Nederland. 

In Boxmeer zijn twee Kernactiviteiten vertegenwoordigd: 

- Kernactiviteit Toeleveringen aan de Druk- en Coatingindustrie, met 
in Boxmeer de werkmaatschappijen Stork Brabant, Stork Coulter en 
Stork X-cel van de Groep Papier- en Textielveredelingsmachines en 
Stork Screens van de Groep Drukvormen en Galvanotechniek. 

- Kernactiviteit Toeleveringen aan de Voedselprocessing- en Verpak
kingsindustrie met in Boxmeer de werkmaatschappijen Stork PMT en 
Stork Duke van de Groep Vlees- en Pluimveeindustrie. 

Sedert 1 januari 1986 is Stork X-cel een zelfstandige werkmaatschappij 
van de VMF Stork. Voorheen was ze een profit-centre binnen Stork Brabant. 
In de periode van 1983 tot en met 1985 heeft er een sterke omzetstijging 
plaatsgevonden: van 20 naar 80 miljoen gulden , wat mede de reden voor de 
verzelfstandiging van Stork X-cel was. In 1986 was de omzet 70 miljoen 
gulden, voor 1987 wordt weer een omzet van 80 miljoen gulden verwacht. 
Momenteel bedraagt het aantal werknemers circa 200. 

In figuur 1.2 is een beknopt organisatieschema van Stork X-cel weergege
ven. 

I Directie I 
Financieel- Personeels-
Economische Zaken 

Zaken 

I I I 
Jet Printing Commercie Techniek 

Engineering Productie 

Figuur 1.2: Beknopt organisatieschema van Stork X-cel (bron: intern rap
port). 

1.2 Productassortiment 

Stork X-cel levert complete machinelijnen voor de coating-, behang- en de 
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vloerbedekkingsindustrie en de grafische industrie. In figuur 1.2 is een 
voorbeeld van een behanglijn opgenomen. 

Figuur 1.3: Een behanglijn 

Deze behanglijn bestaat uit de volgende units: 
1. een afwikkeleenheid 
2. een voorconditioneerunit 
3. een tot zes drukunits, een voor elke kleur 
4. boven op de drukunits een tussendroger 
5. koelwalsen 
6. 
7. 
8. 
9. 

een 
een 
een 
een 

grote droger 
koelwals na de oven 
transportband 
opwikkeleenheid 

De producten die met een machinelijn gemaakt kunnen worden zijn o.a.: 
(structuur)behang op PVC-basis, vloerbedekking, kunstleer, plastic coa
tings in combinatie met textiel, kunsthout en sinds kort etiketten. 

Naast een voortdurende aanpassing van de bestaande machines, worden er 
veel nieuwe producten op basis van klantenwensen of eigen inzichten ont
wikkeld. Een voorbeeld van een nieuw product is een machine voor het be
drukken van o.a. etiketten in de grafische markt. Het jet printing pro
ject, waarbinnen de afstudeeropdracht heeft plaatsgevonden, is een antler 
voorbeeld (zie hoofdstuk 2). 

Er wordt geprobeerd de klant te motiveren met ideeen en wensen naar Stork 
X-cel te komen. Een nadeel hiervan is dat de ontwikkelingstijd kort is, 
waardoor er niet uitvoerig getest kan worden. 

De uitgaven voor Research en Development bedragen 5 a 10% van de omzet. 
Een gedeelte van deze uitgaven is bestemd voor een eigen proeffabriek 
waar nieuwe ontwikkelingen worden getest. 

1.3 Productie 

Stork X-cel is een assemblage-bedrijf, dat op order produceert. Volgens 
klantenspecificatie worden de producten ontwikkeld. Op onderdelen-nivo 
zijn de producten grotendeels standaard. De onderdelen-productie wordt 
uitbesteed. Een vrij groot deel (35%) daarvan aan Stork Brabant, dat in 
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hetzelfde gebouw is gevestigd. 

Stork Brabant en Stork X-cel hebben samen ongeveer 100 uitbesteedadres
sen en bijna 1000 inkoopleveranciers. Stork X-cel streeft ernaar het aan
tal leveranciers aanzienlijk te reduceren. Hiermee moet een betere be
heersing van het inkooptraject worden bereikt. 

1.4 Markten 

Stork X-cel levert zijn producten over de gehele wereld. Negentig procent 
van de omzet is export. Het afzetgebied is verdeeld in een aantal rayons 
met elk een verkoper. Ook heeft Stork X-cel in veel landen agenten. Voor 
een overzicht van de rayon- en productverdeling, zie figuur 1.4. 

productgroep omzet% rayon omzet% 

Behang 55% Europa 40% 

Coating 20% N-Amerika 25% 

Vloerbedekking 15% Mid. + Verre 20% 
Costen 

Grafisch 10% Oostblok 10% 

Rest 5% 

Figuur 1.4: Verdeling van de omzet over de productgroepen en de rayons, 
1986 (bron [l]). 

De klant neemt rechtstreeks contact op met Stork X-cel, of indirect via 
een agent. Ook worden eerste contacten gelegd op beurzen. Het aantal af
nemers is ongeveer 100. In China en Rusland is het aantal afnemers vrij 
klein, maar worden wel grote orders afgesloten. 
In de toekomst wordt een verdere groei van de omzet in de coatinglijnen 
verwacht. Tevens zal bij een doorbraak van het structuurbehang in de V.S. 
de omzet aanzienlijk kunnen stijgen, terwijl in Europa deze markt al ver
zadigd is. 

De concurrentie komt voornamelijk uit Duitsland, Italie, de V.S., Japan 
en Engeland. Stork X-cel probeert zich te onderscheiden van zijn concur
renten door: 

- te leveren wat de klant wenst 
- een goede kwaliteit 
- het overdragen van know-how (met name in China en Oost-Europa) 
- het leveren van complete lijnen 
- het verlenen van een goede after sales service 
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De prijstelling is, hoewel belangrijk, niet primair 

Het marktaandeel van Stork X-cel is in de wereldmarkt voor structuurbe
hang aanzienlijk (90%). In de overige markten is dit beduidend minder. De 
coatingmarkt is echter groot en de verwachting is dat het aandeel hierin 
vergroot kan worden. Daarnaast ziet Stork X-cel kansen met haar nieuwe 
machines voor het drukken van o.a. etiketten in de grafische markt. 
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HOOFDSTUK 2: HET JET PRINTING PROJECT 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de continuous 
ink jet technologie (2.1). In het kader van de afstudeeropdracht, een 
marktonderzoek, voert het te ver om hier uitgebreid op in te gaan. Een 
beknopte beschrijving is echter noodzakelijk om de ontwikkeling in de 
technologie, zoals Stork X-cel die voorstaat, te kunnen begrijpen. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de achtergronden van 
het jet printing project binnen Stork X-cel (2.2). In het vervolg van dit 
verslag zal voor het gemak verder van X-cel gesproken worden in plaats 
van Stork X-cel. 

2.1 Continuous ink jet 

2.1.l Licentie 

Met A.D. Little en prof. Hertz van de Zweedse Lund universiteit heeft 
X-cel een licentie-overeenkomst voor wat betreft de toepassing van de 
Hertz-variant van de continuous ink jet technologie. Het Hertz-principe 
is op het einde van de jaren '60 uitgevonden door prof. Hertz van deze 
universiteit. 
Samen met X-cel beschikken nog twee andere bedrijven, Iris Graphics en 
Minolta, over een licentie-overeenkomst. Minolta is sterk kantoorgericht 
en vormt geen bedreiging voor X-cel. Iris Graphics heeft weliswaar een 
product gecommercialiseerd, maar zit op een markt waar X-cel niks in 
ziet. (In hoofdstuk 7 wordt op Iris teruggekomen). 
Voor wat betreft 'continuous web printing', dat wil zeggen het continu 
printen vanuit een rol om hoge snelheden te halen, heeft X-cel het al
leenrecht. 

2.1.2 Technologie 

Het principe van de Hertz continuous ink jet technologie komt in het kort 
op het volgende neer: 
Het proces begint bij de digitale informatie van een te bedrukken afbeel
ding. Deze informatie wordt in een zodanige vorm gegoten dat zogenaamde 
nozzle's electronisch aangestuurd kunnen worden. Een nozzle is een spuit
je waardoor onder hoge druk inkt wordt verspoten (een nozzle wordt ook 
wel een jet genoemd, vandaar de naam continuous ink jet). Een piezo-kris
tal zorgt ervoor dat er een constante druppelvorming ontstaat. Onder 
electronische besturing wordt elke druppel al dan niet opgeladen. De op
geladen druppels worden door een electrisch veld afgebogen en afgevangen. 
De ongeladen druppels komen op het te bedrukken substraat (materiaal 
waarop gedrukt wordt) terecht. Door de verhoudingen van de opgebrachte 
hoeveelheden inkt van de basiskleuren (Cyaan, Magenta, Geel en Zwart) te 
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varieren wordt een groot kleurenspectrum bestreken. 
Hiermee is de Hertz continuous ink jet technologie in staat om door elec
tronische besturing van miljoenen inktdruppeltjes per seconde, vierkleu
rendrukbeelden te genereren. De digitaal opgeslagen beeldinformatie wordt 
zonder tussenkomst van traditionele beelddragers overgedragen op het te 
bedrukken materiaal. Omschakeling van beeldinformatie geschiedt via een 
besturingscomputer, waardoor deze methode zich uitermate goed leent voor 
het efficient produceren van kleine series. 
In figuur 2.1 is het Hertz continuous ink jet procede schematisch weerge
geven. 

Ink 
Supply 

Signal 
In 

Excess Ink 
Removed by Vacuum 

Figuur 2.1: De Hertz continuous ink jet technologie. 

Om een voldoende hoge kwaliteit te kunnen bereiken, moeten de nozzle's 
een diameter hebben van ca. 15 micron. Hiermee worden tot 1 miljoen mi
nuscule druppels per seconde gegenereerd. De twee belangrijkste proble
men, die van bepalende invloed zijn op de technologische ontwikkeling, 
zijn hiermee aangegeven: 

1. de complexiteit van het productieproces 
2. de verwerking van de digitale informatie 

Het eerste probleem betreft de complexiteit van het maken, nauwkeurig en 
reproduceerbaar, van gaatjes van 15 micron. (Om een indruk van de comple
xiteit te geven: Een mensenhaar heeft een diameter van ca. 80 micron. 
Hierin zouden 25 gaatjes van 15 micron gemaakt kunnen worden!). 
Het ligt in de bedoeling van X-cel om zelf nozzle's te maken. Het eerste 
doel hierbij is om een enkele nozzle te kunnen maken. Met vier nozzle's, 
per kleur een, kunnen dan kleurenafbeeldingen geprint worden. 
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Het principe werkt als volgt: Het te bedrukken substraat wordt rond een 
drum vastgezogen. De drum draait snel rond terwijl parallel aan de drum 
een printhead bestaande uit vier nozzle's er langs beweegt. Gedurende el
ke rotatie van de drum ontstaan er vier lijnen (per kleur een) op het 
substraat. Als de printhead geheel langs de drum is bewogen is er een 
kleurenbeeld ontstaan dat geheel uit lijnen is opgebouwd. 
In dit geval zal in het vervolg van het verslag van een drumprinter wor
den gesproken. Figuur 2.2 is een afbeelding van de drumprinter van Iris 
Graphics die volgens het hierboven beschreven principe werkt. 

Phase 
Control 

Encoder 

Graphic 
Data - Microcomputer 
Input 

Figuur 2.2: De Iris Graphics drumprinter. 

Naarmate X-cel het proces om de nozzle's te maken steeds beter gaat be
heersen, kunnen ze gecombineerd worden tot een zogenaamde nozzle-bar. Een 
nozzle-bar bestaat dus uit meerdere nozzle's. Hoe groter het aantal noz
zle's, hoe groter de nozzle-bar en hoe sneller er geprint kan worden. 
Uiteindelijk wil X-cel bars ter breedte van het te bedrukken substraat, 
met duizenden nozzle's, kunnen maken. Het substraat hoeft dan niet meer 
rond een drum te worden opgespannen, maar beweegt vanaf een rol direct 
onder de nozzle-bar door (continuous web printing). Hiermee zijn snelhe
den tot 200 meter per minuut mogelijk. 
In dit geval zal in het vervolg van het verslag van een drukmachine wor
den gesproken. In figuur 2.3 is een afbeelding van het principe van een 
drukmachine geschetst. 

nozzle-bar 
rol 

Figuur 2.3: Een drukmachine 
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Het tweede probleem betreft de hoeveelheid digitale informatie die ver
werkt moet warden. Een (kleine) bar van duizend nozzle's bijvoorbeeld, 
verspuit duizend maal een miljoen is een miljard druppeltjes per seconde! 
Deze moeten allemaal electronisch bestuurd warden. 
De huidige generatie computers kunnen een dergelijke verwerkingssnelheid 
niet aan (of ze zijn erg duur). X-cel verwacht echter dat de ontwikkelin
gen op dit gebied parallel zullel lopen aan de ontwikkeling van de eigen 
nozzle's. Oftewel over ongeveer vijf jaar zijn computers wel in staat om 
de enorme hoeveelheden data te verwerken. 

De stappen in de technologie kunnen nu omschreven warden (zie figuur 
2.4). Het keerpunt in de ontwikkeling vormt de introductie van de eerste 
drukmachine in 1990. Voor 1990 resulteren alle stappen in drumprinters. 
Ruwweg wordt voor elke stap een jaar gerekend. 

technologie tijd 

I 1. - drumprinter 

I - zelf ontworpen nozzle's 

111 2. : :r~::::t::r kleur 
- nozzle-bar van ca. 10 nozzle's per kleur 

I- -

1988 

1989 

II 3. ~ ~~u;:::a~~!~~e-bar 
4 . - drukmachine 

- 50 mm nozzle-bar en breder 

1990 

1991 
e.v. 

Figuur 2.4: De stappen in de technologie. 

2.1.3 Ink jet en andere digitale technologien 

Hieronder wordt een korte vergelijking tussen de continuous ink jet- en 
andere digitale technologien gemaakt, om de keuze van X-cel voor juist 
ink jet te illustreren. In bijlage 1 zijn de verschillende digitale tech
nologien opgenomen. 

Het wezenlijke voordeel van de ink jet technologie ten opzichte van ande
re digitale technologien bestaat uit: 

- hoge productiesnelheid (60 tot 200 meter per minuut) 
- hechting op allerlei substraatsoorten en onregelmatige oppervlaktes 
- weinig beperkingen aan formaat 
- behoorlijke resolutie gecombineerd met een groot kleurbereik 
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Het voornaamste zwakke punt van de ink jet technologie is tot nu toe door 
de hoge complexiteit de matige betrouwbaarheid geweest. X-cel's streven 
is er op gericht om deze zwakte weg te werken en de sterke punten uit te 
buiten. 

Samenvattend kan gesteld warden dat de kracht van de digitale technolo
gien, en met name continuous ink jet, in de productie van kleine series 
ligt. Voor grate series zijn de digitale technologien minder geschikt. 
Door de beperkte snelheid van digitale technologien in vergelijking met 
traditionele technologien (zie 2.1.4) wordt de totale productietijd van 
grate series een stuk langer en dus minder rendabel. 

2.1.4 Traditionele technologien 

De traditionele niet digitale technologien (offset, flexo, diepdruk en 
zeefdruk) werken allemaal met fysieke beelddragers, die bepaalde kosten 
en voorbereidingstijden met zich mee brengen. Hierdoor kunnen met de tra
ditionele technologien kleine series niet snel en economisch geproduceerd 
worden. De sterkte's van de traditionele technologien liggen in de pro
ductie van grote series (kranten, tijdschriften, verpakkingen, textiel
stoffen e.d.). 

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden is dat de digitale 
technologien een aanvulling op en geen vervanging van de traditionele 
technologien zullen vormen. Op X-cel toegespitst betekent dit dat de con
tinuous ink jet technologie niet of nauwelijks een bedreiging zal vormen 
voor de bestaande zeefdruk technologie. In bijlage 2 is een korte be
schrijving van de zeefdruk technologie van X-cel opgenomen. 

2.2 Strategische achtergronden 

2.2.1 Strategievorming 

X-cel is een jong, vriJ klein en dynamisch bedrijf, waarin de functies 
verkoop en technologie de belangrijkste aandachtspunten vormen. Dit voor
namelijk operationele gebeuren heeft ook voor het management een arbeids
intensief karakter~ Hierdoor komt de strategievorming bij X-cel nogal 
eens in de verdrukking. Dit houdt niet in dat er in het geheel geen lange 
termijn beleid aanwezig is, maar dat de strategievorming minder geforma
liseerd en gestructureerd van aard is. De strategie bevindt zich meer in 
de hoofden van de managers, een soort van 'strategisch gevoel', dan in 
allerlei zorgvuldig opgestelde rapporten. 

Wat is nu dat 'strategische gevoel' van X-cel? Aan de hand van onder
staande beschrijving wordt getracht dit duidelijk te maken. 

X-cel ziet zichzelf als een bedrijf dat complete productielijnen voor de 
coating-, wand-, vloerbedekkings- en grafische industrie vervaardigt en 
levert. De huidige machines zijn gebaseerd op de rotatiezeefdruk techno-
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logie. De groei in de markt voor rotatiezeefdruk machines is door de ja
ren heen steeds meer afgenomen; de industrie lijkt het volwassenheidssta
diurn bereikt te hebben. Door middel van een continue productontwikkeling 
binnen de bestaande technologie en in mindere mate marktontwikkeling, 
probeert X-cel de industrielevenscyclus te verlengen. Men huldigt hier
bij de filosofie <lat een intensieve samenwerking met klanten tot de bes
te resultaten leidt. Hun ideeen en wensen worden door X-cel bestudeerd. 
Indien ze aansluiten op het 'strategische gevoel' van X-cel, kunnen ze de 
aanleiding tot een nieuwe productontwikkeling vormen. 

2.2.2 Technologie 

Naast de activiteiten binnen de bestaande technologie houdt X-cel de ont
wikkelingen in de omgeving, op het gebied van nieuwe technologien bij
voorbeeld, nauwlettend in de gaten. 
Een van de ontwikkelingen die X-cel al jaren onderkent is de toenemende 
vraag in de maatschappij naar de 'gepersonaliseerde massaproductie' (Het 
in grote series maar toch klantspecifiek produceren). Zo ook in de markt
omgeving van X-cel zelf. De klanten willen digitaal aanstuurbare druk
technologien, omdat deze bij uitstek geschikt zijn om tegen relatief lage 
kosten kleine 'runlengtes' (series) bij hoge productie 'throughput' 
(doorlooptijd) te realiseren. Door de jaren heen zijn pogingen van X-cel 
in deze richting steeds op niets uitgelopen. De kennis van de technolo
gien vormde daarbij steeds het struikelblok. Hierin kwarn in 1986 een ken
tering toen X-cel door het Zweedse concern Swedish Match werd benaderd om 
een machine te construeren, die het flexibel bedrukken van aanstekers mo
gelijk maakt. Swedish Match wil kleine series economisch kunnen produce
ren om met behulp van haar sterk ontwikkelde distributienetwerk met zeer 
korte levertijden de concurrentie voor te blijven. 
Samen met de vraag naar een machine kwam Swedish Match ook met een tech
nologie voorstel; de door prof. Hertz ontwikkelde computer gestuurde con
tinuous ink jet technologie. Zoals in 2.1 is beschreven, is het ink jet 
procede uitermate geschikt voor het efficient produceren van kleine se
ries. Met de digitale ink jet technologie kwam Swedish Match met een 
voorstel <lat uitstekend aansloot bij het 'strategische gevoel' van X-cel. 
Dit vormde voor het bedrijf reden om met Swedish Match een samenwerkings
verband aan te gaan. Vanwege de geheimhouding kan er op de aard van deze 
samenwerking niet worden ingegaan. 
De ink jet technologie wordt door X-cel zelf verder ontwikkeld om in haar 
producten toegepast te kunnen worden. Zoals in 2.1 aan de orde is gekomen 
wordt die ontwikkeling gekenrnerkt door een stapsgewijze aanpak, die uit
eindelijk in de jaren '90 in een drukrnachine moet uitmonden. In de tus
senliggende periode zijn andere, technologisch minder complexe, producten 
wel te realiseren. Deze zijn allen gebaseerd op de in 2.1 genoemde drum
printers. In de eerste jaren van het project zal X-cel de aandacht op de 
drurnprinters concentreren om deze in een later stadium naar de drukrnachi
nes te verleggen. 

Bij de analyse van de potenties van de ink jet technologie ZlJn ook de 
ontwikkelingen in de electronica meegenomen. Deze gaan zeer snel en in 
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een richting die uitstekend aansluit op de plannen van X-cel. De enorme 
vorderingen op het gebied van digitale beeldverwerking gaan gepaard met 

·~ 
/ 

zeer snelle prijsverlagingen. Hierdoor wordt het enerzijds technisch mo- p~1 -
gelijk om digitale ink jet machines te ontwikkelen en anderzijds zal door lfl1h~k( 
de prijsverlagingen de vraag naar digitale verwerkingsmachines toenemen. · 
De strategie van X-cel is er op gericht om zich op het gebied van de v-·c0.--_ ~CJ 
beeldverwerkingsapparatuur aan te sluiten bij de marktleiders en op dit v.n- ) ' 
gebied geen ontwikkeling te plegen. 

2.2.3 Marktonderzoek 

Parallel aan de technologie studie heeft X-cel voor de drukmachines en de 
drurnprinters marktonderzoek verricht. 
Voor de drukmachines is hieruit naar voren gekomen dat de grafische markt 
het belangrijkste toepassingsgebied vormt. X-cel verwacht, op basis van 
reacties van klanten (enorm veel potentiele toe-passingen), dat de markt 
voor ink jet drukmachines zeer groat zal zijn. In mindere mate komen ook 
de huidige zeefdrukmarkten in aanmerking. De ink jet technologie is ech
ter meer een aanvulling op dan een vervanging van de rotatiezeefdruk 
techniek (zie 2.1). 

Het marktonderzoek ten aanzien van de drumprinters heeft geleid tot een 
viertal product/markt combinaties (pmc's), die door X-cel nader onder de 
loep zijn genomen. Dit is op een gedetailleerder nivo gebeurd dan het 
marktonderzoek voor de drukmachines. De voornaamste reden hiervoor was 
vanzelfsprekend dat de drurnprinters eerder ontwikkeld warden dan de druk
achines. Daarnaast was voor de minder complexe drurnprinters een stuk dui
delijker voor welke toepassingen (en daarmee ook markten) zij geschikt 
zouden zijn. Dit in tegenstelling tot bij de drukmachines waar een gede
tailleerd marktonderzoek niet mogelijk was omdat voor deze machines de 
verschillende toepassingen slechts vaag konden warden omschreven. 
De vier pmc's die X-cel aan het begin van het project voor ogen had, zijn 
door de toegenomen kennis op het gebied van markten, toepassingsmogelijk
heden en de technologie, inmiddels aangepast of zelfs afgevallen. Hier
onder warden de oorspronkelijke pmc's en de aanpassingen daaraan in het 
kart beschreven. Vanwege de geheimhouding behoort een gedetailleerde be
schrijving van de pmc's niet tot de mogelijkheden. De product/markt com-
binaties zijn: -~~ 

ad 1. 

~ c~'jl&.u-u:J .( r1 

~J JUuX 
1
1 

1. Credit-card printer 0 

2. Schabloon-dessinator LtiL',ClV ~f' CL{ 'vv\lLrkCt..'"' • 
3. Printer/proofer 
4. Large-format outdoor printer 

De credit-card printer is een apparaat dat de fraude-bestendigheid 
van credit-cards vergroot door het printen van de afbeelding van 
het gezicht van de houder van de kaart onder het laminaat. 
Inmiddels is gebleken dat voor de potentiele markt, de credit-card 
organisaties, de kosten van het__printe~_van een foto niet opwegen 
tegen de baten-- die Cioor<lea_fne_mef!.defraude-zouden _ontstaan:-:- Hler-

liiee ts deze pmc voorX~cel afgevalien~--------------·-- ---------
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ad 2. De schabloon-dessinator is een apparaat waarmee direct vanuit digi
tale beeldinformatie schablonen (zeefdrukcilinders) worden gedessi
neerd. De dessinator zou voor schablonendrukkers een alternatief 
kunnen zijn voor huidige methoden als fotografische belichting of 
lasergravering. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat het technologisch gezien geen 
haalbare kaart is om een schabloon-dessinator op basis van het ink 
jet procede te vervaardigen. Hiermee is ook deze pmc voor X-cel af
gevallen. 

ad 3. De printer/proofer is een apparaat voor het nabootsen en daarmee 
controleren van af te drukken beelden voordat de fysieke beelddra
ger wordt gemaakt. 
In eerste instantie werd hiervoor de grafische markt (drukkerijen, 
lithobedrijven, ontwerpburo's, etc.) geselecteerd. De zeer hoge 
kwaliteitseisen van deze markt vormen voor het ink jet procede een 
niet te nemen hindernis. Dit heeft X-cel ertoe gebracht de printer/ 
proofer voor een andere markt te ontwikkelen, waar aan de kwali
teitseisen wel voldaan kan worden. Deze markt omvat de textiel- en 
tapijtindustrie. 
Hoewel X-cel op deze markt zelf niet aanbiedt, is men toch niet on
bekend met deze markt. Stork Brabant, waaruit X-cel is voortgeko
men, maakt namelijk druklijnen voor het bedrukken van textiel. 

ad 4. De large-format outdoor printer is een apparaat waarmee groot for
maat posters, affiches, stickers e.d, gedrukt kunnen worden. 
De markt voor een dergelijk apparaat wordt gevormd door speciaal
drukkerij en van grote formaten. In deze markt heeft X-cel geen of 
nauwelijks ervaring. Omdat het om soortgelijke klanten (drukkerij
en) gaat als in de bestaande markten, kan deze markt toch als aan
liggend aangemerkt worden. 

In figuur 2.4 werd de stapsgewijze planning van de ontwikkeling in de 
technologie weergegeven. De producten die gecommercialiseerd zullen wor
den, kunnen als 3e aspect aan deze figuur worden toegevoegd. De figuur 
beperkt zich tot die producten die met de huidige stand van zaken ook 
werkelijk onwikkeld zullen worden; De credit-card printer en de scha
bloon-dessinator worden niet afgebeeld. Het resultaat is in figuur 2.5 
weergegeven. 
(Op de mogelijkheid dat de printer/proofers en de outdoor printers uit
eindelijk ook kunnen evolueren van een drumprinter in een continu printer 
(drukmachine), waarbij de performance van de apparaten enorm zal toene
men, wordt in het onderzoek niet ingegaan). 
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product 

11 
drumprinter drukrnachine 

~ ~ 
I proof er outdoor 20rnm-bar 50rnm-bar 

1 ! --------- ------

l 
Figuur 2.5: De planning van de producten in de tijd als functie van de 

technologie. 

2.2.4 Overige punten 

Om het strategische plaatje van X-cel te complementeren, wordt dit hoofd
stuk besloten met een aantal essentiele punten die beslist niet onver
meld mogen blijven. 

De cornmercialisatie van producten in de eerste jaren van het project 
wordt door X-cel als een essentieel onderdeel van de technologische ont
wikkeling gezien. Ten eerste om ervaring op te doen (wat is een betere 
test of producten aan de markteisen voldoen, dan een test door de markt 
zelf). Ten tweede om de organisatie volwassener te maken. En ten derde om 
een bijdrage aan de ontwikkelkosten te leveren. 

X-cel verwacht dat de voornaamste profit afkomstig zal ziJn uit consuma
bles (inkten, nozzle's en substraten) en service. Grote productie 
'througput' betekent een groat verbruik aan consumables en een groat be
lang dat aan betrouwbaarheid gehecht wordt. Bij een betrouwbare werking 
is de binding van klanten aan consumables erg groat. Consumables en ser
vice verkopen levert een permanente cash-flow zolang de machine opereert. 
De afscherming van de know-how in ontwikkeling en productie van consuma
bles is voor X-cel dus essentieel. Het belang dat X-cel aan consumables 
hecht is zeer groat: Het is een stategische wens van X-cel om naast ma
chine-leverancier oak consumable-producent te warden. 

Op basis van de (oorspronkelijke) pmc's heeft X-cel een pessimistisch en 
reeel financieel scenario berekend. In verband met de geheimhouding wordt 
er in dit verslag niet gedetailleerd op ingegaan. Het reeele scenario 
komt uit op een terugverdientijd van vijf jaar (1991); het pessimistische 
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scenario houdt het op zeven jaar (1993). In de loop van 1987 Z1Jn de sce
nario's aangepast omdat de samenstelling van de pmc's zoals beschreven is 
gewijzigd. De terugverdientijden blijven echter globaal hetzelfde. 

Het is kenmerkend voor X-cel dat men niet wacht totdat alle mogelijke as
pecten van technologie, producten en markten in detail bekend zijn, maar 
dat begonnen wordt met de ontwikkeling van de technologie wanneer men met 
een redelijke mate van zekerheidet;loofd in de kansen van het project.! Der· 
kennis van de technologie bepaal immers in hoge mate de richting van het ~ 
project, dat wil zeggen de mogel jke producten die geconstrueerd kunnen 
worden, de toepassingen waarvoor ze geschikt zijn en de markten die daar-
mee bediend kunnen worden. 1_; 1 

'(/. t,( J) €0-, 
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HOOFDSTUK 3: PROBLEEMSTELLING, OPDRACHTFORMULERING EN WERKWIJZE 

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling afgeleid uit de beschrijving 
van het jet printing project in het vorige hoofdstuk (3.1). Vervolgens 
wordt de probleemstelling vertaald in de opdrachtformulering van het af
studeeronderzoek (3.2). Tenslotte wordt er ingegaan op de wijze waarop de 
opdracht is aangepakt en welke informatie daartoe is verzameld (3.3). 

3.1 Probleemstelling 

In hoofstuk 2 is beschreven dat de geplande stappen in de ontwikkeling 
van de technologie de producten bepalen die gemaakt kunnen worden. Het 
eerste product dat gerealiseerd zal worden, is de 4-nozzle drumprinter 
(zie figuur 2.5). Voor deze drumprinter is inmiddels een markt geselec
teerd en geanalyseerd: de textiel- en tapijtindustrie. X-cel is met deze 
markt niet geheel onbekend omdat Stork Brabant, waaruit X-cel is voortge
komen, al sinds jaar en dag in deze markt actief is. Over eventuele mo
gelijkheden in andere markten met dezelfde of een licht aangepaste drum
printer is nog weinig bekend. 

Voor de tweede generatie drumprinters met circa 10 nozzle's per kleur, 
komen naast de hierboven genoemde textiel- en tapijtindustrie, speciaal
drukkerijen voor grote formaten in beeld. Ook hier geldt dat andere mark
ten voor X-cel mogelijkheden zouden kunnnen bieden. Welke markten dit 
zijn is nog niet bekend. 

Voor de drukmachines is een globaal marktonderzoek uitgevoerd. De eerste 
drukmachines komen pas in de jaren '90 gereed. In dit stadium van het 
project is de kennis van de technologie nog te gering om preciese toepas
singsgebieden aan te kunnen geven. Een gedetailleerde marktstudie in deze 
fase van het project is daarmee niet mogelijk. Bovendien geeft X-cel in 
deze fase van het project de voorkeur aan een marktstudie over de drum
printers omdat deze een aantal jaren voor de drukmachines op de markt 
zullen worden gebracht. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er bij X-cel een behoefte bestaat om 
de markten voor drumprinters in kaart te brengen. 

3.2 Opdrachtformulering 

De probleemstelling is uitgemond in een afstudeeropdracht, die als volgt 
kan worden geformuleerd: 

Het geven van inzicht in de meest geschikte product/markt combina
ties die X-cel met haar drumprinters vanaf 1989 in West-Europa kan 
bereiken. 
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Hierbij worden de volgende afbakeningen gemaakt: 
- Het onderzoek beperkt zich tot de drumprinters. De drukmachines 

blijven buiten beschouwing. 
De markt voor de printer/proofer, de textiel- en tapijtindustrie, en 
de markt voor de outdoor-printer, de speciaaldrukkerijen voor grote 
formaten, vallen buiten het onderzoek. Volgens X-cel is over deze 
markten voldoende kennis in de organisatie aanwezig. 
Het onderzoek beperkt zich tot de West-Europese markt. 

Tot slot moet het volgende worden opgemerkt: 
Het onderzoek kan eventueel aanleiding geven tot bijsturing van de 
productontwikkeling. Indien mogelijk dient dit aangegeven te worden, 
waarbij de bijsturing niet anders dan binnen nauwe grenzen zal kun
nen liggen. 

3.3 Werkwijze 

Het onderzoek is begonnen met een korte analyse van het bedrijf. Vervol
gens vond een verbijzondering naar de ink jet technologie plaats. Hierbij 
werd gekeken naar de specifieke kenmerken van de ink jet technologie en 
de verschillen met andere technologien. Hiervoor is documentatie over ink 
jet en andere technologien geraadpleegd. 

Vervolgens zijn de achtergronden van het jet printing project bestudeerd. 
Hierbij is de aandacht in eerste instantie uitgegaan naar de strategische 
overwegingen van X-cel ten aanzien van het jet printing project. In twee
de instantie zijn de karakteristieken van de productontwikkeling bestu
deerd. Voor de analyse van bovenstaande aspecten zijn interne rapporten 
geraadpleegd. De informatie uit deze rapporten werd aangevuld met ge
sprekken met medewerkers van X-cel en die van het jet printing project in 
het bijzonder. 

De achtergronden van het jet printing project werden om twee redenen be
studeerd: 
Ten eerste kon daaruit de probleemstelling worden afgeleid, die op haar 
beurt ingang voor de opdrachtformulering vormde. 

Ten tweede diende de achtergronden van het jet printing project als uit
gangspunt voor een vergelijking met de theorie over de ontwikkeling van 
nieuwe producten. Elk ontwikkelingsproces begint met een bepaalde strate
gie en resulteert uiteindelijk, na een aantal fasen doorlopen te hebben, 
in een product. Bij elke fase horen specifieke op marktonderzoek gerichte 
activiteiten. Uit de vergelijking tussen theorie en praktijk is vast ko
men te staan in welke fase van het ontwikkelingsproces de afstudeerop
dracht (een marktonderzoek) kon worden geplaatst. Hieruit werden zowel de 
consequenties voor de aanpak van het marktonderzoek als de elementen 
waaruit het marktonderzoek diende te bestaan gedestilleerd. Voor het 
theoretische kader zijn theorien over de ontwikkeling van nieuwe produc
ten bestudeerd. Na een selectie is de theorie van van der Kooij [l] als 
uitgangspunt genomen. 
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Na de vergelijking tussen theorie en praktijk is de aanpak van het markt
onderzoek verder uitgewerkt tot een methode volgens welke de markt werd 
gesegmenteerd. De segmentatiemethode was het resultaat van een selectie 
uit de literatuur over industriele marktsegmentatie. De segmentatie van 
de markt resulteerde in vier segmenten. Van elk segment is een korte be
schrijving gegeven waarna op basis van een aantal criteria de segmenten 
aan een toetsing zijn onderworpen. Een segment is vervolgens nader onder
zocht. 

Voor de uitvoering van het marktonderzoek Z1Jn gedurende de afstudeersta
ge veel gegevens verzameld en verwerkt. Er is hierbij sprake geweest van 
een combinatie van deskresearch en veldonderzoek. 

De deskresearch heeft gezorgd voor zowel een kwantitatieve als kwalita
tieve onderbouwing van het onderzoek. De volgende informatiebronnen wer
den geraadpleegd: 

- vaktijdschriften 
- congresverslagen 

technische documentatie en prijsopgaven van concurrenten 
- uittreksels van marktstudies van marketingburo's 
- rapporten van instituten, verenigingen en stichtingen in Nederland 

en West-Europa 

Hieruit is informatie verkregen over markten, marktgrootte's, trends, 
toepassingen, type gebruikers, concurrenten, etc. De bovenstaande infor
matiebronnen worden niet in de normale literatuurlijst opgenomen. Deze 
blijft gereserveerd voor de literatuur die is gebruikt voor de weten
schappelijke onderbouwing van het verslag. Verwijzingen naar de normale 
literatuurlijst worden aangegeven met (-]. De informatiebronnen die in 
het kader van de deskresearch zijn geraadpleegd, worden in een tweede 
lijst opgenomen die deskresearch genoemd wordt. Verwijzingen hiernaar 
worden aangegeven met <->. Tevens worden in de tekst geen namen vermeld. 

Om het beeld dat uit de deskresearch naar voren is gekomen te complemen
teren en de ideeen die eruit zijn voortgekomen te toetsen, is er boven
dien een veldonderzoek uitgevoerd. Gedurende het afstuderen zijn vijf
tien bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten bezocht. Hieruit 
is een voornamelijk kwalitatief beeld ontstaan dat voor het marktonder
zoek van wezenlijk belang is geweest. De bezochte bedrijven, instellingen 
en universiteiten zijn in een derde lijst opgenomen. Deze wordt veldon
derzoek genoemd. Verwijzingen hiernaar worden aangegeven met(-}. 

Zoals in de lijst veldonderzoek valt te constateren, zijn de bezochte be
drijven, instellingen en universiteiten in een drietal categorien onder
gebracht: 

1. Leveranciers 
2. Experts 
3. Gebruikers 

ad 1. Onder leveranciers worden handelsbedrijven verstaan die soortgelij
ke apparatuur als X-cel's drumprinter op de markt brengen. In het 
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onderzoek is overwogen om tevens de fabrikanten van die apparatuur 
te benaderen. Om twee redenen is hiervan afgezien. Ten eerste omdat 
deze bedrijven waarschijnlijk een zeer terughoudende reactie zouden 
vertonen indien X-cel als potentiele concurrent om vertrouwelijke 
informatie komt vragen. Ten tweede omdat deze bedrijven via deze 
weg op de hoogte zouden worden gebracht van de ontwikkelingen bij 
X-cel. 

ad 2. Onder experts worden personen verstaan die als 'kenners' van de 
markt kunnen worden beschouwd. 

ad 3. Onder gebruikers worden de potentiele afnemers voor X-cel's drum
printer verstaan. 

In eerste instantie zijn de leveranciers en experts bezocht. De informa
tie die hieruit naar voren kwam zorgde voor een uitdieping van de deskre
search. Informatie over segmenten, toepassingen, trends, concurrenten, 
etc. werd verkregen. In een later stadium toen duidelijk was geworden 
voor welke toepassingen X-cel's drumprinter in aanmerking kwam, zijn po
tentiele gebruikers ondervraagd. Het accent lag hierbij op de wensen en 
eisen die gebruikers aan apparatuur stellen en op een nadere omschrijving 
van de preciese aard van de toepassingen. 
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HOOFDSTUK 4: HET INNOVATIEPROCES: THEORIE VERSUS PRAKTIJK 

In dit hoofstuk wordt het jet printing project van X-cel (hoofdstuk 2) in 
een theoretisch kader geplaatst. Het hoofdstuk begint met een korte in
leiding waarin een model voor innovatieprocessen wordt gepresenteerd 
(4.1). In dit model warden twee hoofdgroepen van activiteiten onderschei
den: Beleidsontwikkeling en productontwikkeling. De eerste hoofdgroep, 
beleidsontwikkeling, wordt onderverdeeld in twee fasen die achtereenvol
gens warden behandeld (4.3,4.4). De tweede hoofdgroep, productontwikke
ling, wordt onderverdeeld in drie fasen die in een paragraaf tezamen wor
den behandeld (4.5). Voordat de vergelijking tussen theorie en praktijk 
plaatsvindt, warden echter eerst een aantal kanttekeningen bij de uitvoe
ring daarvan geplaatst (4.2). Tot slot wordt de strategie van X-cel met 
betrekking tot producten, technologien en markten nader toegelicht (4.6). 
Aan het begin van dit hoofdstuk is het goed om het doel van de confronta
tie van theorie met praktijk nogmaals in herinnering te roepen: Het vast
stellen in welke fase van het innovatieproces het marktonderzoek kan wor
den geplaatst en wat daarvan de consequenties zijn voor de uitvoering er
van. De marktdimensie van het innovatieproces speelt hiermee de belang
rijkste rol. 

4.1 Model voor innovatieprocessen 

Voor de keuze van het theoretische kader is literatuur over de ontwikke
ling van nieuwe producten bestudeerd. In dit verslag wordt de aandacht 
beperkt tot de theorie van van der Kooij [l]. Deze werd voor confrontatie 
met de praktijk als meest geschikt beoordeeld. In bijlage 3 zijn de ove
rige theorien van Booz, Allen & Hamilton [2], Cooper [3], en Miaoulis & 
LaPlaca [4] opgenomen en van commentaar voorzien. De theorie van van der 
Kooij werd gekozen omdat deze als enige aan onderstaande twee criteria 
voldeed: 

.1,t1t,.. 
1Yt"t 
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1. Toepasbaarheid: De mate waarin de theorie practisch toepasbaar is 

voor een vergelijking met de praktijk van X-cel. 
2. Validiteit: De mate waarin in de theorie alle aspecten die bij 

X-cel zijn geconstateerd, worden beschreven. 

1Jl v ' 

ad 1. De theorie van van der Kooij geeft een uitgebreide en daardoor dui
delijke omschrijving van alle fasen uit het ontwikkelingsproces van 
nieuwe producten. Hierdoor is een vergelijking met de praktijk van 
X-cel goed uitvoerbaar. 

ad 2. Vanuit de organisatiestrategie, als ingang van het ontwikkelings
proces, wordt na een groot aantal stappen een gerealiseerd nieuw 
product, als einde van het proces, bereikt. Hiermee beschrijft de 
theorie van van der Kooij alle activiteiten die bij de ontwikkeling 
van nieuwe producten een rol kunnen spelen. 
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In ziJn boek "Management van Innovatie" deelt van der Kooij het innova
tieproces op in twee hoofdgroepen van activiteiten: Beleidsontwikkeling 
en productontwikkeling. Ieder van deze hoofdgroepen wordt nader opgedeeld 
in een aantal fasen. 
Alle activiteiten die zich bezighouden met de ontwikkeling van een nieuw 
product vormen de productontwikkeling. De activiteiten die zich richten 
op de strategie en de besluitvorming en aan de productontwikkeling voor
afgaan, vallen onder de noemer beleidsontwikkeling. De scheidslijn wordt 
gevormd door het productconcept. Het productconcept omschrijft de func
tie(s) van het product, alsmede de randvoorwaarden voor toepassing en re
alisatie. 
Een nadere invulling van het innovatieproces gebeurt door ieder van de 
twee hoofdgroepen in een aantal fasen op te delen. De beleidsontwikkeling 
omvat de strategiefase (1) en de innovatiefase (2). De productontwikke
ling bestaat uit de definitiefase (3), de ontwikkelingsfase (4) en de 
voorbereidingsfase (5). 

ad 1. In de strategiefase worden de kansen en bedreigingen uit de omge
ving naast de sterkte's en zwakte's van de onderneming gelegd. Deze 
fase resulteert in een organisatiestrategie waaruit als mogelijke 
conclusie de behoefte aan een nieuw product naar voren kan komen. 
Natuurlijk zijn er ook tal van andere opties mogelijk, zoals afbouw 
van activiteiten, acquisitie of internationalisatie. Indien beslo
ten wordt om voor bepaalde product/markt combinaties nieuwe acti
viteiten te ontplooien, komt de innovatiefase in beeld. 

ad 2. In de innovatiefase wordt de stategische optie die de beoogde pmc 
en randvoorwaarden voor realisatie omschrijft, omgezet in innova
tieopties waarvan er een (of meerdere) geselecteerd wordt. Ook hier 
geldt weer dat er tal van mogelijkheden openstaan waarvan het sleu
telen aan de productdimensie er slechts een is. Zo kan ook aan een 
nieuwe commerciele actie of aan een introductie van hetzelfde pro
duct op een nieuwe markt worden gedacht. In geval van productont
wikkeling geeft de geselecteerde innovatieoptie een nadere detail
lering van de beoogde pmc met als belangrijkste element het pro
ductconcept. 

ad 3. De eerste fase van de productontwikkeling, de definitiefase, begint 
met dit productconcept. In deze fase wordt het productconcept omge
zet in een productvoorstel dat de gedetailleerde productspecifica
ties bevat. Tevens resulteert de definitiefase in een marktspecifi
catie en productspecificatie. Tezamen met de productspecificatie 
vormen deze de start voor de ontwikkelingsfase. 

ad 4. In de ontwikkelingsfase wordt het productvoorstel uitgewerkt tot 
een goedgekeurd prototype. Voor wat betreft de marktdimensie is een 
marketingplan opgesteld. En wat de productie betreft, is een pro
ductieplan gereed. 

ad 5. In de laatste fase, de voorbereidingsfase, wordt de introductie op 
de markt voorbereid. De commerciele activiteiten warden gepland, 
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het prototype wordt productierijp gemaakt en de voorbereidingen 
voor de productie warden getroffen. In figuur 4.1 is het innovatie
proces gevisualiseerd . 
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Figuur 4.1: Een faseringsmodel van het innovatieproces. (bran: [l]). 

Elke individuele fase wordt nog verder onderverdeeld in een drietal deel
fasen; bewustwording, zoekacties en selectie. Deze deelfasen kenschetsen 
de algemene aanpak van een willekeurig probleem. Een probleemsituatie 
leidt via bewustwording tot een probleemdefinitie. Deze vormt vervolgens 
het uitgangspunt voor zoekacties die tot alternatieve oplosssingen lei
den. Tenslotte vindt er uit de alternatieven een selectie plaats die tot 
een oplossing van het probleem leidt. Indien nu de drie deelfasen in het 
faseringsmodel van figuur 4.1 warden verwerkt, ontstaat figuur 4.2. 
(z.o.z.) 

Tot slot warden bij het model van de Kooij enige kritische kanttekeningen 
geplaatst. 

- De indeling van het innovatieproces in vijf fasen is min of meer ar
bitrair. Een onderbouwing hiervan ontbreekt. Dit wordt overigens 
door van der Kooij ook zelf onderkend. 
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Figuur 4.2: Het innovatieproces ingedeeld in hoofdfasen en deelfasen. 
(bron: [1]). 

- De activiteiten die in het innovatieproces worden onderscheiden, 
worden door van der Kooij in verschillende 'stukjes' opgedeeld om in 
de vijf fasen van het model te kunnen worden geplaatst. Zoals bij 
X-cel valt te constateren lopen de activiteiten echter vaak naadloos 
in elkaar over en is het moeilijk om ze in de verschillende fasen 
van het model in te delen. 

- Van der Kooij onderkent drie dimensies van productontwikkeling, de 
productdimensie, de productiedimensie en de marktdimensie, die pa
rallel aan elkaar uitgevoerd worden. In de praktijk en ook bij X-cel 
treedt hierin vaak een verschuiving op. Bijvoorbeeld in het geval 
van een 'technology push' zal de marktdimensie achterlopen op de an
dere dimensies. Aan de mogelijkheid dater tussen de dimensies een 
verschuiving kan optreden wordt door van der Kooij geen aandacht be
steed. 

Niettegenstaande deze kanttekeningen biedt het model een handvat om het 
totale en wazige innovatieproces te beschrijven. Dat waarschijnlijk geen 
enkel bedrijf aan het ideaalbeeld van de theorie zal voldoen, is hierbij 
niet belangrijk. Het gaat erom dat de praktijk met een vast omlijnd refe
rentiepunt kan worden vergeleken. 
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4.2 Kanttekeningen 

Voordat in de komende paragrafen de confrontatie tussen theorie en prak
tij k plaatsvindt, worden hier een aantal kanttekeningen met betrekking 
tot die confrontatie geplaatst: 

1. Beperking tot jet printing 
De beschrijving van de beleidsontwikkeling spitst zich toe op het jet 
printing project dat slechts een onderdeel van de gehele organisatie
strategie van X-cel uitmaakt. Andere activiteiten van X-cel ten aan
zien van bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe zeefdrukrnachines voor 
bepaalde markten worden niet meegenomen. 

2. Beperking tot eerste generatie drurnprinters 
De beschrijving van de productontwikkeling beperkt zich tot de eerste 
generatie drurnprinters. De tweede generatie drurnprinters en de drukrna
chines vallen buiten het onderzoek en worden niet meegenomen. 

3. Hoog aggregatienivo 
De vergelijking tussen theorie en praktijk wordt op een vrij hoog ag
gregatienivo uitgevoerd. De vergelijking is irnrners niet meer dan een 
middel om de aanpak van het marktonderzoek uit af te leiden en geen 
doel op zich. 

4. Indicatie 
Zoals in hoofdstuk 2 werd opgemerkt is de strategische beleidsvorming 
bij X-cel minder geformaliseerd en gestructureerd van aard. De strate
gie van het bedrijf bevindt zich meer in de hoofden van de managers, 
dan in allerlei zorgvuldig opgestelde rapporten. Het is dan ook moei
lijk om de activiteiten van X-cel op dit gebied te specificeren en in 
de deelfasen van van der Kooij te plaatsen. Van een duidelijke strate
gievorming, stap voor stap, is bij X-cel geen sprake. De vergelijking 
tussen theorie en praktijk moet dan ook als niet meer dan een indica
tie worden beschouwd. 

5. Focus op markt-activiteiten 
Het innovatieproces wordt beschouwd door de bril van de marktonderzoe
ker. Voor de twee fasen uit de beleidsontwikkeling, de strategiefase 
en de innovatiefase, houdt dit in dat de externe analyse de nadruk 
krijgt. De interne analyse wordt slechte kort behandeld. 
De activiteiten in de drie hoofdfasen van de productontwikkeling wor
den niet alleen opgedeeld in deelfasen, maar ook in zogenaamde dimen
sies van productontwikkeling: De productdimensie, de productiedimensie 
en de marktdimensie. Zoals in de beleidsontwikkeling de aandacht op de 
externe analyse wordt gericht, zo gaat de aandacht in de productont
wikkeling naar de marktdimensie uit. 

6. Informatiebronnen 
Voor de beschrijving van de praktijk Z1Jn interne rapporten geraad
pleegd. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van het jet 
printing project. Op basis van beide informatiebronnen kon een beeld 
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van de praktijk warden geschetst. 

7. Aanpak 
De vergelijking van de theorie met de praktijk wordt aangepakt door 
stap voor stap door de theorie te wandelen, waarbij een stukje theorie 
steeds met een stukje praktijk wordt afgewisseld. 

4.3 Strategiefase 

In figuur 4.3 is de strategiefase en de deelfasen waaruit deze is opge
bouwd weergegeven. De aandacht wordt gericht op de linkerhelft van de fi
guur; de externe analyse. 

Extern 

Deelfase I 

Deelfase II 

Deelfase Ill 

Aanleiding Intern 
-----------

Strategisch plan 

lnterne 
selectiecritera 

Figuur 4.3: De activiteiten in de strategiefase. (bran: [l]). 
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4.3.l Deelfase I: Bewustwording 

De strategiefase begint met de vraag: "In welke business zitten we"? 
X-cel ziet zichzelf als een bedrijf dat complete productielijnen voor 
de coating-, wand-, vloerbedekkings- en grafische industrie maakt, 
verkoopt en installeert. Als werkmaatschappij maakt X-cel deel uit van 
de Kernactiviteit Toeleveringen aan de Druk- en Coatingindustrie, een 
van de drie Kernactiviteiten van de VMF Stork. 

Een analyse van de externe situatie dient tot een beeld van de kansen en 
bedreigingen te leiden. 

X-cel ziet als grootste bedreiging de stagnerende groei in de markt 
voor rotatiezeefdruk machines. De industrie lijkt het volwassenheids
stadium bereikt te hebben. Kansen ziet X-cel in de maatschappij en 
haar eigen omgeving op het gebied van 'gepersonaliseerde massaproduc
tie'. 

Een analyse van de interne situatie dient een overzicht van de sterkte's 
en zwakte's van het bedrijf te geven. 

Hoewel er zoals eerder vermeld geen onderzoek in deze richting is ver
richt, zouden als sterke punten van X-cel de technologie en de verkoop 
of klantgerichtheid genoemd kunnen worden. Een belangrijk zwak punt 
ligt op het organisatorische vlak, dat in de jonge organisatie nogal 
onderontwikkeld is. De beleidsvorming ten aanzien van het jet printing 
project is hier een afspiegeling van. 

4.3.2 Deelfase II: Zoekacties 

De zoekacties beginnen met het verkrijgen van een beeld van de externe 
veranderingen. Hiertoe dient de omgeving van het bedrijf aan een nader 
onderzoek te worden onderworpen. 

In haar eigen directe omgeving onderkent X-cel een grote behoefte bij 
klanten naar flexibele productiesystemen, waarmee kleine series snel 
en economisch geproduceerd kunnen worden. In haar technische omgeving 
onderkent X-cel de ontwikkelingen op het gebied van digitale druktech
nologien. Door de jaren heen heeft X-cel meerdere van deze druktechno
logien bestudeerd. Pas in 1986 is X-cel op een technologie, continuous 
ink jet, gestoten die het mogelijk maakt om flexibele productiesyste
men te realiseren. Deze technologie, die werd aangedragen door de 
Zweedse firma Swedish Match, is door X-cel geanalyseerd en vergeleken 
met andere digitale druktechnologien. Hieruit is gebleken dat continu
ous inkjet de potentie heeft om kleine series flexibel te kunnen pro
duceren. 

De tweede deelfase wordt besloten met een confrontatie van de externe met 
de interne veranderingen. Deze laatsten zijn buiten beschouwing gelaten. 
Normaal geproken ontstaan uit deze confrontatie een aantal strategische 
opties. Hier wordt de aandacht beperkt tot de strategische optie die aan 
het jet printing project ten grondslag heeft gelegen. 

De strategische optie kon in dat stadium bij X-cel als volgt geformu-
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leerd worden: 
Er wordt een nieuwe digitale drukmachine voor bestaande en aanliggende 
markten ontwikkeld. De keuze van X-cel voor bestaande en aanliggende 
markten is een bewuste keuze. X-cel streeft ernaar om zoveel mogelijk 
synergie met bestaande activiteiten te laten plaatsvinden. 

4.3.3 Deelfase III: Selectie 

In de selectiefase worden de strategische opties getoetst aan interne en 
externe criteria. De toetsing leidt tot een (of meerdere) geselecteerde 
optie(s). De interne criteria komen voort uit de doelstellingen, de ex
terne uit de sleutelfactoren voor succes. 

Bij X-cel is van een expliciete toetsing geen sprake geweest. Er kan 
wel gesteld worden dat X-cel het kunnen inspelen op de behoefte aan 
flexibele productie systemen als een sleutelfactor voor succes be
schouwd. 
De algemene doelstelling van X-cel zou omschreven kunnen worden als 
het ontplooien van activiteiten die ertoe leiden dat het bedrijf als 
producent van productielijnen voor de drukindustrie een continue rol 
kan blijven vervullen. 
De geselecteerde strategische optie die tot het jet printing project 
heeft geleid, past binnen deze algemene doelstelling van het bedrijf 
en speelt tevens in op de onderkende sleutelfactor voor succes. 

4.3.4 Andere theorien 

Nu de praktijk van X-cel globaal in de strategiefase van van der Kooij is 
geplaatst, kan het strategische proces van X-cel verder verduidelijkt 
worden aan de hand van een tweetal andere theorien. 

(1) Het proces bij X-cel kan het best gekarakteriseerd worden met de om
schrijving 'strategisch gevoel'. Dit gevoel wordt door Isenberg [5] uit
stekend verwoord in de term 'strategisch opportunisme'. Hij definieert 
het begrip als het vermogen om de aandacht op lange-termijndoelstellingen 
gericht te houden en tegelijk voldoende flexibel te blijven om de dage
lijkse problemen op te lossen en oog te hebben voor nieuwe mogelijkheden. 
Isenberg stelt dat managers verondersteld worden om strategien voor de 
lange termijn uit te stippelen en uit te voeren. De dagelijkse problemen, 
die om een directe oplossing vragen, staan in de praktijk echter het 
strategisch denken vaak in de weg. 

Deze beschrijving is zoals geconstateerd kerunerkend voor X-cel. In 
hoofdstuk 2 werd geschreven dat door het operationele gebeuren de 
strategievorming bij X-cel nogal eens in de verdrukking komt. 

Isenberg stelt verder dat succesvolle managers in staat zijn om de kloof 
tussen eisen op korte termijn en beleid op lange termijn te overbruggen. 
Dit doen ze door allerlei mogelijkheden die dagelijks langskomen te on
derzoeken op hun bruikbaarheid en inpasbaarheid in de lange termijn visie 
van het bedrijf. Sommige mogelijkheden warden aangegrepen, andere verwor
pen. 
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Bij X-cel zien we hetzelfde verschijnsel optreden. Door het openstaan 
voor wensen en ideeen van klanten, met wie een intensief contact wordt 
nagestreeft, worden allerlei mogelijkheden aangedragen. Het jet prin
ting project is hiervan een voorbeeld. Een klant, Swedish Match, kwam 
met een wens (digitale machine voor het bedrukken van aanstekers) en 
een idee (continuous ink jet) naar X-cel. Toen bleek <lat de aangedra
gen mogelijkheid uitstekend aansloot bij het 'strategische gevoel' van 
X-cel heeft men deze aangegrepen. Het vervolg is bekend. 

(2) Over het verschijnsel dat klanten met ideeen en wensen naar een fa
brikant stappen en daarmee de aanleiding tot succesvolle producten kun
nen vormen, heeft von Hippel [6] voor <lit onderzoek interessante materie 
geschreven. Hij onderscheidt twee paradigma's voor de generatie van in
dustriele productideeen. In het geval de klant het initiatief neemt om 
met een bepaald productidee naar een door hem geselecteerde fabrikant te 
stappen, noemt von Hippel dat het zogenaamde customer-active paradigma 
(CAP). In het geval de fabrikant zelf het initiatief neemt om tot ideeen 
voor nieuwe producten te komen, noemt von Hippel <lat het zogenaamde manu
facturer-active paradigma (MAP). Von Hippel toont voor specifieke be
drijfstakken statistisch aan <lat de CAP tot meer succesvolle nieuwe pro
ducten leidt dan de MAP. Indien de CAP toegepast kan worden, moet deze 
dan ook de voorkeur boven de MAP krijgen. De CAP kan echter lang niet al
tijd worden toegepast. Bijvoorbeeld in het geval de klant niet zelf zijn 
behoefte aan nieuwe producten kan bepalen. 
In figuur 4.4 zijn de CAP en de MAP afgebeeld. Omdat deze twee niet het 
gehele veld van nieuwe producten bestrijken, heeft von Hippel een derde 
paradigma toegevoegd. Deze gaat uit van een algemeen bekende behoefte 
waar echter pas aan voldaan kan worden als de technologie voldoende ver
gevorderd is. 

Universe 
of 

Standard 
Industrial 

Paradigm Sequence of Activities Products 

Product 

l> 
"Custom" 

l> 1. Customer· Request Industrial Adoption 
Active from Product by Others %NA 

Customer ---
2. Manufacturer· Needs 

l> 
Idea 

t> 
Idea 

t> Active Research Generation Testing ~NA 
by Mir. 

3. Unfilled "Generally 

~ 
Advance In 

t> 
Development of 

~ "Known need" Known" Technology Responsive 
User Need Product 

Figuur 4.4: De drie paradigma's voor het genereren van industriele pro
ductideeen. (bron: [6]). 
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De praktijk bij X-cel laat zich niet in een van de drie paradigma's 
vangen. Er is sprake van een combinatie van het eerste en het derde 
paradigma. Immers, bij X-cel was de behoefte bij klanten aan een digi
taal druksysteem al heel lang bekend, maar de stand van zaken van de 
technologie(n) om zo'n systeem te realiseren, vormde een niet te nemen 
hindernis. Dit veranderde op het moment dat Swedish Match op eigen 
initiatief naar X-cel toekwam met een productidee en een technologie
voorstel. 

4.4 Innovatiefase 

In figuur 4.5 is de innovatiefase afgebeeld. Hierin wordt de aandacht ge
richt op de linkerhelft van de figuur: De externe analyse. 

Extern 

Deelfase I 

Deelfase II 

Deelfase 111 

Geselecteerde 
strategische optie 

lnnovatieplan 

Intern 

lnterne 
selectiecritera 

Figuur 4.5: De activiteiten in de innovatiefase. (bran: (1)). 
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4.4.1 Deelfase I: Bewustwording 

In deelfase I wordt de geselecteerde strategische optie uit de strategie
fase nogmaals aan een interne en externe analyse onderworpen. 

Deze analyse heeft bij X-cel geleid tot een detaillering van de stra
tegische optie. De strategische optie werd door X-cel alsvolgt gefor
muleerd: 

- Het ontwikkelen van een full-color druktechnologie voor het bedruk
ken van substaten in een continu proces. 

- Het voornaamste marktgebied is de grafische industrie. 
- Het voornaamste marketing argument is dat kleine series veel bereik-

baarder worden. 
- Er worden turn-key systemen verkocht waarbij voor de beeldverwer

kings apparatuur uitgegaan wordt van marktleiders en/of snelle 
groeiers. 

- De voornaamste profit komt uit consumables en service. De consuma
bles (inkten en nozzle's) worden door X-cel zelf geproduceerd. 

4.4.2 Deelfase II: Zoekacties 

In deze deelfase wordt de strategische optie die in de eerste deelfase in 
een bepaalde product/markt combinatie is verpakt, nader uitgewerkt. De 
externe zoekacties (1) richten zich op a. de markt , b. het product en c. 
de randvoorwaarden voor realisatie. De interne zoekacties (2) richten 
zich op de consequenties van de strategische optie op a. menselijk, b. 
technisch enc. financieel vlak. 

Voordat specifiek op de externe en interne analyse wordt ingegaan, moet 
eerst onderstaande algemene opmerking betreffende de zoekacties worden 
gemaakt: 

Bij X-cel worden de producten die gemaakt kunnen worden, bepaald door 
de voortgang in de technologische ontwikkeling. Zoals in hoofdstuk 2 
werd vermeld, worden in de eerste jaren drumprinters gemaakt en pas 
vanaf 1990 of 1991 drukmachines. Tot deze fase (zoekacties) toe con
centreerde de beleidsontwikkeling bij X-cel zich op die drukmachines. 
Er werd een globale analyse verricht die leidde tot de beslissing om 
deze machines te gaan ontwikkelen. Op dat moment is er door X-cel een 
'sprong' naar de drumprinters gemaakt. De drukmachines zijn namelijk 
niet aan een verder detailonderzoek onderworpen. Deze detaillering 
heeft plaatsgevonden voor de drumprinters. 
Het interessante fenomeen kan nu waargenomen worden dat er aan deze 
detaillering geen strategiefase vooraf is gegaan. De drumprinters zijn 
immers niet het resultaat van een strategisch denkproces, maar van de 
voortgang in de technologie. Het hoeft geen betoog dat dit ingrijpende 
consequenties voor het marktonderzoek heeft. De focus wordt van de 
drukmachines naar de drumprinters 'omgegooid'. 
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(la) De eerste externe zoekactie richt zich op de markt . Hierin wordt de 
vraag gesteld: Welke bedrijven zouden de algemene functie van het product 
kunnen gebruiken? Dit betekent een nadere marktstudie waarin marktsegmen
ten en doelgroepen warden geanalyseerd. Zowel in kwalitatieve als kwanti
tatieve termen. 

Bij X-cel hebben de zoekacties zich zoals geconstateerd, op de drum
printers gericht. Hieruit zijn de vier pmc's naar voren gekomen, die 
een duidelijk beeld geven van segmenten en doelgroepen. Vanwege de ge
heimhouding kan bier niet verder op in warden gegaan. 
De vier pmc's zijn voornamelijk bepaald vanuit een technologisch ge
stuurde zoekactie. De technologie bepaalde de toepassingen die gerea
liseerd konden warden. Bij deze toepassingen zijn vervolgens markten 
(segmenten) gezocht. Dit heeft geleid tot de vier pmc's. Van een 
marktgerichte aanpak is niet echt sprake geweest. Hiermee wordt be
doeld een aanpak waarin een totale markt wordt onderscheiden, die ver
volgens in segmenten wordt opgedeeld. Op basis van een aantal criteria 
warden vervolgens een of enkele segmenten geselecteerd, waarvoor de 
organisatie specifieke producten ontwikkelt. Op deze wijze wordt er 
vanuit een gestructureerde aanpak gekomen tot een aantal pmc's en ver
schilt deze methode van die van X-cel waar geen compleet beeld van al
le mogelijkheden aanwezig was. 

(lb) De tweede externe zoekactie richt zich op bet product. Niet op bet 
product in zijn uiteindelijke vorm maar op de functie die het vertegen
woordigd. Het is hierbij belangrijk dat bedrijven bet probleem van hun 
klanten oplossen en niet alleen dat van hunzelf. 

Bij X-cel kan geconstateerd warden dat de zoekacties zich in eerste 
instantie gericht hebben op bet vinden van toepassingen voor de drum
printers. Wat dat betreft zou geconcludeerd kunnen warden dat X-cel 
zich dus meer met het oplossen van het eigen probleem dan dat van de 
klant heeft beziggehouden. Dat deze conclusie niet gerechtvaardigd is, 
blijkt uit het feit dat deze manier van werken noodgedwongen is ge
weest. De markt was onbekend met de ink jet technologie en kon haar 
behoeften met betrekking tot die technologie niet kenbaar maken. Het 
initiatief tot de ontwikkleing van nieuwe producten is om deze reden 
van X-cel uitgegaan. Op bet moment dat X-cel de mogelijkheden van de 
technologie aan de hand van een concreet productvoorstel kon demon
streren, zijn de klanten intensief bij de verdere productontwikkeling 
betrokken. Hierbij werd gekeken naar de mogelijkheden die de produc
ten (drumprinters) voor bun zouden kunnen bieden en hoe deze eventueel 
binnen bepaalde grenzen aangepast konden warden. 
Het verchijnsel dat hierboven is vastgesteld kan met de term 'techno
logy push' gekarakteriseerd warden. De producten die gemaakt warden, 
warden in eerste instantie niet bepaald door de wensen uit de markt 
('market pull'), maar door de ontwikkelingen in de technologie ('tech
nology push'). Het hierboven geschetste beeld verdient enige nuance; 
van 'pure' 'technology push' is niet sprake omdat, hoewel het initia
tief tot de ontwikkeling van nieuwe producten van X-cel is uitgegaan, 
in een zo vroeg mogelijk stadium klanten bij de verdere ontwikkeling 
zijn betrokken. In dit opzicht is de klantgerichte filosofie van X-cel 
zoveel mogelijk nagestreeft. 
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(le) De derde externe zoekactie wordt gevormd door de randvoorwaarden 
voor realisatie die in de strategische optie zijn aangegeven. 

Bij X-cel houden deze randvoorwaarden (zie 4.4.1) in dat men zelf de 
producten gaat ontwikkelen en produceren. Er zullen turn-key systemen 
worden verkocht, waarbij voor de beeldverwerkingsapparatuur wordt uit
gegaan van marktleiders. De consumables (inkten en nozzle's) zullen in 
eigen huis worden geproduceerd. Op de ink jet technologie wordt licen-
tie genomen. ' 

(2a,b,c) De externe zoekacties hebben een beeld gegeven van de markt-, 
het product- en de realisatie-aspecten. De interne zoekacties geven een 
beeld van de consequenties op menselijk, technisch en financieel gebied. 
De aandacht van het onderzoek is niet naar de interne zoekacties uitge
gaan. Desalniettemin een aantal korte opmerkingen om aan te geven dat 
X-cel op dit gebied de nodige activiteiten heeft uitgevoerd. 

Op basis van de vier pmc's (en prognoses van de eerste drukmachines) 
zijn een pessimistisch en een 'reeel' financieel scenario berekend. 
Hierbij zijn ook de consequenties voor de personeelsbezetting bestu
deerd. X-cel heeft de productontwikkeling ondergebracht in een project 
(jet printing) waarbij voornamelijk medewerkers van buiten de organi
satie worden aangetrokken (Ongeveer een jaar na de start van het pro
ject op 1 januari 1987 werken inmiddels circa 20 man full-time aan het 
project). 

4.4.3 Deelfase III: Selectie 

In de laatste deelfase van de innovatiefase worden de interne en externe 
selectiecriteria met elkaar geconfronteerd. Hieruit volgen een of enkele 
innovatie-opties. Deze dienen een duidelijk beeld te geven van de pro
duct/markt combinatie, de beoogde productfunctie (productconcept), de ge
selecteerde marktsegmenten, doelgroepen en toepassingsgebieden, en de re
alisatiemogelijkheden. Waarbij al de aspecten afgewogen zijn tegen de in
terne mogelijkheden en waarbij een beeld van de consequenties aanwezig 
is. 

Bij X-cel hebben de zoekacties geresulteerd in de vier pmc's. Met deze 
pmc's voor ogen is de productontwikkeling begonnen. Inmiddels zijn in 
de productontwikkeling twee van de vier pmc's afgevallen (de credit
card-printer en de schabloon-dessinator) en een pmc 'van markt veran
derd' (printer/proofer voor de textiel- i.p.v. grafische markt). De 
belangrijkste reden van deze veranderingen is de toegenomen kennis van 
de technologie, die bepaald voor welke toepassingen wel of niet pro
ducten ontwikkeld kunnen worden. De selectiefase is bij X-cel dus min 
of meer naar de productontwikkeling verschoven. 
Voor wat betreft de aspecten waaruit een innovatie-optie dient te be
staan, kan geconcludeerd worden dat deze bij X-cel, gegeven de kennis 
van de technologie die op dat moment beschikbaar was, goed zijn bestu
deerd. Dit blijkt uit de beschrijving van de pmc's. Zoals eerder ge
constateerd, kunnen deze hier niet behandeld worden. 
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4.4.4 Conclusie 

Nu de innovatiefase is behandeld kan de vraag waar dit hoofdstuk omdraait 
worden beantwoord: In welke fase van het innovatiemodel kan het markton
derzoek worden geplaatst? 
Voor het beantwoorden van deze vraag wordt teruggegrepen naar het verle
den. De start van het afstudeeronderzoek viel nagenoeg samen met de start 
van de productontwikkeling. Op dat moment was de gehele beleidsvorming 
bij X-cel, die aan de productontwikkeling voorafging, zo goed als afge
rond. Deze had voor wat betreft de marktdimensie geresulteerd in de vier 
pmc's. Het lag voor de hand om in het afstudeeronderzoek de draad hier op 
te pakken en verder te gaan met een detaillering van de vier pmc's. In de 
eerste maanden van het afstuderen werd duidelijk dat twee pmc's alsnog de 
toets der kritiek niet konden doorstaan en een pmc 'van markt verander
de'. Hieruit kwam bij X-cel de behoefte naar voren om de start van het 
marktonderzoek terug te schuiven naar de innovatiefase en de marktgerich
te activiteiten uit deze fase opnieuw te doorlopen. Deze gedachte werd 
bovendien versterkt door het feit dat X-cel in de innovatiefase geen echt 
marktgerichte aanpak ten toon had gespreid. Het doel van dit hoofdstuk is 
nu bereikt: Het marktonderzoek wordt in de innovatiefase geplaatst en de 
markt-activiteiten uit deze fase worden uitgevoerd. (In hoofdstuk 5 wordt 
de wijze waarop het marktonderzoek uit de innovatiefase precies is aange
pakt, uitgewerkt) 

4.5 Productontwikkeling 

Voordat met de beschrijving van de productontwikkeling wordt begonnen, 
warden een drietal kanttekeningen gemaakt: 

1. In de vorige paragraaf is geconstateerd dat het marktonderzoek in de 
innovatiefase kan warden geplaatst. Hiermee is een uitgebreide verge
lijking tussen theorie en praktijk voor de productontwikkeling overbo
dig geworden. Een korte beschrijving wordt gegeven om de voortgang in 
de productontwikkeling bij X-cel weer te geven. 

2. Zoals in 4.2 (punt 5) werd opgemerkt, gaat de aandacht bij de be
schrijving van de productontwikkeling uit naar de marktdimensie. De 
productdimensie wordt daarnaast kort aangehaald om een vergelijking 
met de marktdimensie te maken. 

3. De beschrijving van de productontwikkeling blijft, zoals in 4.2 even
eens werd opgemerkt (punt 2), beperkt tot de eerste generatie drum
printers. 

4.5.1 Definitiefase 

In figuur 4.6 is een afbeelding van de eerste fase van de productontwik
keling, de definitiefase, weergegeven. 
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Produktvoorstel 

Figuur 4.6: De activiteiten in de definitiefase opgesplitst naar deelfa
se en dimensie. (bron: [l]). 

In de definitiefase richten de marktactiviteiten zich op een analyse van 
het toekomstig gebruik van het product. Indien mogelijk dient een derge
lijke applicatie-analyse uitgediept te worden tot een gebruiksprofiel. 
Een gebruiksprofiel gaat in op vragen als: Hoe wordt het product door een 
klant gebruikt? En hoe vaak, waarvoor en waar? Uit de alternatieve ge
bruiksmogelijkheden wordt een toepassingsgebied bepaald dat in marktspe
cificaties wordt vastgelegd. 

Voor X-cel kan gesteld worden dat een dergelijke analyse een moeilijke 
is omdat de kennis van de technologie slechts langzaam toeneemt. En 
het zijn juist de eigenschappen van de technologie die grotendeels be
palen welke toepassingsmogelijkheden gerealiseerd kunnen worden. Een 
gedetailleerde marktspecificatie zal dus door X-cel waarschijnlijk pas 
op een later tijdstip in de productontwikkeling gemaakt kunnen worden. 
Bij X-cel zijn de marktactiviteiten goeddeels beperkt gebleven tot dit 
afstudeeronderzoek en in dat onderzoek is de aandacht vooral uitgegaan 
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naar de innovatiefase. De activiteiten in de definitiefase ziJn be
perkt gebleven tot een beknopte applicatie-analyse voor een bepaald 
marktsegment (zie hoofdstuk 7). 

De productontwikkeling is in januari 1987 met de definitiefase gestart. 
Rand augustus is de definitiefase voor wat betreft de productdimensie af
gerond met een productspecificatie. 

4.5.2 Ontwikkelingsfase 

In figuur 4.7 is de tweede fase van de productontwikkeling, de ontwikke
lingsfase, afgebeeld. 

Markt Produkt 
Produktvoorstel 

Produktie 

- - - - - Marktspecificatie - - - - Produktspecificatie - - - Produktiespecificatie -

Deelfase I Detailanalyse 
toepassingsgebieden 

Gedetailleerde 
- - - - - - - doelgroepen - - -

Deelfase II 
Ontwikkeling 
marketi~ 
concept 

- - - - - - - Alternatieven - - -

Deelfase Ill Bepaling 
marketingstrategieen 

1 

Ontwikkelings
activiteiten 

Detailanalyse 
produktie-eisen 

- - - Produktie-eisen - -

Ontwikkeling 
produktie
concept 

- - Alternatieven - -

Make-buy
beslissingen 

--------------,, 
Marketingplan Prototype Produktieplan 

Figuur 4.7: De activiteitenclusters in de ontwikkelingsfase opgesplitst 
naar deelfase en dimensie. (bran: [l]). 
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In de ontwikkelingsfase worden de markt-georienteerde activiteiten uitge
diept. Dit gebeurdt als volgt: Uit de specificaties is een gedetailleerd 
beeld van de functie en het gebruik duidelijk geworden. Deze maken het 
mogelijk om gedetailleerde product/markt combinaties te definieren, ieder 
met hun eigen karakteristieken en specificaties. Deze vormen het start
punt van het marketing-concept. In een dergelijk concept wordt het pro
duct gepositioneerd. Waar mogelijk wordt het vergeleken met de reeds be
staande producten van de concurrentie. De distributiemogelijkheden worden 
bekeken, evenals de promotionele vereisten. Er wordt een aantal keuzen 
gedaan, afhankelijk van de product/markt conbinatie en de specifieke si
tuatie. Deze keuzen betreffen de volgende onderwerpen: de prijsstrategie, 
de distributiestrategie en de promotiestrategie. Waar mogelijk wordt dit 
ondersteund door testmarketing waarin bij toekomstige gebruikers gekeken 
wordt wat hun reactie is op het product. 

In het afstudeeronderzoek zijn een aantal aspecten uit de ontwikke
lingsfase meegenomen. Zo is een globale vergelijking met bestaande 
producten van concurrenten uitgevoerd en is een aanzet tot de positi
onering van de producten gegeven (zie hoofdstuk 7). 

De ontwikkelingsfase zal bij X-cel rond juni, juli 1988 in een werkend 
prototype zijn uitgemond. 

4.5.3: Voorbereidingsfase 

De laatste fase van de productontwikkeling, de voorbereidingsfase, is in 
figuur 4.8 afgebeeld (z.o.z.). 

Uit de definitiefase is een marketingplan naar voren gekomen, dat in de 
voorbereidingsfase tot een commercieel plan wordt omgezet. Dit is een ge
detailleerd plan waarin strategien uit het marketingplan worden omgezet 
in een uitgebreid actieplan. Hierin worden prijzen en marges bepaald en 
distributiekanalen, voorraadbehoeften en omzetprognoses uitgewerkt. De 
reclame- en advertentie-activiteiten worden vastgelegd en tenslotte wor
den globale financiele analyses uit het marketingplan omgezet in taak
stellende budgetten. 

In het afstudeeronderzoek is aan de voorbereidingsfase geen aandacht 
bes teed. 

De voorbereidingsfase zal voor de eerste serie drumprinters voor de tex
tiel- en tapijtmarkt in het begin van 1989 zijn afgerond. 

4.5.4 Verschuiving van de marktdimensie 

Nu de vergelijking tussen theorie en praktijk voor zowel de beleidsont
wikkeling als de productontwikkeling is afgerond, kan de verschuiving van 
de marktdimensie in het innovatieproces geillustreerd worden. Dit ge
beurdt door de voortgang van de marktdimensie in het jet printing project 
af te zetten tegen de voortgang in de productdimensie. Het innovatiemodel 
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Markt Produkt Produktie 

I I I 
- - - - - Marketingplan - - - - - Prototype - - - - -Produktieplan - -

Deelfase I 
Analyse 

onderscheidende 
strategietln 

- - - - - - Deelstrategietln - - -

Deelfase II 
Ontwerp 

van 
actieplan 

- - - - - - - Alternatieven - - -

Deelfase Ill Bepaling actieplan 

1 

Uitontwikkellng 

Analyse 
produktie

voorbereiding 

- - -Gereedschappen- -

Nulserie 
produceren 

- -- Nulserie -- -

Evaluatie 

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

Commercieel plan Goedgekeurd 
produkt 

Produktie gereed 

Figuur 4.8: De activiteitenclusters in de voorbereidingsfase opgesplitst 
naar deelfase en dimensie. (bron: [l]). 

van van der Kooij dient als uitgangspunt. In figuur 4.9 het resultaat 
weergegeven. 

stategief. innovatief. 
marktdimensie I- --· 

definitief ontw.f. voorb.f 
productdimensie I-

1986 1987 1988 1989 

Figuur 4.9: De verschuiving van de marktdimensie in het innovatieproces 
van X-cel. 
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4.6 Jet printing strategie 

In de vorige paragrafen is de strategie van X-cel ten aanzien van bet jet 
printing project aan de orde gekomen. Gesproken is over producten die ge
realiseerd zullen worden, over markten waarop men zich zal richten en 
over de technologie die gebruikt zal worden. In deze paragraaf wordt de 
strategie van X-cel t.a.v. die product/markt/technologie combinaties na
der uitgediept. Aan de hand van een product/markt-matrix, een technolo
gie/markt-matrix (innovatiematrix) en een product/technologie/markt-ma
trix wordt de stategie van X-cel gefllustreerd. 

4.6.1 Product/markt-matrix 

De klassieke product/markt-matrix, zoals die door Ansoff [7] is voorge
steld, maakt een onderscheid tussen bestaande en nieuwe producten. Van 
der Kooij [l] gebruikt daarnaast nog een tussenvorm; verbeterde produc
ten. In dit onderzoek worden onder bestaande producten de rotatiezeefdruk 
machines van X-cel verstaan, onder verbeterde producten de doorontwikkel
de zeefdruk machines en onder nieuwe producten de te ontwikkelen ink jet 
machines (zowel drumprinters als drukmachines). 

De markt-as bestaat uit bestaande markten, aanliggende markten en nieuwe 
markten. Onder bestaande markten worden de bekende afnemersgroepen (hui
dige klanten en potentiele klanten die bij concurrenten soortgelijke pro
ducten kopen) verstaan. Voor X-cel zijn de coating-, behang-, en vloerbe
dekking-markten de bestaande markten. Onder nieuwe markten worden de af
nemersgroepen verstaan waarmee bet bedrijf totaal onbekend is. Voor X-cel 
kan bijvoorbeeld de markt voor huishoudelijke apparatuur als volledig 
nieuw worden beschouwd. De aanliggende markten liggen tussen beide boven
staande beschrijvingen in. Voor X-cel kan de textiel-markt als aanliggend 
worden beschouwd: Hoewel X-cel zelf niet op deze markt opereert, is X-cel 
toch niet geheel onbekend met de textiel-markt omdat Stork Brabant, waar 
X-cel uit voortgekomen is, in deze markt actief is. Een markt die voor 
X-cel als bestaand en aanliggend kan worden beschouwd, is de grafische 
markt. Ondanks bet feit dat X-cel in deze markt actief is, zijn er veel 
toepassingen in de grafische markt waar X-cel geen ervaring mee heeft. 
Voor bet gemak wordt in dit onderzoek bet nieuw zijn van een markt alleen 
bepaald door bet anders zijn van de producttoepassing, en bijvoorbeeld 
niet door de geografische ligging van een markt. Een voorbeeld kan dit 
verduidelijken: Het aanbieden van een zeefdrukmachine voor bet bedrukken 
van behang in bet voor X-cel onbekende Australie wordt niet als nieuw on
derkend. Het aanbieden van een zeefdrukmachine voor de nieuwe toepassing 
het bedrukken van suikerzakjes wel. 

In figuur 4.10 (z.o.z.) is de stapsgewijze ontwikkeling van bet jet prin
ting project aan de hand van de product/markt-matrix gefllustreerd. Nieu
we ontwikkelingen met betrekking tot de zeefdruk machines vallen buiten 
bet onderzoek en zijn derhalve niet in de figuur opgenomen. In de figuur 
zijn drie punten aangegeven: 
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1. rotatiezeefdruk machines voor de wand-, vloer-, coating- en gra
fische industrie (1987). 

2. printer/proofer (drumprinter) voor de textiel- en tapijtindustrie 
(1988) en outdoor printer (drumprinter) voor grootformaat drukke
rij en (grafische markt) (1989). 

3. drukmachine voor voornamelijk de grafische industrie (1990 e.v). 

bestaande 
markt 

aanliggende 
markt 

nieuwe 
markt 

bestaande 
producten 

verbeterde 
producten 

1. t::B<aou ct:-- -- l -- DN71.,1 --
- !!..KKf.YNG. 

nieuwe 
producten 

Figuur 4.10: De strategie van X-cel ten aanzien van jet printing in de 
product/markt-matrix. 

Uit de figuur kunnen een aantal zaken worden opgemaakt: 

- De hoofdstrategie kan als productontwikkeling worden gekarakteri
seerd, die via een kleine omweg wordt bereikt. 

- De ontwikkeling van bestaande naar nieuwe producten is een iteratief 
proces: Op dit moment (1987) kunnen de eerste generatie ink jet pro
ducten (drumprinters) nog als nieuw worden ervaren. In 1989 niet 
meer. Dan is een ink jet drumprinter een bestaand product geworden. 
Nieuwe producten worden bestaande producten die weer verder ontwik-
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keld worden. In zoverre kunnen de drukmachines in de toekomst als 
een verbeterde versie van de drumprinters worden beschouwd en zou 
deze ontwikkeling eigenlijk in een tweede figuur moeten worden weer
gegeven. Omdat dan de strategie niet meer in een plaatje kan worden 
weergegeven is hiervan afgezien. 

4.6.2 Innovatiematrix 

Nieuwe producten kunnen gerealiseerd worden met bestaande of met nieuwe 
technologien. Van der Kooij illustreert de verschillende productontwikki
lingsstrategien aan de hand van een innovatiematrix. Deze kent twee as
sen. Allereerst die van de markt, die loopt van de bestaande markt via de 
aanliggende markt naar de nieuwe markt. Onder het begrip markt wordt hier 
hetzelfde verstaan als bij de product/markt-matrix. 

De tweede as wordt verdeeld in bestaande technologie, verbeterde techno
logie en nieuwe technologie. Onder bestaande technologie wordt de rota
tatiezeefdruk technologie verstaan. Onder verbeterde technologie wordt de 
verfijning van de rotatiezeefdruk technologie verstaan. Onder nieuwe 
technologie wordt de ink jet technologie verstaan. 

In figuur 4.11 (z.o.z.) is de ontwikkeling van de ink jet technologie in 
het jet printing project in de innovatiematrix geplaatst. De ontwikkelin
gen in de rotatiezeefdruk technologie worden niet afgebeeld. In de figuur 
zijn drie punten aangegeven: 

1. rotatiezeefdruk (1987) 
2. drumprinter met een printhead van 4 nozzle's (1988) en drumprin

ter met een printhead van 40 nozzle's (1989) 
3. drukmachine met een eerste statische nozzle-bar van 20 mm (1990) 

en drukmachine met een statische nozzle-bar van 50 mm e.v. (1991) 

Bij de interpretatie van de figuur kunnen een aantal zaken worden opge
merkt: 

- De productontwikkelingsstrategie waarbij dezelfde productfunctie op 
een andere manier (technologie) wordt gerealiseerd, noemt van der 
Kooij de renovatiestrategie. Deze strategie wordt bij X-cel via een 
kleine omweg bereikt. 

- De 20 mm nozzle-bar is slechts het begin. Uiteindelijk is het de be
doeling dat bars van een meter of breder gemaakt kunnen worden. 

- In de ontwikkeling van de technologie kan in de innovatiematrix het
zelfde iteratieve proces worden onderkend als bij de product/markt
matrix. Om dezelfde reden als daar wordt de ontwikkeling van de 
technologie in een plaatje weergegeven. 
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verbeterde 
technologie 

nieuwe 
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Figuur 4.11: De ontwikkeling van de ink jet technologie in de innovatie
rnatrix. 

4.6.3 Product/technologie/rnarkt-rnatrix 

Indien de figuren 4.10 en 4.11 worden gecornbineerd kan een product/tech
nologie/rnarkt-rnatrix worden geschetst. Het resultaat van deze cornbinatie 
is in figuur 4.12 (z.o.z.) te vinden. In de figuur zijn drie punten aan
gegeven: 

1. rotatiezeefdruk machines voor de wand-, vloer-, coating- en gra
fische industrie (1987). 

2. printer/proofer (drurnprinter) voor de textiel- en tapijtindustrie 
(1988) en outdoor printer (drurnprinter) voor grootforrnaat drukke
rij en (grafische rnarkt) (1989). 

3. drukrnachine voor voornarnelijk de grafische industrie (1990 e.v). 
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technologie 

product 

/ 
,__ - -

Figuur 4.12: De jet printing strategie van X-cel in de product/technolo
gie/markt-matrix. 
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HOOFDSTUK 5: SEGMENTATIEMETHODE 

In bet vorige hoofdstuk is geconstateerd dat bet marktonderzoek zich 
voornamelijk in de innovatiefase zal afspelen. De aanpak van dat onder
zoek is bet onderwerp van dit hoofdstuk. Van der Kooij [l] stelt dat bet 
marktonderzoek in de innovatiefase gericht dient te zijn op bet beant
woorden van de vraag: "Welke bedrijven zouden de algemene functie van bet 
product kunnen gebruiken"? Dit betekent een nadere marktstudie waarin 
marktsegmenten en doelgroepen worden geanalyseerd. Van der Kooij geeft 
niet aan hoe bet segmentatieproces moet plaatsvinden. Hiervoor is de li
teratuur over industriele marktsegmentatie bestudeerd. 
In deze paragraaf wordt eerst een korte inleiding op de term marktsegmen
tatie gegeven (5.1). Vervolgens wordt een segmentatiemethode uit de theo
rie behandeld (5.2). Tenslotte wordt deze methode aangepast voor toepas
sing binnen bet onderzoek (5.3). 

5.1 Het begrip marktsegmentatie 

Kotler [8] definieert marktsegmentatie als volgt: "Market segmentation is 
the act of dividing a market into distinct groups of buyers who might 
require separate products and/or marketing mixes". 

Het waarom van marktsegmentatie wordt goed aangegeven door Bonoma & Sha
piro [9]. Zij noemen drie redenen voor bet segmenteren van een markt: 

1. Analysis: To understand better the total marketplace as well as 
how & why customers buy. 

2. Market selection: To choose for marketing attention those seg
ments that best fit the company's competence. 

3. Marketing management: To facilitate the developement of strate
gies, plans, and programs to meet profitably the needs of diffe
rent segments, as well as to provide the company with a distinc
tive competitive advantage. 

Er bestaan zeer veel mogelijkheden om markten te segmenteren. Dit is bet 
gevolg van bet grote aantal variabelen (en combinaties daarvan) op basis 
waarvan een markt gesegmenteerd kan worden. Niet alle segmentaties zijn 
echter effectief. Om bruikbaar te zijn, dient een segment aan bepaalde 
eisen te voldoen. Kotler [8] noemt een viertal eisen: 

1. Meetbaarheid: De mate waarin de grootte en koopkracht van segmen
ten gemeten kan worden. Hlavacek & Reddy [10) noemen daarnaast de 
meetbaarheid van bet jaarlijkse groeipercentage, de marktaandelen 
van de concurrentie en alternatieve producten en technologien. 

2. Bereikbaarheid: De mate waarin segmenten effectief bereikt en be
diend kunnen worden door middel van specifieke distributie en 
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cornmunicatie kanalen. 
3. Omvang: De mate waarin segmenten groat en winstgevend genoeg 

zijn. 
4. Operationaliseerbaarheid: De mate waarin effectieve plannen ge

formuleerd kunnen warden door de organisatie om segmenten te kun
nen bedienen. 

5.2 Een theoretische segmentatiemethode 

Uit de literatuur over industriele marktsegmentatie ZlJn een aantal seg
mentatiemethoden bestudeerd. In dit verslag wordt de aandacht gericht op 
de methode van Hlavacek & Reddy (10) die voor toepassing binnen het on
derzoek als meest geschikt werd beoordeeld. In bijlage 4 zijn de afgeval
len segrnentatiemethoden van Kotler (8), Corey (11], Wind & Cardozo (12), 
Choffray & Lilien (13) en Bonoma & Shapiro (9) opgenomen. 

Voordat de keuze voor Hlavacek & Reddy wordt gemotiveerd, wordt er eerst 
een beknopte beschrijving gegeven van hun rnethode van rnarktsegmentatie. 

Zij presenteren een methode waarbij de productapplicatie centraal staat 
in het segmentatieproces. In een wat versimpelde vorm (voor de uitgebrei
de versie wordt verwezen naar bijlage 5) komt hun model van het identifi
ceren van segmenten op het volgende neer: 

Stap 1: Hlavacek & Reddy gaan uit van een bepaald productconcept. Dit 
productconcept omschrijft de algemene functie die het moet bie
den aan een breed omschreven groep van klanten. Het productcon
cept wordt gezien als een variabele van het begrijpen en identi
ficeren van behoeften van klanten. 

Stap 2: Volgens een standaard industrieel classificatie systeem warden 
alle organisaties geselecteerd, die behoefte hebben aan het pro
ductconcept. 

Stap 3: Voor elk organisatietype wordt het specifieke eindgebruik (appli
catie) bepaald. Indien er verschillen optreden wordt verder ge
segmenteerd. 

Stap 4: Voor elk specifiek eindgebruik wordt de basis bepaald voor het 
evalueren van dat eindgebruik en de kosten die samenhangen met 
dat eindgebruik. 

Stap 5: Op basis van organisatie en geografische variabelen wordt eventu
eel verder gesegmenteerd. 

Stap 6: Tot slot warden de geidentificeerde segmenten geevalueerd op ho
mogeniteit in belangrijke koopfactoren (prestatie, betrouwbaar
heid, service, levering, prijs en appearance). 

In vergelijking met segmentatiemethoden van de andere auteurs voldoet de 
methode van Hlavacek & Reddy als enige aan onderstaande drie criteria: 

1. Toepasbaarheid: De mate waarin de theorie practisch gezien toepas
baar is als segmentatiemethode. 
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2. Methodiek: De mate waarin in de methode variabelen volgens een ge
ordende manier met elkaar worden gecombineerd. 

3. Validiteit: De mate waarin de gebruikte variabelen van toepassing 
zijn op de situatie van X-cel. 

ad 1. De methode is practisch gezien goed toepasbaar. Informatie betref
fende applicaties en industrieclassificatie is redelijk eenvoudig 
te verzamelen. 

ad 2. De methode zit logisch in elkaar. De variabelen worden op gestruc
tureerde wijze en in een bepaalde volgorde met elkaar gecombineerd. 

ad 3. In de methode staat de productapplicatie centraal. Hierdoor wordt 
er antwoord gegeven op de vragen 'wat' en 'waarom' industriele 
markten kopen. Het gebruik van productapplicatie als centrale va
riabele is toegesneden op de situatie van X-cel: Vanuit een goed
deels definitief product moet naar toepassingen voor dit product 
worden gezocht. 

Bovenstaande overwegingen hebben ertoe geleid om de methode van Hlavacek 
& Reddy als uitgangspunt te nemen voor het segmentatieproces in dit on
derzoek. 

5.3 Segmentatiemethode 

Voordat het model van Hlavacek & Reddy aangepast wordt, worden bij de 
toepassing ervan de volgende twee kanttekeningen geplaatst: 

1. Bij Hlavacek & Reddy is het productconcept het uitgangspunt van 
de segmentatie. Bij van der Kooij is het productconcept juist het 
resultaat van de segmentatie. In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat 
de productdimensie bij X-cel voorloopt op het marktonderzoek (zie 
figuur 4.9). De markt-georienteerde activiteiten uit de innova
tiefase vinden niet eerder plaats dan in het begin van product
ontwikkeling. Op dat moment is echter al wel een productconcept 
aanwezig. Het lijkt dan ook geen bezwaar te vormen om dit pro
ductconcept als uitgangspunt van de segmentatie te nemen. 

2. Bij het jet printing project is de productontwikkeling gestart 
met de drurnprinters als productconcept. In het onderzoek worden 
in eerste instantie ook de drukrnachines meegenomen om niet meteen 
teveel ingeperkt te worden. Hiermee kunnen 'alle' mogelijkheden 
voor X-cel in de markt op een rijtje worden gezet, iets wat zoals 
geconstateerd in 4.3, bij X-cel in de innovatiefase nog niet was 
gebeurd. 

De methode van Hlavacek & Reddy wordt op een drietal punten aangepast om 
binnen het onderzoek toegepast te kunnen worden: 

1. Hlavacek & Reddy kijken eerst naar de industrie (stap 2) en ver
volgens naar de applicaties per industrie (stap 3). Voorgesteld 
wordt om deze volgorde om te draaien. Het lijkt makkelijker om de 
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industrie pas in te delen als bekend is voor welke toepassingen 
het productconcept geschikt is. Bovendien is het aantal applica
ties van het productconcept kleiner en dus makkelijker te over
zien dan het grote aantal industrietakken. 

2. Hlavacek & Reddy identificeren eerst segmenten alvorens tot de 
selectie daarvan over te gaan (de selectie van Hlavacek & Reddy 
is niet beschreven en wordt in dit onderzoek ook niet toegepast). 
Deze werkwijze brengt een groot aantal segmenten met zich mee die 
allemaal geevalueerd moeten worden. Voorgesteld wordt om tijdens 
het segmentatieproces al een eerste selectie toe te passen. Na 
het genereren van alle mogelijke applicaties (segmenten) van het 
productconcept zal een kleiner aantal applicaties verder in de 
segmentatie betrokken worden. Hiertoe wordt een tussentijdse se
lectie uitgevoerd. 

3. De laatste drie stappen van de methode van Hlavacek & Reddy war
den niet of nauwelijks in het onderzoek betrokken. De tijdsduur 
van het onderzoek was niet voldoende om de benodigde informatie 
te verzamelen en te verwerken. 

De aangepaste methode is in figuur 5.1 weergegeven. 

productconcept 

mogelijke applicaties 

geselecteerde applicaties 

industrietakken 

Figuur 5.1: Schematisch model van het segmentatieproces. 

In stap 1 wordt het productconcept omschreven. Hierbij wordt in eerste 
instantie uitgegaan van de drurnprinters en de drukrnachines tezamen. 
In stap 2 wordt de markt voor het productconcept gesegrnenteerd op basis 
van de applicaties waarvoor het productconcept geschikt is. 
In stap 3 worden de applicaties aan de hand van een aantal criteria aan 
een selectieproces onderworpen. 
In stap 4 worden de industrietakken beschreven die behoefte hebben aan de 
geselecteerde applicaties van het productconcept. 
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HOOFDSTUK 6: SEGMENTATIE EN SELECTIE 

In het vorige hoofdstuk is een segmentatiemethode voorgesteld. De uitvoe
ring van deze methode is het onderwerp van dit hoofdstuk. Er wordt begon
nen met een beschrijving van het productconcept (6.1). Vervolgens worden 
de verschillende applicaties (segmenten), waarvoor het productconcept ge
schikt zou kunnen zijn, besproken (6.2). Hierna worden de criteria be
paald (6.3) aan de hand waarvan de segmenten tenslotte worden getoetst 
(6.4). In figuur 6.1 is in het schematische model van de segmentatieme
thode de opbouw van het hoofdstuk weergegeven. 

productconcept 6.1 

mogelijke applicaties 6.2 

geselecteerde applicaties 6.3,6.4 

industrietakken hfst.7 

Figuur 6.1: De opbouw van hoofdstuk 6. 

6.1 Productconcept 

Het uitgangspunt voor de segmentatie vormt het productconcept. In dit on
derzoek wordt hieronder verstaan de algemene functie die het kan bieden 
aan een breed omschreven groep van klanten. Zoals in het vorige hoofdstuk 
is aangegeven, wordt de aandacht in eerste instantie op de combinatie van 
drumprinters en drukmachines gericht (In 6.3.4 vindt alsnog de inperking 
tot de drumprinters plaats). Beiden zijn beschreven in 2.1 en komen hier 
niet verder aan de orde. Indien de combinatie van de drumprinter en druk
machine wordt vertaald in een productconcept, zou deze als volgt kunnen 
worden geformuleerd: 

Een apparaat waarmee op basis van de digitale ink jet technologie 
kleurenafbeeldingen gemaakt kunnen worden. 

6.2 Segmentatie naar applicatie 

De applicaties waarvoor het hierboven geformuleerde productconcept ge-
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schikt zou kunnen ziJn, kunnen in een aantal hoofdgroepen worden onder
verdeeld. Voor de indeling is in eerste instantie gebruik gemaakt van de 
deskresearch. Uit verslagen en handouts van congressen worden door des
kundigen allerlei applicaties onderscheiden <l, ... ,7>. Naar eigen inzicht 
zijn de applicaties gegroepeerd in een aantal hoofdgroepen. De indeling 
die hieruit naar voren is gekomen, is aan de hand van de bevindingen uit 
het veldonderzoek verfijnd (1, ... ,15). Deze werkwijze heeft geresulteerd 
in de volgende vier hoofdgroepen van applicaties (segmenten) voor het 
productconcept: 

1. Business Graphics 
2. Technical, Engineering and Scientific 
3. Graphic Arts, Printing and Publishing 
4. Production Printing 

6.2.1 Business Graphics 

De snelle ontwikkelingen op het gebied van computers hebben ertoe geleid 
dat met name de PC veelvuldig wordt ingezet als tekstverwerker en dat het 
werkterrein zich nu steeds sterker uitbreid naar communicatie en beeld
verwerking. Elke tekst, ook die uit computers, krijgt door het gebruik 
van illustraties een toegevoegde waarde. (in het verlengde van integratie 
van tekst met graphics ligt het fenomeen desktop publishing). 
Er zijn echter ook nog andere terreinen van waaruit de groeiende vraag 
naar graphics zich aftekent. Opleiding en presentatie vormen daarvan een 
voorbeeld. 
Het gemeenschappelijke van alle applicaties binnen de Business Graphics 
is, dat ze als specifieke toepassing voor de zakenwereld, de 'kantoor
markt', kunnen worden beschouwd. Vandaar de naam Business Graphics. 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van toepassingen binnen het Busi
ness Graphics segment: 

- Presentaties; 
Voor het houden van presentaties voor bijvoorbeeld het management of 
voor marketing- of verkoop doeleinden, kunnen kleurenafbeeldingen 
als nuttig hulpmiddel worden gebruikt. 

- Instructies; 
Bij cursussen, trainingssessies, etc., kan het gebruik van kleuren
plaatjes de overdracht van informatie ondersteunen. 

- Business analyse; 
Bij de analyse van business plannen kunnen kleurenplaatjes bevindin
gen en conclusies duidelijk over brengen. 

6.2.2 Technical, Engineering and Scientific 

Het computergebruik op technical, engineering and scientific gebied maakt 
een snelle groeifase door <16,28,29,30,32,35>, (2,5,7,14). Hiermee samen 
neemt ook de vraag naar hardcopy apparatuur toe. Het aantal toepassingen 
binnen deze groep is zeer groot. Het gaat voornamelijk om toepassingen op 
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wetenschappelijk en technisch gebied, waarbij hardcopy apparatuur wordt 
gebruikt als ondersteuning bij ontwerpprocessen of als hulpmiddel voor 
analyse doeleinden. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van toepas
singen binnen het Technical, Engineering and Scientific segment: 

- Mechanical design and engineering; 
Dit is de toepassing die bij velen de associatie met CAD oproept. 
Het betreft hier voornamelijk het werktuigbouwkundige toepassingsge
bied, bijvoorbeeld het ontwerpen van een turbine, een zuiger, een 
motorblok, een auto, etc. 

- Electronics design; 
Dit is de toepassing van het ontwerpen van IC's (Integrated Cir
cuits) en PCB's (Printed Circuit Boards). Met kleurgebruik kunnen de 
verschillende lagen waaruit een IC of PCB is opgebouwd, van elkaar 
worden onderscheiden. 

- Architecture; 
Hieronder vallen alle toepassingen die te maken hebben met het ont
werpen van huizen, gebouwen, bedrijfskantoren, etc. 

6.2.3 Graphic Arts, Printing and Publishing 

De toepassingen binnen deze groep concentreren zich voornamelijk op het 
zogenaamde 'prepress' gebeuren. Dit betreft het stadium waarin af te 
drukken beelden worden opgemaakt, gecreeerd en gemanipuleerd en dat voor
afgaat aan de werkelijke reproductie. Voordat de opgemaakte beelden wor
den omgezet in een fysieke beelddrager (offsetplaat, diepdrukwals, zeef
drukcilinder e.d.) waarmee gedrukt zal worden, is het belangrijk dat de 
opgemaakte beelden gecontroleerd worden op lay-out, fouten, kleuren, etc. 
In dit segment liggen de toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld: 

- Lay-outs; 
De lay-out van opgemaakte beelden kan gecontroleerd worden door di
rect vanuit de digitale beeldinformatie een print (proof) te maken 
en deze aan een inspectie te onderwerpen. 

- Color proofing; 
Een andere toepassing ligt in de controle van de kleurstelling van 
opgemaakte beelden. De printer/proofer die X-cel ontwikkelt voor de 
textielmarkt, is een apparaat dat met name bedoeld is voor de toe
passing color proofing. 

6.2.4 Production Printing 

Spelen de toepassingen in het vorige segment zich af in het stadium dat 
voorafgaat aan de reproductie, in het Production Printing segment zijn de 
toepassingen juist die reproductie. Zij onderscheiden zich door het met 
hoge snelheid in series bedrukken van allerlei materialen. Voor deze toe
passingen wil X-cel op lange termijn de drukmachines ontwikkelen. 
Op dit moment wordt ink jet in een beperkt aantal voornamelijk zwart/wit 
(bijv. barcoding) toepassingen gebruikt. Naarmate de ink jet technologie 
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verder ontwikkeld wordt en de snelheid zodanig is dat het haalbaar wordt 
om in serie te gaan drukken, komen bijvoorbeeld onderstaande toepassingen 
in beeld (Veelal is de aard van de preciese toepassingen nog niet bekend, 
wel dat het er enorm veel zijn): 

- Textile printing; 
Het bedrukken van gordijnen, T-shirts en allerlei andere soorten ge
weven stoffen zal een belangrijk toepassingsgebied kunnen vormen. 

- Packaging; 
Het bedrukken van allerlei soorten verpakkingen kan eveneens goede 
mogelijkheden bieden. 

- Plastics printing; 
Het bedrukken van plastics (bijvoorbeeld de aanstekers van Swedisch 
Match) geeft een volgend toepassingsgebied aan. 

- Outdoor advertising; 
De outdoor-advertiser is een eerste stap van X-cel in de richting 
van Production Printing. Met beperkte snelheid kunnen groot formaat 
posters voor gebruik buitenshuis gedrukt warden. 

Voor een uitgebreide lijst van de verschillende applicaties in de vier 
segmenten wordt verwezen naar bijlage 6. 

6.3 Selectiecriteria 

Nu vier hoofdgroepen van applicaties, oftewel segmenten, ziJn onderschei
den, kunnen de selectiecriteria worden bepaald aan de hand waarvan de 
segmenten getoetst zullen warden. Urban & Hauser [14] geven aan hoe de 
'desirable characteristics of markets' naast de 'organisational capabili
ties' moeten warden gelegd, om te bepalen of een bedrijf zich met nieuwe 
producten op een bepaalde markt moet richten. Deze 'theoretische' crite
ria, marktaantrekkelijkheid en organisatievaardigheden, worden uitgebreid 
met een tweetal criteria die van specifieke toepassing ziJn op de prak
tijksituatie van X-cel: De organisatiestrategie en het product (hierop 
wordt in 6.3.3 en 6.3.4 teruggekomen). 

6.3.1 Marktaantrekkelijkheid 

De marktaantrekkelijkheid wordt door Urban & Hauser gemeten aan de hand 
van zes kenmerken: 

1. Potentie 
De marktpotentie wordt bepaald door de grootte en de groei van de 
markt. Urban & Hauser stellen dat het gemakkelijker is om in een 
groeiende markt succesvol te opereren dan in een stabiele markt, omdat 
daar de klanten van de concurrenten 'afgesnoept' moeten worden. Daar
naast zijn de marges in een groeiende markt meestal hoger dan in een 
stabiele markt. 
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2. Penetratie 
De penetratie wordt volgens Urban & Hauser bepaald door de kwetsbaar
heid van de concurrentie. Hoe sterker de concurrentie, hoe moeilijker 
bet zal zijn om een deel van de markt te bemachtigen. 

3. Schaal 
De potentie en de penetratie zijn kritisch voor bet bereiken van een 
bepaalde omvang, zowel qua marktaandeel als omzet. Volgens Urban & 
Hauser is een groot marktaandeel belangrijk vanwege de positieve 
relatie met winstgevendheid. Daarnaast stellen zij dat door bet berei
ken van schaaleffecten de kostprijs per product kan afnemen. 

4. Input 
Hoe groter de investeringen ZlJn om een bepaalde markt te betreden en 
penetreren, hoe minder attractief dat is. Urban & Hauser spreken hier
bij niet alleen van investeringen op bet financiele vlak, maar ook op 
bet gebied van de technologie, personeel, productiecapaciteit, e.d. 
De andere kant van de medaille is dat hoge investeringskosten concur
renten ervan kunnen weerhouden een markt te betreden. 

5. Beloning 
Een grote omvang alleen is niet voldoende om een markt te betreden. De 
beloning moet ook voldoende zijn. Volgens Urban & Hauser geven de 
hoogte's van de marges, de mate waarin op prijs wordt geconcurreerd, 
e.d., een goede indicatie van de te verwachten beloning. 

6. Risico 
Een laatste overweging betreft de factor r1s1co. Markten de gekarak
teriseerd worden door een instabiele vraag en onzekerheid in 'supply', 
kunnen grote risico's met zich meebrengen. Andere risico bepalende 
factoren zijn bijv. de mate waarin de concurrentie terug kan slaan, 
nieuwe concurrenten de markt kunnen betreden en de mate waarin de 
technologie of overheidsreguleringen aan verandering onderhevig zijn. 

De zes kenmerken van Urban & Hauser kunnen niet als volledig onafhanke
lijk van elkaar worden beschouwd. Zo bepalen bijv. de potentie, penetra
tie en input de mate waarin een bepaald marktaandeel (schaal) bereikt kan 
worden. Deze heeft op haar beurt een grote invloed op de beloning die 
verwacht kan worden. Desalniettemin worden alle kenmerken apart behandeld 
omdat ze tezamen een goed beeld van de marktaantrekkelijk schetsen. 

6.3.2 Organisatievaardigheden 

De marktaantrekkelijkheid wordt door Urban & Hauser met de organisatie
vaardigheden geconfronteerd. Deze wordt gemeten aan de hand van zaken 
als: 

- financiele mogelijkheden 
- integratie met de huidige fysieke distributie 
- integratie met de huidige marketing vaardigheden 
- gebruik van bestaande sales force 
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- in staat zijn technologie en R&D het hoofd te bieden 
- in staat zijn te servicen 
- compabiliteit met huidige productassortiment 
- management vaardigheden 
- ervaring, bekendheid met markt 
- overlap met huidige 'supply' kanalen 

6.3.3 Organisatiestrategie 

Aan de organisatiestrategie besteden Urban & Hauser geen aandacht, hoewel 
dit~n essentieel selectiecriterium vormt. De organisatiestrategie be
paal~}immers de richting waarin een bedrijf zich dient te ontwikkelen en 
als onderdeel daarvan ook de markten waar men zich wel en niet op zal 
concentreren. De strategie van X-cel voor wat betreft het product/markt
beleid kan als volgt worden geformuleerd (zie ook 4.3.2 ,4.4.1 en 4.6): 

X-cel richt zich met bestaande en nieuwe producten op bestaande en 
aanliggende markten. Er wordt gestreeft naar synergie met bestaande 
activiteiten in de organisatie. De 'core business' van het bedrijf, 
het maken van productielijnen, bepaa~de richting van nieuwe ont
wikkelingen. Dit alles impliceert dat nieuwe producten die ontwik
keld worden, dezelfde basisfunctie als bestaande producten zullen 
vervullen, namelijk het bedrukken van materialen. Deze basisfuctie 
kan gerealiseerd worden met bestaande dan wel nieuwe technologien. 
Van dit laatste is sprake bij de ink jet drukmachines. Deze bieden 
dezelfde functie als de zeefdrukmachines alleen wordt deze op een 
andere manier (ink jet technologie) gerealiseerd. 
Een belangrijk aspect tenslotte is de strategische wens van X-cel om 
naast machine-leverancier ook tot consumable-producent uit te groei
en. 

6.3.4 Product 

In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat het marktonderzoek, dat volgens de 
theorie van van der Kooij [2] in de innovatiefase moet plaatsvinden, in 
werkelijkheid tijdens de productontwikkeling werd (en wordt) uitgevoerd. 
Dit houdt in dat het onderzoek binnen bepaalde grenzen, die door de 
voortgang in de productontwikkeling werden ingegeven, uitgevoerd diende 
te worden. De productontwikkeling had bij de aanvang van het marktonder
zoek al geresulteerd in gedetailleerde productspecificaties op basis 
waarvan het eerste product (drumprinter) geconstrueerd zou (en zal) wor
den. Met deze vaststelling wordt het product als 4e criterium geintrodu
ceerd. Tevens vindt nu ook de inperking van het onderzoek tot de drum
printers plaats, zoals aan het begin van dit hoofdstuk (6.1) werd aange
geven. 
In bijlage 7 is een afbeelding opgenomen van het product zoals dat er in 
definitieve vorm waarschijnlijk uit zal komen te zien. Vanwege de geheim
houding kan er op de exacte productspecificaties niet worden ingegaan. 
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6.4 Selectie 

Voordat de vier segmenten (voor het gemak wordt in het vervolg van het 
verslag van markt in plaats van segment gesproken) aan de hand van de 
vier criteria warden getoetst, warden eerst twee kanttekeningen gemaakt: 

- In de opdrachtformulering (3.2) wordt gesteld dat het onderzoek zich 
beperkt tot de drumprinters. De drukmachines blijven buiten beschou
wing. Voor de selectie heeft dit tot gevolg dat de markt voor de 
drukmachines, de Production Printing markt, niet uitgebreid aan de 
criteria wordt getoetst (6.4.4). 
Een tweede afbakening in de opdrachtformulering betreft het buiten 
beschouwing laten van de markt voor de printer/proofer. Voor de se
lectie betekent dit dat de markt voor deze drumprinter, de Graphic 
Arts, Printing and Publishing markt, evenmin uitgebreid wordt ge
toetst (6.4.3). 

Nogmaals samengevat warden de segmenten aan de volgende vier criteria ge
toetst: 

A. Organisatiestrategie 
B. Product 
C. Marktaantrekkelijkheid 
D. Organisatievaardigheden 

6.4.l Business Graphics (BG) 

A. Organisatiestrategie 
Deze 'kantoormarkt' is voor X-cel geheel nieuw en past daarom niet in de 
organisatiestrategie van het bedrijf. Er kan geen enkele synergie met 
bestaande activiteiten binnen het bedrijf optreden. Daarnaast gaat het in 
deze markt om 'goedkope' producten die in grate aantallen worden gemaakt, 
terwijl X-cel een klein aantal productielijnen maakt die per klant kunnen 
verschillen. Dit is een fundamenteel andere manier van voortbrenging en 
vraagt om een geheel antler type organisatie. 

B. Product 
De drumprinter van X-cel is totaal ongeschikt voor deze markt omdat de 
gebruikers hier goedkope (fl. 1.000 - fl. 10.000) en klein formaat (A3/ 
A4) printers verkiezen <l,5,7,8,9,10,ll>. Deze moeten als het ware zo op 
hun buro kunnen warden geplaatst. De AO drumprinter van X-cel kost circa 
fl. 150.000 en weegt 200 kg en is op de BG-markt dus niet toegesneden. 
Indien het formaat A4/A3 zou zijn en de prijs rand de fl. 25.000 - 40.000 
zou liggen, zouden de kansen op succes in deze markt aanzienlijk stijgen. 
Dit wordt bevestigd door het veldonderzoek (4,12,14}. De printkwaliteit 
die de drumprinters van X-cel kunnen leveren, is in deze markt namelijk 
onovertroffen en zou de hoge prijs kunnen rechtvaardigen. 
De BG-markt wordt op dit moment beheerst door A4/A3 formaat pen plotters, 
ink jet printers (totaal anders en goedkoper dan X-cel's drumprinter: fl. 
3.000 - 10.000), thermische printers en camerasystemen voor het maken van 
dia's. Met name de ink jet printers en de thermische printers zullen in 
de komende jaren de BG-markt gaan overheersen <6,7,8,20,25>. Bij het 
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veldonderzoek werden dezelfde trends gesignaleerd {4,6}. In de komende 
jaren zullen de eerste kleuren-laserprinters op de markt worden geintro
duceerd. Voor deze dure (ca. fl. 25.000 - 50.000) maar kwalitatieve appa
raten zal een bescheiden rol zijn weggelegd <7,8,12,34>. 

C. Marktaantrekkelijkheid 
1. Potentie 

De potentie wordt afgemeten aan de hand van de grootte en de groei van 
de markt. De BG-markt wordt gekenmerkt door een grote omvang en een 
sterke groei <5,8,10,12,13,14,15,16,17>. Deze groei kan voor een groot 
deel worden verklaard uit de zuigkracht die van de 'boost' in desktop 
publishing uitgaat <17,23,24,25>. 
Volgens een marktonderzoekburo <14,18> had de BG-markt in de V.S. in 
1984 een omvang van circa $ 270 miljoen. De markt zou in de jaren 
1986, 1988 en 1990 respectievelijk toenemen van$ 420 mlj. via$ 1.120 
mlj. naar $ 2.600 mlj. Er kan met recht van een 'booming market' ge
sproken worden. 
De West-Europese markt waar dit onderzoek zich op richt, is kleiner 
dan de Amerikaanse markt. Uit een aantal bronnen <7,9,19>, {5} kan op
gemaakt worden dat de V.S. in 1985 circa 50 a 55 % en in 1990 circa 45 
a 50 % van de wereldmarkt uitmaakt. De W.E.-markt is kleiner maar ken
merkt zich door een snellere groei. Het aandeel in de wereldmarkt 
neemt toe van circa 25 a 30 % in 1985 tot circa 30 a 35 % in 1990. 
De W.E.-markt kan hiermee in 1990 op circa$ 1.500 - $ 2.000 mjl. wor
den geschat. 

2. Penetratie 
De BG-markt wordt beheerst door een aantal grote bedrijven (Canon, HP, 
Seiko, Calcomp, Versatec, Tektronix, e.a.), zodat het in het algemeen 
moeilijk zal zijn om hier een voet aan de grond te krijgen. 

3. Schaal 
Door de hevige concurrentie (groot aantal aanbieders, concurrentie op 
prijs) die deze markt kenmerkt, zal het moeilijk zijn om een bepaalde 
omvang (marktaandeel) te bereiken. 

4. Input 
Het betreden van de BG-markt brengt voor X-cel op vrijwel elk vlak een 
enorme input met zich mee. Genoemd kunnen worden investeringen op het 
gebied van de marketing, de verkoop, de distributie, de productiecapa
citeit, het personeel, etc. 

5. Beloning 
Het grote aantal aanbieders en het feit dat priJs een belangrijk con
currentiemiddel is <15,20,21>, duiden erop dat de marges in deze markt 
onder druk zullen staan. Dit beeld wordt versterkt door de continue 
prijsverlagingen die fabrikanten voor hun producten bekendmaken. 

6. Risico 
De BG-markt is geen risicovolle markt, in zoverre dat hij niet geken
merkt wordt door veranderde overheidsreguleringen, instabiele vraag, 
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etc. Wel zijn er een aantal bedrijven die een grote vinger in de 
'marktpap' hebben en nieuwe concurrenten makkelijk van de tafel kunnen 
vegen. 

D. Organisatievaardigheden 
Voor wat betreft dit laatste criterium volstaat een korte beschrijving. 
Het is niet moeilijk om te constateren dat de organisatievaardigheden van 
X-cel niet aansluiten op de BG-markt. Met bestaande activiteiten (zie 
lijst van 10 punten) zal niet of nauwelijks synergie kunnen optreden. De 
BG-markt 
vraagt om een geheel andere benadering van bijvoorbeeld verkoop, distri
butie, marketing, productie, service, etc. dan X-cel gewend is. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de Business Graphics markt: 
- niet binnen de organisatiestrategie van X-cel past 
- geen mogelijkheden biedt voor de te ontwikkelen drumprinters 
- een grote en snel groeiende markt is die door hevige concurrentie 

wordt gekenmerkt 
- en niet aansluit op de vaardigheden van X-cel 

6.4.2 Technical, Engineering and Scientific (TES) 

A. Organisatiestrategie 
Voor wat betreft de TES-markt kan hetzelfde geconcludeerd worden als voor 
de BG-markt. De voor X-cel onbekende TES-markt past niet binnen de orga
nisatiestrategie van het bedrijf. 

B. Product 
In tegenstelling tot bij de BG-markt, sluit de drumprinter van X-cel goed 
aan op de toepassingen in de TES-markt. Deze markt kenmerkt zich door 
deels klein en deels groot formaat toepassingen waar betrouwbaarheid en 
kwaliteit een belangrijke rol spelen <5,11,22,26>. Het belang van een be
trouwbare werking en een kwalitatieve output werd onderstreept door het 
veldonderzoek (2,3,4,7,8,12,14}. Als voornaamste concurrent voor de AO 
(groot formaat) drumprinter van X-cel kunnen in de TES-markt de zogenaam
de electrostaten worden beschouwd. Deze apparaten, die door een beperkt 
aantal fabrikanten op de markt worden gebracht, kunnen zowel qua prijs 
(fl. 150.000 - 200.000) als prestatie (kwaliteit, groot formaat output) 
vergeleken worden met de drumprinters van X-cel. 

C. Marktaantrekkelijkheid 
1. Potentie 

Op dit moment is de TES-markt groter van omvang dan de BG-markt. Van
wege de minder snelle groei zal zij voor het eind van de jaren '80 
door deze markt zijn voorbijgestreeft. 
De groei in de TES-markt wordt voor een groot deel bepaald door het 
toenemend gebruik van computers in CAD en aanverwandte toepassingen 
<8,16,21,32,35>. Volgens een marktonderzoekburo <14> was de omvang van 
de markt in de V.S. in 1986 circa $ 900 mjl. en zal deze in 1988 en 
1990 respectievelijk $ 1.400 en$ 2.150 mjl. bedragen. Indien weer de 
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zelfde rekenregel toegepast wordt (zie 6.4.1), <lat de V.S. en W.E. in 
1990 respectievelijk 45 a 50 % en 30 a 35 % van de wereldmarkt verte
genwoordigen, dan kan de W.E.-markt in dat jaar (1990) op circa 
$ 1.400 - $ 1.700 mjl. worden geschat. 
Een antler marktonderzoekburo gaat uit van een minder grote marktom
vang. Volgens <lit buro bedroeg de omvang in 1985 $ 510 mjl. en voor 
1990 wordt $ 832 mjl. verwacht. De W.E.-markt wordt in 1990 op$ 554 
mjl. geschat, terwijl in 1985 deze nog $ 216 mjl. bedroeg. 

2. Penetratie 
Indien de aandacht wordt gericht op de voornaamste concurrent van de 
drumprinter, de zogenaamde electrostaten, dan valt te constateren <lat 
het aantal aanbieders van deze apparaten op de vingers van een hand te 
tellen zijn. Deze aanbieders zijn bovendien geen van allen grote orga
nisaties zodat een penetratie van de TES-markt makkelijker zal zijn 
dan van de BG-markt. 

3. Schaal 
Doordat de concurrentie minder hevig is dan in de BG-markt, kan de 
verwachting uitgesproken worden dat het behalen van een bepaald markt
aandeel en omzetvolume, in de TES-markt eenvoudiger zal zijn. In de 
toekomst zou <lit kunnen veranderen omdat gedurende de laatste jaren 
nieuwe aanbieders op de markt zijn verschenen en de concurrentie lijkt 
toe te nemen. 

4. Input 
Het betreden van de TES-markt zal voor X-cel aanzienlijke investerin
gen vergen op financieel, marketing, verkoop, distributie, etc. ge
bied. Aan de andere kant zullen de investeringen misschien wat minder 
kunnen zijn dan in de BG-markt omdat deze, voor zover mogelijk, nog 
verder van X-cel afstaat. De toepassingen in de BG-markt spelen zich 
af in het dagelijkse kantoorleven. De toepassingen in de TES-markt 
hebben een technisch karakter en sluiten wat <lat betreft beter aan bij 
de overeenkomstige cultuur van X-cel. 

5. Beloning 
De marges in de TES-markt liggen op een aanzienlijk hoger nivo dan in 
de BG-markt. Dit komt enerzijds doordat de producten veel duurder zijn 
en anderzijds doordat prijs niet een primair concurrentiemiddel is. 
Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn belangrijker <3,5,11,22,26>, {2,3,4, 
7,8,12,14}. De marges zullen echter in de toekomst aanzienlijk dalen 
omdat het de verwachting is dat de prijzen van electrostaten in de ko
mende jaren gehalveerd zullen worden <12,27>, {2}. Dit betekent dat op 
de TES-markt een toenemende concurrentiestrijd zal ontbranden en dat 
de prijs daarbij het belangrijkste middel zal zijn. 

6. Risico 
De TES-markt wordt niet gekenmerkt door een grote mate van ris1co. Er 
is geen sprake van een instabiele vraag, sterke concurrentie die hard 
kan terugslaan, e.d. 
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D. Organisatievaardigheden 
Het is duidelijk dat de organisatievaardigheden van X-cel niet aansluiten 
op de voor haar vreemde TES-markt. Evenals met de BG-markt het geval is, 
zal er nauwelijks synergie met bestaande activiteiten (zie lijst in 6.3) 
van X-cel kunnen optreden. Op het gebied van distributie, marketing, ver
koop, service, etc., komen geheel nieuwe aspecten om de hoek kijken. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de TES-markt: 
- niet binnen de organisatiestrategie van X-cel past 
- goede mogelijkheden biedt voor de te ontwikkelen drumprinters 
- een grote en snel groeiende markt is met een beperkt aantal aanbie-

ders 
- en niet aansluit op de organisatievaardigheden van X-cel 

6.4.3 Graphic Arts, Printing and Publishing (GAPP) 

A. Organisatiestrategie 
De GAPP-markt past in de organisatiestrategie van X-cel. De markt is niet 
volledig nieuw voor X-cel maar kan als aanliggend beschouwd worden. In de 
GAPP-markt gaat het om toepassingen die te maken hebben met de voorberei
ding op het reproductie gebeuren. Het reproductieproces vindt in tal van 
industrien plaats, zoals de grafische industrie, de textiel industrie, de 
verpakkings industrie, etc. Op een van deze industrien, de textiel/tapijt 
industrie, wordt de eerst drumprinter (printer/proofer) gericht. Zoals 
eerder is geconstateerd, is de textiel industrie een aanliggende markt 
voor X-cel en vormt de afzet van de drumprinters op deze markt een kleine 
zijstap op weg naar het hoofddoel. 

B. Product 
Voor toepassing in de textiel- en tapijt industrie is de eerste drumprin
ter (printer/proofer) geschikt (zie 2.2). Het belang dat in deze markt 
aan een goede kleurweergave wordt gehecht is zeer groot (4,7,10,14}. De 
drumprinter van X-cel (uitstekende kleurweergave) sluit uitstekend aan op 
de kwaliteiteisen die in deze markt worden gesteld. Voor zeer hoogwaardi
ge toepassingen, bijvoorbeeld in de grafische industrie (tijdschriften, 
catalogi, folders) waar zeer hoge kwaliteitnormen gelden, is de drumprin
ter niet geschikt. 

C. Marktaantrekkelijkheid 
De GAPP-markt kan als aantrekkelijk worden gekwalificeerd. De marges zijn 
over het algemeen aan de hoge kant. Voor gebruikers is een bedrag van fl. 
150.000 geen probleem, omdat zij het proofen van de digitale beeldinfor
matie voordat deze in een fysieke beelddrager wordt omgezet, van wezen
lijk belang achten (4,7,10}. Met het voorkomen van fouten kan veel tijd 
en geld worden bespaard. 
Het aantal aanbieders van concurrerende producten voor X-cel is beperkt 
en bestaat voornamelijk uit fabrikanten van electrostaten. 
Een schatting van de marktgrootte is binnen het onderzoek niet bepaald. 
Wel kan gesteld worden dat deze markt kleiner is dan de beide voorgaande 
markten, maar net als deze snel groeit <14>. 
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D. Organisatievaardigheden 
De organisatievaardigheden van X-cel sluiten redelijk aan op de GAPP
markt, omdat het hier om een aanliggende markt gaat waar veel aspecten 
als bekend kunnen warden beschouwd. Zo speelt de toepassing van het pro
duct zich af in het stadium dat voorafgaat aan de reproductie, terwijl de 
zeefdrukmachines van X-cel juist bedoeld zijn voor reproductie. De poten
tiele klanten zijn daarmee voor X-cel dezelfde als de bestaande klanten. 

Samenvattend kan gesteld warden dat de GAPP-markt: 
- deel uitmaakt van de organisatiestrategie van X-cel 
- de drumprinters voor bepaalde toepassingen in deze markt warden ont-

wikkeld 
- niet groat is, maar wel snel groeit en weinig concurrenten kent 
- redelijk aansluit bij de organisatievaardigheden van X-cel 

6.4.4 Production Printing (PP) 

A. Organisatiestrategie 
Het ontwikkelen van producten voor de PP-markt is de organisatiestrategie 
van X-cel. Het behoeft verder geen betoog dat de PP-markt aan dit crite
rium voldoet. 

B. Product 
Voor een groat aantal toepassingen in de PP-markt ontwikkelt X-cel op 
lange termijn drukmachines, waarmee oak aan dit criterium wordt voldaan. 

C. Marktaantrekkelijkheid 
In dit onderzoek is de PP-markt niet onderzocht. Op basis van het enorme 
aantal potentiele toepassingen en de enthousiaste reacties uit de markt 
(4,10,12}, kan geconcludeerd warden dat de PP-markt groot van omvang zal 
zijn. Dit is oak de overtuiging van X-cel. 

D. Organisatievaardigheden 
De organisatievaardigheden van X-cel sluiten goed aan bij de PP-markt. 
Voor bestaande en aanliggende markten zullen producten gemaakt warden. De 
producten zullen dezelfde hoofdfunctie (het bedrukken van materialen) 
bieden als de huidige producten (zeefdrukmachines). Voor zover bepaalde 
vaardigheden ontbreken, met name op het gebied van de technologie, warden 
deze alsnog verworven. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de PP-markt: 
- het doel is van de organisatiestrategie van X-cel 
- drukmachines specifiek voor deze markt ontwikkeld worden 
- groat van omvang is 
- goed aansluit op de organisatievaardigheden van X-cel 

6.4.5 Conclusies 

In de voorgaande vier subparagrafen zijn de vier markten getoetst. In fi-
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guur 6.2 ziJn de resultaten van deze toetsing samengevat. De score's die 
per markt voor de verschillende criteria zijn gegeven, lopen uiteen van 
slecht (-),via matig (0), tot goed (+). De score's hebben een beperkte, 
indicatieve waarde en mogen niet als 'hard' worden beschouwd. 

I cri~e-I I 
organisatie- product marktaantrek- organisatie- leind-ria 

jmark- I strategie kelijkheid vaardigheden score 
ten 

BG - - 0 - -

I TES - + + - 0 

I GAPP + + + 0 + 

I pp I + 0 + + + 

Figuur 6.2: De resultaten van de toetsing samengevat. 

Uit de figuur kan opgemaakt worden dat de markten die X-cel aan het begin 
van het project voor ogen had, de GAPP- en de PP-markt, een juiste keuze 
genoemd kunnen warden. Binnen het afstudeeronderzoek is de aandacht uit
gegaan naar de andere twee markten, de BG- en de TES-markt (zie 3.2 Op
drachtformulering). Uit de figuur blijkt dat van deze twee de TES-markt 
voor X-cel de beste perspectieven biedt. De belangrijkste redenen hier
voor zijn: 

- de drumprinter van X-cel sluit goed aan op de toepassingen in de 
TES-markt en niet op de toepassingen in de BG-markt 

- in de TES-markt zijn de marges hoger dan in de BG-markt, tevens 
lijkt (nog) de concurrentie geringer 

- in de BG-markt gaat het om grate aantallen producten, in de TES
markt om kleine aantallen, wat beter aansluit op de vaardigheden van 
X-cel 

Vanwege het feit dat de TES-markt voor X-cel aantrekkelijker is dan de 
BG-markt, wordt in dit onderzoek de TES-markt nader onder de loep geno
men (zie hoofdstuk 7). Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de nega
tieve score van de TES-markt voor de criteria organisatiestrategie en or
ganisatievaardigheden. Twee vragen dienen hiervoor beantwoord te worden: 

- Zijn de mogelijkheden voor X-cel in de TES-markt van dien aard dat 
het bedrijf een aanpassing van haar organisatiestrategie moet over
wegen? En zo ja, 

- Hoe kan het probleem dat de organisatievaardigheden van X-cel niet 
aansluiten op de TES-markt, aangepakt worden? 
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HOOFDSTUK 7: TES-MARKT 

In dit hoofdstuk wordt de TES-markt nader in kaart gebracht. Er wordt be
gonnen met een nadere segmentatie naar applicatie van de TES-markt (7.1). 
Vervolgens wordt getracht het verband tussen applicatie en industrietak 
te leggen (7.2). Hierna wordt de drumprinter van X-cel vergeleken met de 
voornaamste concurrenten uit de TES-markt (7.3) en wordt een schatting 
van de grootte van de TES-markt gegeven (7.4). In de voorlaatste para
graaf (7.5) wordt een mogelijke aanpassing van de productontwikkeling be
sproken. Tenslotte worden de conclusies ten aanzien van X-cel voor de 
TES-markt op een rijtje gezet (7.6). 

7.1 Segrnentatie naar applicatie 

In 6.2.2 zijn drie toepassingen uit de TES-rnarkt genoemd. Naast deze drie 
kunnen nog een groot aantal andere toepassingen (deelsegmenten in de TES
rnarkt) worden onderscheiden. Onderstaande lijst is het resultaat van de 
deskresearch <l, ... ,7> en het veldonderzoek {l, ... ,15}, rnaar geeft geens
zins het complete beeld van alle applicaties in de TES-markt. Bij elke 
toepassing wordt een korte beschrijving gegeven. Van een aantal wordt bo
vendien een illustratie gegeven. Dit zijn z/w copies van kleuren afbeel
dingen en hebben daarmee veel aan kwaliteit ingeboet. Het belang van 
kleurgebruik wordt hierrnee ironisch genoeg wel onderstreept. 

- Mechanical design and engineering (zie 6.2.2); 
In figuur 7.1 is een afbeelding van een werktuigbouwkundige toepassing 
opgenomen. 

Figuur 7.1: Een toepassing van mechanical design and engineering. 
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- Styling; 
Deze toepassing onderscheid zich van die van mechanical design and en
gineering in zoverre dat het specifiek de styling, de vormgeving van 
producten betreft en niet het ontwerpen daarvan. De vormgeving van au
to's, stereoapparatuur, koffiezetters, haardrogers, etc. zijn voorbeel
den van styling. 

- Electronics design (zie 6.2.2); 
In figuur 7.2 is een afbeelding opgenomen van een IC lay-out. Met het 
gebruik van kleuren kunnen de verschillende lagen van de chip duidelijk 
worden aangegeven. 

Figuur 7.2: Een chip lay-out. 

- Facilities management; 
Dit betreffen toepassingen voor het ontwerpen van interieurs van fa
brieken, werkplaatsen, ziekenhuizen, laboratoria. etc. 

- Civil engineering; 
Hier gaat het om toepassingen als het bouwen van bruggen, tunnels, 
olieplatvormen, stuwdammen, etc. 

- Plant design; 
Dit zijn de toepassingen die zich begeven op het gebied van het ontwer
pen fabrieken, kernreactoren, etc, 

- Electrical design and engineering; 
Hieronder vallen toepassingen als het ontwerpen van electrische sche
ma's voor spoorwegen, ziekenhuizen, schepen, vliegtuigen, etc. 
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- Utilities; 
Dit zijn de toepassingen op het gebied van de aanleg van hoogspannings
leidingen, electriciteitscentrale's, pijpleidingen, etc. 

- Energy exploration and production; 
De toepassingen op dit gebied betreffen bodemgesteldheidkaarten voor de 
exploratie van grondstoffen, analyses in de seismologie, etc. 

- Architecture (zie 6.2.2); 
In figuur 7.3 is een afbeelding van een toepassing op het gebied van 
architecture weergegeven. 

Figuur 7.3: Een toepassing op het gebied van architecture. 

- Proces control; 
Dit zijn toepassingen voor het analyseren van processen in de chemie, 
kernenergie, etc. 

- Finite element method analysis; 
Deze toepassing komt in veel van de eerder genoemden terug. Het gaat 
hier om spanningsberekeningen van allerlei mogelijke constructies en 
ontwerpen. 

- Weather; 
Toepassingen als weerkaarten, oceanografische kaarten, temperatuurkaar
ten, e.d. vallen in deze groep. 

- Medicine; 
Toepassingen in deze groep liggen op het gebied van analyses in de me
dische wereld. 

- Chemistry; 
Een toepassing in deze groep is de analyse van molecuulstructuren. 

- Mapping; 
Hieronder vallen toepassingen als het maken van hoogtekaarten, land
kaarten, bevolkingsdichtheidkaarten, planologische kaarten, etc. In 
figuur 7.4 is een landkaart als cartografische toepassing afgebeeld. 
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'.--- r · r·· ,__ · 
1 

Figuur 7.4: Een landkaart. 

Nu de verschillende toepassingen de revue ziJn gepasseerd, kan de vraag 
gesteld warden welke toepassingen het meest voorkomen. Uit een aantal 
bronnen <5,11,12,22,30,31> en het veldonderzoek (2,4,5,7,8,9,12,14} kan 
geconcludeerd warden dat de toepassing 

- mechanical design and engineering 
verreweg het grootst is. Andere toepassingen die veel warden genoemd 
zijn: 

- electronics design (m.n. IC-ontwerp) 
- architecture 
- electrical design and engineering 
- mapping 
- energy exploration and production. 

Tot slot kan men de vraag stellen bij welke toepassingen de behoefte aan 
X-cel's dure maar kwalitatieve (met name de kleurweergave) drumprinter 
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het grootst zal zijn? In het algemeen kan gesteld worden dat dit zal af
hangen van de volgende punten: 

- de toegevoegde waarde die een kleurenprint voor het ontwerppoces be
tekent; is het echt nodig om een kleurenprint te maken? 

- de 'kleurkwaliteit' die gevraagd wordt; zijn een groot aantal in el
kaar overlopende kleuren vereist ('solid modeling')? 

- het zijn van een eindproduct op zich; een cartografische kaart kan 
als een eindproduct op zich warden beschouwd. 

In het afstudeeronderzoek zijn bovenstaande punten voor de verschillende 
toepassingen niet onderzocht. Indien X-cel de TES-markt op een gerichte 
wijze zou willen benaderen, dan zou hierover een nader onderzoek verricht 
moeten warden. De indruk bestaat wel dat de verschillen tussen de toepas
singen niet groat zullen zijn. 

7.2 Segmentatie naar industrietak 

In hoofdstuk 5 is de segmentatiemethode van het marktonderzoek aan de or
de gekomen. Tot nu toe zijn de eerste drie stappen van de methode uitge
voerd. De vierde en laatste stap, waarin het verband wordt gelegd tussen 
toepassingen en industrietakken, zou in dit hoofdstuk behandeld warden. 
Gebleken is dat deze stap meer om het lijf had dan in eerste instantie 
werd ingeschat en hierdoor binnen het afstuderen slechts summier gereali
seerd kon warden. De segmentatie naar industrietak heeft zich beperkt 
tot: 

- een aantal algemene bevindingen met betrekking tot alle TES-applica
ties tezamen en 

- de applicatie electronics design, die op het eerste gezicht interes
sante mogelijkheden voor X-cel's drumprinter bood. Daarbij is alleen 
gekeken naar de Nederlandse industrie. 

Aan de overige applicaties en aan de andere landen van West-Europa is 
geen aandacht besteed. Indien X-cel overweegt de TES-markt te betreden 
zouden dezen alsnog onderzocht dienen te warden. 

7.2.1 Algemeen 

Wanneer de gehele TES-markt wordt beschouwd, dan lijkt het voor een aan
tal toepassingen makkelijker om de link met de industrie te leggen dan 
voor andere toepassingen, bijvoorbeeld: 
De toepassingen op het gebied van medicine zullen vnl. in de gezondheids
zorg voorkomen. Toepassingen op het gebied van architecture zijn vnl. in 
de bouwnijverheid (bouwbedrijven en architectenburo's) te vinden. En toe
passingen op het gebied van energy exploration and production concentre
ren zich op de delfstofwinning (kolenrnijnbouw, aardolie- en aardgas- win
ning) en verwerking (aardolie-industie, chemische industrie). 
De toepassingen op het gebied van mechanical design and engineering bij
voorbeeld, zijn daarentegen niet in een bepaalde industrietak te plaat
sen, maar kan men over de gehele industrie verspreid aantreffen. 
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Door het CBS is onderzoek verricht naar de penetratie van CAD bij Neder
landse bedrijven <32>. Onder CAD verstaat het CBS het gebruik van compu
tersystemen voor het (technisch) ontwerp van producten. Daarmee vallen de 
meeste toepassingen, die in dit onderzoek in de TES-markt zijn onderkend, 
onder deze definitie. Het onderzoek van het CBS kan dus goed gebruikt 
worden om aan te geven in welke industrietakken de TES-toepassingen ge
vonden kunnen worden. In tabel 7.1 en figuur 7.2 zijn de belangrijkste 
gegevens uit het CBS-onderzoek weergegeven. Bij de interpretatie van de 
gegevens dient opgemerkt te worden dat het onderzoek beperkt is gebleven 
tot de industrietakken die zijn aangegeven. 

Tabel 7.1: De penetratie van CAD bij bedrijven. (bron <32>). 

Totool 1964 w.o. met produktontwerp 

Delfstoffenwinning en petrochemische industrie 
Metaal- en elektrotechnische industrie 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textiel-. kleding-, en lederindustrie 
Papier(waren)- en grafische industrie 

lndustrie niet eerder genoemd 
Bouwnijverheid 
Bouwinstallatiebedrijven 
Computerservicebureaus 
lngenieursbureeus 

Architectenbureaus 
(Bouw)technische ontwerp- en adviesbureaus n.e.g. 
Technische, netuurwetenschappelijke proefstatlons, htboratoria 
e.d. (niet agrarisch) 

Totaal 

absoluut 

974 
4 921 
2 739 

942 
1 874 

1 966 
2 429 

664 
2 777 
2 915 

3 061 
1 618 

23 

26 795 

totaal 

640 
3 515 
1 522 

636 
1 089 

1 279 
1 307 

368 
1 149 
1 875 

2 292 
904 

10 

16 586 

11 lnclusief de bedrijven die verwachtten in 1985-1986 voor het eerst CAO toe te passen. 
21 Bijvoorbeeld edministratieve systemen. 

40 

~ 1984 ~ 1986' 

30 

20 

10 

0 
delfstoffon- mataal- en overige bouwnijver- computer techniache 
winning an alektro- industria haid an service- adv1es-
petrochami- technische bouwinstal- bureaus instellingen 

sch a industria latie 
industria bedrijven 

1 lnclu11ef de btldriJ"fl die verwachttwi in 1986-1986 voor het Ml'll CAD toe te paHen. 

w.o. met CAD 

1984 198611 (ook) op endere21 
computers 1984 

% 

4 13 2 
5 22 3 
3 12 2 
5 16 1 
7 11 2 

4 15 1 
3 12 2 
3 21 2 

12 22 6 
12 30 6 

2 16 
6 23 

25 43 0 

6 19 3 

cbt 27414.3 

totaal w.v. tot 20 20-100 >100 
werknemera werknemera wer1Ulemera 

Figuur 7.5: De penetratie van CAD bij bedrijven. (bron <32>). 
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De voornaarnste conclusies die uit het CBS-onderzoek getrokken kunnen wor
den zijn: 

- de groei in het gebruik van CAD is erg groot 
- de penetratie van CAD is het grootst in de rnetaal- en electrotechni-

sche industrie, in cornputerservicebureaus en in technische adviesin
stellingen 

- CAD wordt het rneest toegepast in bedrijven met rneer dan 100 werk
nerners. 

In de tabel 7.1 en figuur 7.5 worden een aantal bedrijfsactiviteiten ge
noernd. In tabel 7.2 worden bij deze activiteiten de bijbehorende SBI-co
deringen gegeven. 

Tabel 7.2: De bedrijfsactiviteiten en bijbehorende SBI-coderingen (bron: 
<32>). 

Bedrijfsactiviteiten 

Delfstoffenwinning en petrochemische industrie 

Delfstoffenwinning en petrochemische industrie 

Metaal- en e/ektrotechnische industrie 

Metaal- en elektrotechnische industrie 

Overige industrie 

Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textiel-, kleding- en lederindustrie 
Papier(waren)- en grafische industrie 
lndustrie niet eerder genoemd 

Bouwnijverheid en bouwinstal/atiebedrijven 

Bouwnijverheid 
Bouwinstallatiebedrijven 

Computerservicebureaus 

Computerservicebureaus 

Technische adviesinstellingen 

lngenieursbureaus 
Architectenbureaus 
(Bouw)technische ontwerp- en adviesbureaus n.e.g. 
Technische, natuurwetenschappelijke proefstations, 
laboratoria e.d. (niet agrarisch) 

SBl-codering 

1.28t/m31 

1, 28.29. 30. 31 

33 t/m 33 

33,34, 35, 36. 37, 38 

20 t/m 27, 32. 39 

20, 21 
22. 23. 24 
26. 27 
25,32. 39 

5 (excl. 51.4. 51.9) 

51.1. 51.2, 51.3 
52 

84.3 

84.3 

84.4 (excl. 84.44). 97.52 en 97.59 

84.41 
84.42 
84.43. 84.49 

97.52. 97.59 

In Nederland is veel inforrnatie (aantallen bedrijven, grootteklassen, orn
zetcij fers, adressen, rechtsvorrnen, etc.) rond de SBI-coderingen gestruc-
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tureerd. Dit houdt in dat met de vaststelling van de industrietak en de 
bijbehorende SBI-codering een bedrijf een 'handvat' verkrijgt om de markt 
op een doelgerichte manier te bedienen. In het buitenland zijn soortge
lijke coderingen te vinden. Het belang van het maken van de link tussen 
een applicatie en de industrietak(ken) waarin deze voorkomt, wordt hier
mee onderstreept. 

7.2.2 Electronics design 

Onder electronics design vallen twee soorten toepassingen: PCB(Printed 
Circuit Board)-design en IC(Integrated Circuit)-design. 

Uit het veldonderzoek (14,15} is gebleken dat PCB-design geen mogelijkhe
den biedt voor X-cel's drumprinter. Hiervoor zijn twee redenen aan te ge
ven: 

1. PCB's zijn bedradingspatronen waar de verschillende !C's op wor
den geplaatst. Een PCB is lang niet zo klein en complex als een 
IC en bestaat normaal gesproken uit niet meer dan 2 of 3 maskers 
(lagen). De behoefte aan een groot aantal kleuren om de verschil
lende lagen van elkaar te onderscheiden is niet aanwezig. 

2. PCB's worden gewoonlijk op ware grootte geetst door middel van 
fotoplotters. Dit is mogelijk doordat fotoplotters een resolutie 
hebben van meer dan 1000 dpi. X-cel's drumprinter heeft een maxi
male resolutie van 400 dpi, wat niet voldoende is.(Of de print 
zou verkleind moeten worden met speciaal daarvoor geschikte appa
ratuur). 

De tweede toepassing, IC-design, biedt in tegenstelling tot PCB-design 
goede mogelijkheden voor X-cel's drumprinter. Voordat hierop wordt inge
gaan, wordt eerst de applicatie IC-design verder uitgewerkt. De ontwikke
ling van een IC geschiedt in drie fasen <38>: 

1. De voorstudie; Hierin worden de specificaties van het te integre
ren systeem opgesteld: Aan welke temperatuureisen moet de schake
ling voldoen, met welke snelheid (klokfrequentie) moet het sys
teem werken, welke afmetingen mag het IC maximaal hebben, hoeveel 
mag het kosten? Aan de hand van de eisen wordt een ruw systeem
ontwerp gemaakt. 

2. Het ontwerpproces; Het ruwe systeemontwerp (de architectuur), die 
is opgesteld gedurende de voorstudie, wordt nu uitgewerkt. Onder
meer wordt beschreven wat het gedrag is van het systeem, welke 
instructiemogelijkheden er zijn en hoe het systeem is onderver
deeld in subsystemen (bijvoorbeeld geheugen, rekeneenheid, con
trol, I/0-interface, etc.). Elk IC is opgebouwd uit een aantal 
lagen (van gemiddeld 6 tot 16) die volgens een specifieke lay-out 
over elkaar behoren te liggen. Van elke laag wordt een masker, 
een soort negatief, gemaakt waarmee het IC wordt belicht. (Ook is 
mogelijk dat met behulp van laserstralen direct op de chip wordt 
geschreven). Voordat kan worden overgegaan tot het maken van de 
eerste prototypen moet de lay-out worden geverifieerd. 
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3. Het vervaardigen en meten van de prototypen; Na het ontwerpen van 
de schakeling volgt het produceren van de eerste exemplaren ten 
behoeve van testdoeleinden voor de fabrikant en de gebruiker. Na
dat deze prototypen zijn goedgekeurd (getest) kan warden overge
gaan tot de volurneproductie. 

Uit het veldonderzoek {2,7,8,9,14,15) en de deskresearch <5,8,11,12,31, 
37,38> is gebleken dat de kansen voor X-cel's drurnprinter liggen in de 
tweede fase van de ontwikkeling van IC's, wanneer de lay-out van !C's 
wordt ontworpen en geverifieerd. (Dit blijkt eveneens uit het feit dat 
electrostaten-fabrikanten <lit als een belangrijke toepassing voor hun ap
paraten zien). De gebruikers ,de ontwerpers van IC's, hebben een apparaat 
nodig met groot formaat kleuren output; Groot formaat om de enorme hoe
veelheid lijnen van de IC te kunnen weergeven (voor de nieuwste IC's zijn 
al gauw 4 tot 5 AO prints nodig), Kleuren om de verschillende lagen van 
elkaar te kunnen onderscheiden. 

In de markt voor IC's is een sterke groei te constateren in de vraag naar 
klantspecifieke IC's <38>, {14,15). Deze warden ook wel ASIC's (Applica
tion Specific Integrated Circuits) genoemd. Er is in de markt een ver
schuiving waar te nemen van standaard IC's naar de ASIC's. Dit houdt in 
dat er steeds meer chips (klantspecifiek kleine in plaats van standaard 
grote series) geproduceerd gaan warden. Voor X-cel is dit vanzelfsprekend 
een gunstige ontwikkeling. 

Op de Nederlandse IC-markt ziJn een veertigtal bedrijven actief. Er zijn 
fabrikanten die hun eigen verkooppunt in Nederland hebben. Ook zijn er 
fabrikanten die zich laten vertegenwoordigen door een handelsonderne
ming. Verder zijn er bedrijven die naast hun handelsactiviteiten ook een 
deel van het ontwerp op zich nemen <38>. In bijlage 8 is een lijst opge
nomen van de IC-bedrijven in Nederland. Tevens is aangegeven welke acti
viteiten deze bedrijven verrichten. Vijf activiteiten warden onderschei
den: Import, voorstudie, ontwerp, productie en distributie. X-cel zal 
zich in Nederland voornamelijk op de 29 bedrijven met de activiteit ont
werp moeten richten. 
Indien er vanuit gegaan wordt <lat de Nederlandse markt ongeveer 4% van de 
West-Europese markt vertegenwoordigd <19>,{5), dan zou de Yest-Europese 
markt op circa 700 potentiele afnemers kunnen warden geschat. 

7.3 Concurrentie 

De TES-markt wordt gekenrnerkt door toepassingen deels op klein formaat 
(A4,A3) en deels op groot formaat (A2,Al,AO). De AO drurnprinter van X-cel 
zal zich op de groot formaat toepassingen moeten richten. De belangrijk
ste concurrenten op <lit gebied zijn de electrostaten, de pen plotters en 
andere ink jet printers <5,8,11,12,27,31>, (1,3,5,14). 
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7.3.l Ink jet printers 

Om met de laatste te beginnen, deze vertegenwoordigen een zeer klein aan
deel in de markt. Op dit moment bieden voor zover bekend drie fabrikanten 
groat formaat ink jet printers aan: Fuji, Hitachi en Iris Graphics. 

De printers van Fuji en Hitachi bieden een beduidend mindere kwaliteit 
(minder fijne resolutie, kleiner aantal kleuren) dan de AO drumprinter 
van X-cel. Fuji en Hitachi gebruiken beiden een minder verfijnde variant 
van de ink jet technologie. Daarnaast kosten deze printers beide om en 
nabij de $ 150.000 en zijn daarmee een factor twee duurder dan de drum
printer van X-cel. Tenslotte is het output formaat van beide printers (A2 
en Al) kleiner dan het output formaat van X-cel's AO drumprinter. Al met 
al vormen de Fuji en Hitachi apparaten geen sterke aanbieding in de 
markt. 

Dit zou wel het geval ziJn voor de Iris Graphics printer, ware het niet 
dat deze niet op de TES-markt wordt aangeboden. Iris heeft, zoals in 2.1 
werd beschreven, licentie op dezelfde variant van de ink jet technologie: 
Hertz continuous ink jet. Gedurende enkele jaren opereert Iris met be
perkt succes op de GAPP-markt. Daar wordt de printer voor toepassingen in 
de grafische industrie aangeboden. X-cel zelf wil met haar printer/proo
fer in deze markt de toepassingen op het gebied van de textiel- en ta
pij t- industrie bedienen. De grafische industrie wordt bewust vermeden om
dat X-cel van mening is dat de kwaliteitseisen daar te hoog zijn. Iris 
deelt deze mening niet, maar het beperkte succes van Iris op de grafische 
markt, lijkt X-cel gelijk te geven. Voor zover bekend koestert Iris geen 
plannen om in de TES-markt te gaan opereren. Daar zou Iris goede kansen 
hebben omdat hun apparaat een kwaliteit, die X-cel voorlopig nog maar 
moet zien te bereiken, combineert met een prijs van $ 75.000 en een out
put formaat van Al. Nogmaals lijkt het niet waarschijnlijk dat Iris, een 
klein bedrijf met beperkte middelen, op de TES-markt zal gaan opereren. 

Samenvattend kan gesteld warden dat de ink jet printers niet als een se
rieuze concurrent van X-cel's drumprinter kunnen warden beschouwd. 

7.3.2 Pen plotters 

De pen plotters zijn al van oudsher de meest belangrijke color hardcopy 
apparaten die in de TES-markt warden gebruikt <7,8,14>. Ze zullen in de 
toekomst een belangrijke rol blijven spelen, al zal hun marktaandeel aan
zienlij k dalen <7,8,14>. 

Pen plotters zijn zeer geschikt voor het plotten van kwalitatieve line
graphics. Ze opereren met een beperkte snelheid en zijn minder geschikt 
voor het plotten van volvlakken. Dit omdat met een pen alleen ter dikte 
van een lijn geplot kan warden. Het aantal kleuren is meestal beperkt tot 
acht, door middel van shading kan men een grater aantal combinaties be
reiken, wat echter ten koste gaat van de snelheid. 
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De priJzen van pen plotters varieren van nog geen fl. 1000 voor een A4 
'plottertje' tot meer dan fl. 50.000 voor een zeer nauwkeurige AO plot
ter. Formaat snelheid, aantal kleuren, nauwkeurigheid en merknaam zijn de 
belangrijkste prijsbepalende factoren. 

Het aantal pen plotter fabrikanten is zeer groot (meer dan 50) en is de 
laatste jaren alleen maar toegenomen. De veteranen in de industrie (HP, 
Benson, Houston Instruments en Calcomp) ondervinden een toenemende 
concurrentie van: Enter, Nicolet (Bruning), Strobe, Gould, Mannesmann 
Tally, Goetz, Roland, etc. Daarnaast zijn ook de Japanners sterk verte
genwoordigd met: Matsushita, YEW, Watanabe, Sord en Iwatsu. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de groot formaat pen plotters 
geen echte concurrent voor de drumprinters van X-cel vormen, omdat ze zo
wel qua prijs als prestatie in een andere klasse vallen. Pen plotters 
zijn redelijk goedkope (een AO plotter is al vanaf zo'n fl. 10.000 ver
krijgbaar) en langzame apparaten en eigenlijk alleen geschikt voor line
graphics. De AO drumprinter van X-cel is met name geschikt voor het prin
ten van volvlakken met een groot aantal kleuren. 

7.3.3 Electrostaten 

Zoals in 6.4.2. al werd opgemerkt kunnen de electrostaten als de belang
rijkste concurrent voor de drumprinter van X-cel worden beschouwd, omdat 
ze zowel qua prijs als prestatie dicht in elkaars buurt liggen. 

De electrostaten worden voor zover bekend door zes fabrikanten, Versatec, 
Benson, CalComp, C.Itoh, Precision Image en Synergy op de markt gebracht. 
Versatec is de marktleider gevolgd door Benson en CalComp. 

De electrostaten worden voornamelijk op groot formaat aangeboden (Al,AO). 
Sinds een tweetal jaren zijn ook kleine (A4) electrostaten op de markt 
verschenen die toch gauw $ 12.000 moeten opbrengen. De groot formaat 
electrostaten (Al, AO en >AO) zijn de directe concurrenten voor de AO 
drumprinter van X-cel. Ten aanzien van een aantal belangrijke criteria 
wordt hieronder een vergelijking tussen beide soorten apparaten gemaakt. 
In bijlage 1 is een beschrijving van het werkingsprincipe van de electro
statische technologie opgenomen. 

- Prijs; 
De electrostaten kosten tussen de $ 50.000 voor Al formaat output en 
$ 110.000 voor 2AO formaat output. Dit zijn vergelijkbare prijzen met 
de fl. 150.000 waar de drumprinter van X-cel voor verkocht zal worden. 
De prijzen van electrostaten zijn echter aan een dalende tendens onder
hevig. Het is de verwachting dat binnen enkele jaren prijsverlagingen 
tot 50 % zullen optreden <12,27>, {2}. De prijsstelling zal daarmee in 
de komende jaren een belangrijk concurrentiemiddel worden. In bijlage 9 
zijn de prijzen van verschillende electrostaten opgenomen. 
De tweede generatie drumprinters van X-cel zal voor dezelfde prijs aan
geboden worden als de eerste generatie drumprinters. Doordat tevens de 
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performance toeneemt zal de prijs/prestatie verhouding sterk stijgen. 

- Snelheid; 
Een electrostaat heeft tussen de 4 a 8 minuten nodig om een AO print te 
genereren. De eerste generatie drumprinters van X-cel, met een 4-nozzle 
printhead, gebruiken circa 40 minuten voor hetzelfde formaat. 
De tweede generatie, die met een 40-nozzle printhead wordt uitgerust, 
zal een factor 10 sneller zijn en net als de snelste electrostaat in 4 
minuten een AO print kunnen maken. 

- Resolutie; 
De resolutie (het aantal dots (puntjes) dat per inch gezet kan worden) 
van beide apparaten is ongeveer gelijk: voor de electrostaten 200-400 
dpi en voor de drumprinter 250-400 dpi. 

- Kleurkwaliteit; 
Voor het printen in kleur gebruiken electrostaten de zogenaamde dither
techniek. Met behulp van een matrix van 4 * 4 = 16 dots kunnen 164 

65.000 kleuren gegenereerd worden. (Voor elk van de vier basiskleuren, 
Cyaan, Magenta, Geel en Zwart, kunnen per matrix 0 tot 16 puntjes wor
den gezet. Tezamen geeft dit 16 4 mogelijkheden). De effectieve resolu
tie is dan echter wel lager; indien deze eerst 400 dpi was, wordt deze 
door het gebruik van een matrix van 4 * 4 dots een factor 4 lager, dus 
100 dpi. 
De drumprinter van X-cel maakt gebruik van dot-grootte modulatie (bin
nen een dot kan de hoeveelheid opgebrachte inkt gevarieerd worden door 
het aantal druppeltjes dat binnen de dot opgebracht wordt, te verande
ren), zodat de resolutie niet hoeft te worden verminderd om in kleur te 
kunnen printen. Het aantal kleuren varieert tussen de ca. 235.000 en 
1.000.000. De drumprinter van X-cel is daarmee in staat tot het genere
ren van een veel hogere kleurkwaliteit dan de electrostaten. In tegen
stelling tot bij deze apparaten kent de drumprinter geen voor het oog 
zichtbare stapsgewijze kleurovergangen. 

- Printkwaliteit; 
De output van de drumprinter kenmerkt zich door de egaliteit van de af
beelding. Bij electrostaten levert deze egaliteit doorgaans problemen 
op. hierbij kan een licht vlekkerig beeld ontstaan. Uit het veldonder
zoek {2,4,13} kwam naar voren dat dit als een belangrijk minpunt van 
electrostaten wordt ervaren. 

- Media formaat; 
Electrostaten kunnen afhankelijk van de uitvoering Al, AO of 2 *AO 
formaat leveren. De drumprinter van X-cel komt tot AO formaat. 

- Media soort; 
De drumprinter zal op speciaal ink jet papier en film kunnen printen. 
Electrostaten kunnen vaak naast speciaal electrostatisch papier en film 
ook op andere substraten printen. Papier en film blijven echter de be
langrijkste substraten <21>, {12,13,15}. 
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- Consurnablesverbruik; 
Voor electrostaten kan het consurnablesverbruik (toner, papier) per AO 
op circa vier gulden worden geschat <9,11>. Uit het veldonderzoek {8, 
11,14} kwam naar voren dat gebruikers zeer kritisch staan tegenover de 
hoge prijzen van consumables van electrostaten. Het consurnablesverbruik 
van de drurnprinter (nozzle's, inkt en papier) zal op eenzelfde of iets 
hoger bedrag uitkomen. Gezien het voorgaande zou een hoger bedrag niet 
verstandig zijn en moet eventueel een lager bedrag worden overwogen. 

- Interfaces; 
Het aanwezig ziJn van een universele aansluiting in de apparatuur wordt 
zeer belangrijk geacht {l,3,7,11}. De electrostaten zijn over het alge
meen universeel aansluitbaar, zodat X-cel met haar drurnprinter niet 
achter zal kunnen blijven. 

- Betrouwbaarheid; 
Electrostaten hebben de naam betrouwbare apparaten te zijn in vergelij
king tot ink jet apparatuur <5,8,11,12,36>. Het belang van een betrouw
bare werking in de TES-markt wordt zowel door de deskresearch <5,11,22, 
26> als het veldonderzoek {2,3,4,7,8,12,14} onderstreept. Het negatieve 
imago van ink jet op het gebied van betrouwbaarheid zal de penetratie 
van de TES-markt niet vergemakkelijken. X-cel wil de betrouwbaarheid 
waarborgen door de kritische delen van de drurnprinter, de nozzle's, 
snel en makkelijk verwisselbaar te maken. 

Samenvattend kunnen de belangrijkste verschillen tussen beide apparaten 
als volgt worden omschreven: De drurnprinter van X-cel levert een bedui
dend hogere kleurkwaliteit dan de electrostaten, maar is voor de eerste 
generatie een factor 5 tot 10 langzamer. De tweede generatie zal daaren
tegen net zo snel zijn als de electrostaten. 

7.4 Marktgrootte 

Voor de groot formaat kleurentoepassingen vormen de electrostaten in de 
TES-markt in feite de enige aanbieding. De andere producten zijn ofwel 
beperkt tot A3 formaat (thermal transfer, dot matrix, electrofotogra
fisch, impulse ink jet, fotografisch, zie bijlage 1) of niet geschikt 
voor volvlakken en een groot aantal kleuren (pen plotter). De AO drum
printer van X-cel zou een eerste serieuze bedreiging voor de hegemonie 
van de electrostaten kunnen betekenen. 

In 6.4.2 is de marktomvang van de W.E. TES-markt geschat op circa $ 500 -
$ 1.500 mjl. Deze schatting omvat de omzet van alle verschillende techno
logien (zie boven) in de markt en is dus geen correcte afspiegeling van 
de marktomvang voor de drumprinters. De omzet van de electrostaten al
leen, geeft wel een goede indicatie van de marktgrootte voor X-cel's 
drurnprinters. In tabel 7.3 (z.o.z.) zijn de schattingen van vier ver
schillende bronnen weergegeven. Bij de interpretatie van de cijfers die
nen twee zaken opgemerkt te worden: 
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- Op <7> na hadden alle gegevens betrekking op de omvang van de V.S.
markt. Volgens de methode uit 6.4.1 (W.E. is bepaald % van V.S.) zijn 
deze omgerekend om tot een schatting van de W.E.-markt te komen. 

- Voorts hebben de cijfers betrekking op de afzet van electrostaten in 
alle markten tezamen. Omdat de TES-markt echter verreweg het voor
naamste afzetgebied betekent, kan de verkoop van electrostaten in an
dere markten (BG- en GAPP-markt) warden verwaarloosd. 

De cijfers geven derhalve een indicatie van de marktomvang maar mogen 
niet als 'hard' warden beschouwd. 

Tabel 7.3: De omvang van de electrostatenmarkt in W.E. in mjl. $. 

bran 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

<7> 20 60 

<14> 25 180 

<8> 20 90 200 

<12> 20 350 

Zoals uit de tabel valt op te maken, lopen de schattingen van de markt
grootte nogal uiteen. Vooral de laatste bran <12> springt eruit. Op basis 
van ervaringen uit het veldonderzoek (2,3,4,5,7,8,14} lijken de schattin
gen van de eerste drie bronnen <7,8,14> een reelere afspiegeling van de 
marktgrootte te zijn dan de schatting van de laatste bran <12>. Dit ge
voel kan echter niet hard gemaakt warden. 

Samenvattend kan gesteld warden dat de W.E.-markt voor de electrostaten, 
en dus ook voor X-cel's druroprinters, in 1990 op circa$ 60 - $ 200 mlj. 
kan warden geschat. 

Indien X-cel in staat zou ZlJn om in 1990 een marktaandeel van 5\ te be
reiken, dan zou dat bij een totale marktgrootte van $ 100 mjl. (conserva
tieve schatting) een omzet betekenen van $ 5 mjl. Met een gemiddelde ver
koopprijs van $ 75.000 (fl. 150.000) zou dat corresponderen met een klei
ne 70 verkochte producten. Het marktaandeel dat X-cel kan bereiken hangt 
af van een groat aantal factoren waarover in dit onderzoek geen gegevens 
bekend zijn, bijvoorbeeld de investeringen in promotie, in een verkoopor
ganisatie, in service, in distributie, etc. Pas als bekend is wat de kos
ten zijn van het bereiken (en behouden) van een bepaald marktaandeel en 
deze afgewogen worden tegen de baten daarvan, kan vastgesteld warden of 
het betreden en penetreren van de TES-markt winstgevend zal zijn. Een 
kosten/baten analyse zal nog uitgevoerd dienen te worden. 
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7.5 Bijsturing productontwikkeling 

In de opdrachtformulering (3.2) werd de opmerking gemaakt dat het afstu
deeronderzoek mogelijk aanleiding tot een bijsturing van de productont
wikkeling kon geven. Hier wordt een voorstel tot een mogelijke bijsturing 
uitgewerkt. Daarbij is het woord bijsturing niet helemaal op zijn plaats, 
omdat het hier een nieuwe ontwikkeling betreft die parallel aan de huidi
ge productontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. 

Uit het veldonderzoek (4,12,14,15) en de deskresearch <27> kwam naar vo
ren dat in veel gevallen (zowel in TES- als GAPP-markt) A2 formaat output 
voldoende is. Bovendien zou de prijs van een A2 printer lager kunnen zijn 
dan die van een AO printer. Voor veel potentiele gebruikers, met name 
kleine, minder kapitaalkrachtige bedrijven, is fl. 150.000 voor een (AO) 
vaak een te hoge investering (8,9,13). Andere potentiele gebruikers zijn 
zij die A3 formaat net niet voldoende vinden. 

In figuur 7.6 zijn de bovengenoemde aspecten, formaat en priJs, tegen el
kaar uitgezet. De verschillende kleurendruk-technologien (zie bijlage 1) 
zijn in de figuur gepositioneerd. De diagonaal lopende lijnen geven het 
verband aan dat tussen de prijs en het formaat van een apparaat bestaat: 
Hoe groter het formaat, hoe duurder het apparaat . 

.....:::::. 
_,~ 

electrostaa 

A3 

pen 
plotter 

plotter 

AO 
formaat 

Figuur 7.6: De verschillende kleurendruk-technologien gepositioneerd. 
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Uit de figuur kan warden opgemaakt <lat er op A2 formaat output en in de 
prijsklasse fl. 50.000 - 100.000 nauwelijks aanbieders zijn te vinden. 
(In de toekomst zal <lit veranderen doordat de prijzen aan een dalende 
tendens onderhevig zijn en andere bedrijven producten voor <lit 'gat' ont
wikkelen <27>). Het bekende 'gat in de markt' is gevonden. Het verdient 
aanbeveling <lat <lit 'gat in de markt' door X-cel aan een nader onderzoek 
wordt onderworpen. 
Daarbij zullen o.a. de volgende vragen aan de orde moeten komen: 

- Hoe groat is de A2 f ormaat markt? 
- Wat zal de verkoopprijs van een A2 printer kunnen zijn? 
- Zijn er concurrenten die met soortgelijke apparatuur <lit gat kunnen 

gaan opvullen? 
- Is er behoefte aan de hoogwaardige kwaliteit van continuous ink jet? 
- etc. 

Kortom, de marktaantrekkelijkheid zal bepaald moeten warden. 

7.6 Conclusie en strategie 

Aan het eind van hoofdstuk 6 werden twee vragen gesteld: 

- Zijn de mogelijkheden voor X-cel in de TES-markt van <lien aard <lat 
het bedrijf een aanpassing van haar organisatiestrategie moet over
wegen? En zo ja, 

- Hoe kan het probleem <lat de organisatievaardigheden van X-cel niet 
aansluiten op de TES-markt, aangepakt warden? 

Op basis van de bevindingen uit <lit hoofdstuk kan geconcludeerd warden 
<lat er voor X-cel meer dan voldoende overwegingen aanwezig lijken te zijn 
om haar organisatiestrategie aan te passen en producten op de TES-markt 
te gaan aanbieden. Daarbij dient er wel een onderscheid gemaakt te warden 
tussen de eerste en tweede generatie drumprinters: 

Voor de eerste generatie drumprinters wordt een introductie op de TES
markt afgeraden. 
De eerste reden hiervoor is <lat X-cel zich met deze generatie beter kan 
concentreren op de aanliggende textiel- en tapijt-markt. De vervolmaking 
van de drumprinters tot betrouwbare apparaten zal enige tijd vergen en 
<lit kan beter in een aanliggende dan in een nieuwe markt gebeuren. In de 
textiel- en tapijt-industrie staat Stork namelijk bekend als een betrouw
baar bedrijf <lat aan het oplossen van problemen van een klant veel waarde 
hecht. Indien een apparaat gebreken mocht tonen dan weet de klant <lat 
Stork er alles aan zal doen om deze zo snel mogelijk te verhelpen. In de 
textiel- en tapijt-industrie heeft X-cel het noodzakelijke krediet waar
mee kinderziektes in de eerste generatie drumprinters op een 'rustige' 
manier weggewerkt kunnen warden. In de TES-markt, waarin Stork onbekend 
is, heeft X-cel <lit krediet niet. 
De tweede reden om in het begin niet op de TES-markt te gaan opereren, 
wordt gevormd door de verdeling van krachten die daarmee zou ontstaan. 
X-cel zal haar handen meer dan vol hebben aan de textiel- en tapijt-in
dustrie. Met het ontplooien van activiteiten op de voor X-cel nieuwe 
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TES-markt wordt het risico gelopen dat alles half gebeurd maar niets echt 
goed. 
De laatste reden betreft het feit dat de eerste drumprinters nog niet 
rijp genoeg zullen zijn voor de TES-markt. Problemen met betrouwbaarheid 
worden in deze markt niet geaccepteerd, en indien men eenmaal een slechte 
naam heeft gekregen komt men daar moeilijk weer vanaf. Daarnaast steekt 
de snelheid van de eerste generatie drumprinters wat mager af bij de 
electrostaten. 

Voor de tweede generatie drumprinters ligt het verhaal anders. Als alles 
naar wens verloopt kan met deze generatie een snel en goed getest (dus 
betrouwbaar) apparaat aangeboden worden. Daarnaast zal de textiel- en ta
pij t- industrie waarschijnlijk om minder inspanningen vragen omdat de er
ring met deze industrie zal zijn toegenomen. Daarmee kan geconcludeerd 
worden dat voor de tweede generatie drumprinters een introductie op de 
TES-markt kan worden overwogen. 

Met deze conclusie kan worden overgegaan op het beantwoorden van de twee
de vraag, hoe het probleem van de organisatievaardigheden aan te pakken? 
Dit gebeurd door in het kort een algemene strategie te schetsen over hoe 
de TES-markt het best zou kunnen worden benaderd: 
Er staan twee (z/w) alternatieven open: of X-cel ontplooit alle activi
teiten om de TES-markt te penetreren zelf, of X-cel besteet alle activi
teiten uit aan derden. 
Het eerste alternatief impliceert dat X-cel nieuwe vaardigheden moet ver
werven op het gebied van marketing, distributie, verkoop en service. De 
inspanningen voor het bedrijf zijn groot en de kansen op succes onzeker. 
De risico's om met nieuwe producten in nieuwe markten te opereren, zijn 
zoals bekend zeer hoog. Daarnaast komt X-cel in een markt terecht die 
gekenmerkt wordt door hevige concurrentie en zal deze alleen het hoofd 
moeten bieden. 
Het tweede alternatief gaat uit van X-cel als het bedrijf dat de appara
ten produceert en alle resterende activiteiten op het gebied van marke
ting, etc., aan derden uitbesteet. Bij derden wordt gedacht aan bedrijven 
die goed bekend zijn met de TES-markt, zoals bijv. leveranciers van com
puters en randapparatuur. De investeringen voor X-cel blijven tot een mi
nimum beperkt en mogelijke verliezen bij failure eveneens. Indien na ver
loop van tijd mocht blijken dat de onderneming winstgevend uitpakt, kan 
alsnog overwogen worden om de zaken in eigen beheer te nemen. 
Hoewel beide alternatieven om een aanpassing van de organisatiestrategie 
vragen, is deze bij het uitbesteed-alternatief het minst. Daarnaast zijn 
de risico's die gelopen worden beduidend lager en hoeft de kans op succes 
zeker niet minder te zijn dan wanneer de zaken meteen in eigen beheer 
worden genomen. Het advies aan X-cel is dan ook om indien de TES-markt 
als afzetgebied wordt overwogen, de benadering daarvan in eerste instan
tie door derden te laten uitvoeren. 

Tot slot wordt de algemene strategie met betrekking tot het tweede alter
natief toegespitst op de marketing mix variabelen, waarvan de hoofdlijnen 
worden weergegeven: 
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1. Product 
Voor wat betreft het product springen drie zaken in het oog die van 
X-cel de hoogste prioriteit moeten krijgen: 
- het waarborgen van de betrouwbaarheid 
- het verzorgen van universele aansluitmogelijkheden 
- het verhogen van de snelheid 

2. Prijs 
Gezien het feit dat de belangrijkste concurrenten, de electrostaten, 
in de komende jaren sterk in priJs zullen dalen, verdient het aanbeve
ling dat X-cel de prijzen van haar drumprinters eveneens zal verlagen. 

3. Distributie 
Het distributietraject wordt (in eerste instantie) verzorgt door der
den. Deze kunnen het best geselecteerd worden nadat is vastgesteld in 
welke industrietakken de meest aantrekkelijke toepassingen voorkomen. 

4. Promotie 
De promotie zal gericht moeten ziJn op: 

het benadrukken van de superieure kwaliteit van de drumprinters in 
vergelijking met electrostaten 

- het benadrukken van een betrouwbare werking 
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HOOFDSTUK 8: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1 Conclusies 

1. Vergelijking theorie en praktijk 

X-cel voert grotendeels dezelfde activiteiten uit als in de theorie 
worden aangegeven, echter op een minder gedetailleerd nivo. 

- De productdimensie loopt vooruit op de marktdimensie, dat wil zeggen 
er is sprake van een technologisch gestuurde ontwikkeling ('techno
logy push'). 

- Het afstudeeronderzoek werd in de innovatiefase geplaatst en de 
markt-georienteerde activiteiten (marktsegmentatie) uit deze fase 
werden doorlopen. 

- De strategie van X-cel voor wat betreft de product/markt-combinaties 
kan als productontwikkeling worden geschetst. 

- De strategie voor de technologie/markt combinaties kan als een reno
vatiestrategie worden omschreven. 

2. Segmentatie en selectie 

BG-markt 
De BG-markt is een markt waar X-cel zich niet op moet richten omdat: 
- De producten niet aansluiten op de behoeften van de markt. 
- X-cel de vaardigheden mist om in deze markt te opereren. 

TES-markt 
De TES-markt is een potentiele markt voor X-cel omdat: 
- De producten goed aansluiten op de behoeften van de markt. 
- De markt groot is, snel groeit en naast het kleine aantal aanbieders 

ruimte is voor een nieuw bedrijf. 
Het grootste probleem waar X-cel mee geconfronteerd wordt is dat de 
vaardigheden van het bedrijf niet aansluiten op de markt. 

GAPP-markt 
De GAPP-markt is niet uitgebreid onderzocht, maar lijkt aantrekkelijk 
te zijn omdat: 
- De producten goed aansluiten op de behoeften van de markt. 
- X-cel redelijk bekend is met deze markt. 
- Er weinig concurrentie is en de marges hoog zijn. 

PP-markt 
De PP-markt is niet uitgebreid onderzocht maar lijkt zeer veel moge
lij kheden te bieden omdat: 

De markt groot van omvang is. 
- Het voor X-cel een voornamelijk bestaande markt betreft. 
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- De producten (drukmachines) een uniek aanbod zullen vormen. 

3. TES-markt 

De TES-markt kenmerkt zich door de volgende punten: 
- Omvang: - Grote en sterk groeiende markt met in 1990 een omvang van 

$ 60 - $ 200 mjl. 
- Bij een marktaandeel van 5% in 1990 en een marktomvang van 

$ 100 mjl. kan een omzet van $ 5 mjl. warden behaald. 
- Toepassingen: - Liggen op wetenschappelijk en technisch gebied. 

- Zijn groat in aantal (gefragmenteerde markt). 
- CAD is de grootste toepassing. 

- Industrie: De toepassingen zijn over de gehele industrie verspreid 
aan te treffen. 

- Concurrentie: De voornaamste conccurrenten zijn de zes fabrikanten 
van electrostaten. X-cel's sterke punt is de superieu
re kleurweergave, het zwakke punt de beperkte snelheid 
van de eerste generatie drumprinters. De tweede gene
tie is net zo snel als de electrostaten. 

- Prijzen: De prijzen van electrostaten zullen met 50% gaan dalen. Het 
lijkt verstandig <lat X-cel de prijs voor haar drumprinters 
in de komende jaren van fl. 150.000 tot fl. 75.000 -
100.000 laat zakken. 

4. Strategie voor de benadering van de TES-markt 

De eerste generatie drumprinters dienen niet op de TES-markt te warden 
geintroduceerd omdat: 

De vervolmaking van de eerste generatie beter in de voor X-cel be
kende textiel- en tapijt-industrie kan gebeuren. 

- Niet te veel hooi op de vork moet warden genomen door ook de TES
markt te gaan bedienen. 

- De eerste generatie te langzaam is en problemen met de betrouwbaar
heid (onaanvaardbaar in de TES-markt) kunnen optreden. 

De tweede generatie drumprinters is wel rijp voor een introductie op 
de TES-markt omdat: 
- De tweede generatie sneller en betrouwbaarder zal zijn. 
- De textiel- en tapijt-industrie om minder inspanningen zal vragen 

omdat de ervaring met deze industrie zal zijn toegenomen. 

In eerste instantie lijkt het verstandig om de activiteiten (met name l' 

distributie en verkoop) voor de penetratie van de TES-markt uit te be
steden aan bedrijven, die goed bekend zijn met de markt. Hiermee war
den de verliezen bij een eventuele 'failure' tot een minimum beperkt 
en kan X-cel zich op een 'rustige' manier met de TES-markt eigen ma
ken. Indien na verloop van tijd mocht blijken <lat de onderneming 
winstgevend blijkt uit te pakken, kan alsnog warden overwogen om de 
zaken in eigen beheer te nemen. 
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5. Productontwikkeling 

Drie zaken dienen bij de productontwikkeling hoge prioriteit te krij
gen: 
- Het verhogen van de snelheid. 
- Het waarborgen van de betrouwbaarheid. 
- Het verzorgen van standaard aansluitmogelijkheden 

8.2 Aanbevelingen 

1. Uitwerken TES-markt 

Een tweetal aspecten dienen met betrekking tot de TES-markt nader uit
gewerkt te worden: 
- De applicaties die voor X-cel's drumprinter het meest interessant 

zijn. 
- De industrietakken waarin deze toepassingen voorkomen. 
Hierdoor kunnen potentiele afnemers duidelijk in kaart worden gebracht 
en verkrijgt X-cel een 'handvat' voor de toekomstige verkoop van haar 
producten. 

2. Gebruikers in productontwikkeling betrekken 

Zodra is vast komen te staan in welke industrietakken de meest inte
ressante toepassingen voor X-cel's drumprinter voorkomen, verdient het 
aanbeveling om potentiele gebruikers bij de resterende productontwik
keling te betrekken. Op deze wijze wordt de kans kleiner dat X-cel bij 
introductie van de producten voor onaangename verrassingen zal komen 
te staan. 

3. Potenties A2 drumprinter onderzoeken 

Het 'gat in de markt' voor een A2 formaat printer in de prijsklasse 
van fl. 50.000 - 100.000 verdient een nader onderzoek. 

4. In kaart brengen PP-markt 

X-cel dient een begin te maken met het in kaart brengen van de PP
markt. De kennis van de technologie is inmiddels dermate toegenomen 
dat potentiele toepassingen duidelijk in beeld beginnen te komen. Ook 
hier geldt dat de link met de industrie zal moeten worden gemaakt en 
dat potentiele gebruikers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de pro
ductontwikkeling moeten worden betrokken. 
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Bij lage 1: Digitale druktechnologien < 8 > 

Color Hard Copy Technologies 

The color hard copy technologies which are predicted to dominate the mar
ketplace in the near future are: 

PhotoGraphic (PG) 
Pen Plotters (PP) 
Wire Matrix (WM I OM) 
Continuous Ink Jet (CIJ) 
Impulse Ink Jet (llJ I DOD) 
Thermal Transfer (TT) 
ElectroPhotographic (EP) 
Electrostatic (ES) 

This section includes a brief review of each technology related to the basic • operation, major application and limitations as as applied to color printing 
and copying. 

Photographic 

A typical photographic color hard copy system is shown in Figure 17. As the 
name implies, the output media is a photographic print or transparency. 
Each color plane of separation is displayed sequentially on a monochrome 
monitor and the film is exposed to the image through the appropriate filter. 
The primary application for photographic systems is slide presentation graph
ics. Some manufacturers are beginning to introduce photographic products 
to be used as color copiers in applications that have traditionally been the 
domain of efectrophotographic copiers. Although the photographic media 
and supplies cost is generally high compared to other color hard copy de
vices, the excellent color quality is still the standard by which all other tech
nologies are measured. A representative sample of photographic color hard 
copy products is shown in Figure 18. 

Pen Plotters 

A typical pen plotter configuration is shown in Figure 19. A single color pen 
is lifted up and down to make contact with the paper and directed to various 
x,y locations to produce the graphics drawing. There are three basic types of 
plotter which differ in the method of paper I pen motion. The type shown in 
Figure 19 keeps the paper stationary while the pen is moved along the rail for 
one coordinate and the rail is moved for the other coordinate. The color 
pens reside in a linear pen bank and are picked as needed. The second type 
has a stationary rail and the paper is located on a drum which rotates clock
wise and counter clockwise for coverage. The third type also has a station 
rail and the paper is transported back and forth by grit pinch rollers at the 
edge of the paper. The second two types of plotters usually have a rotating 
bank at one end of the rail from which the color pens are picked. Depending 
on the model, there are usually 4 to 8 color pens on line at any given time. 
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The user also has the option of changing pens manually between prints for 
different colors, line widths and substrates. 

Pen plotters are vector data devices and as such, have very limited use in 
image graphics applications. The print time for other applications is highly 
dependent on drawing content or the number of vectors to be drawn. In gen
eral, pen plotters are very good in line graphics applications. Plotters also 
produce good alphanumerics and fill graphics, but consume a great deal of 
time in doing so. Although plotters have a limited number of colors on line, 
there is usually a large number of colors from which to choose. The color 
combination used for a given plot can be blended for affect and can be much 
more pleasing to the eye than those available on a limited seven color 
subtractive system printer. A representative sample of color pen plotter pro
ducts is shown in Figure 20. 

Wire Matrix 

A standard wire matrix print head is shown in Figure 21. The wires are actu
ated by a solenoid which projects the wire via a position guide to impact the 
ribbon against the paper. This process imparts a small dot of ink from the 
ribbon to the paper. Most wire matrix printers are serial raster devices which 
move the print head back and forth across the paper while constructing the 
characters and image with properly positioned dots. Color printing is accom
plished by changing the color of the ink on the ribbon in the vicinity of the 
print head. This can be done by advancing a ribbon parallel to the direction 
of print head motion to expose different color zones or by shifting a ribbon 
up and down perpendicular to the direction of print head motion to expose 
different color bands. 
Color wire matrix printers are most useful in text highlighting applications. In 
applications requiring line graphics and image graphics, the line quality and 
color quality is generally not as good as other color technologies due to rib
bon, addressability and dot size limitations. A sample of color wire matrix 
products is given in Figure 22. 

Ink Jet 

Ink jet technology offers a wide variety of print heads and machine configura
tions. The common features include the use of liquid ink, non-impact I non
contact print heads and raster data format. A number of products have been 
introduced or demonstrated which have spanned the color and print quality 
range from fair to very good. In general, the quality has been a function of 
addressability and cost. Some of these offerings have even approached the 
elusive photographic color quality. The two basic categories of ink jet tech
nology are continuous ink jet and impulse or drop-on-demand ink jet. 

Continuous Ink Jet 

Continuous ink jet print heads are characterized by pressurized ink sup
plying a nozzle to generate drops of ink directed to paper in a contin
uous stream. Since it is undesirable to have ink on the paper at every 
location all the time, a means of deflecting and disposing of unwanted 
ink is provided as part of the print head. This is done by using high 
voltage charge deflection plates in conjunction with a conductive ink. In 
general, the ink charge or lack thereof determines whether or not ink is 
directed to the paper. In order of increasing complexity, the three basic 
types of continuous ink jet print heads are the Hertz type shown in Fig-
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ure 23, the binary type shown in Figure 24 and the raster scan type 
shown in Figure 25. A variation of the binary type is shown in Figure 26. 
The microdot takes advantage of satellite drops to produce smaller spot 
size and hence, higher addressability. 

For color applications, continuous ink jet printers are best suited to large 
format drum plotter~. Since this technology is capable of high drop rates 
and has a relatively high hardware cost, most products employ only one 
nozzle per ink color (four total for cyan, magenta, yellow and black). 

Impulse Ink Jet 

Impulse ink jet differs from continuous ink jet in that the ink supply is 
maintained at or near atmospheric pressure. As is shown in Figure 27, 
ink is ejected from a nozzle only when needed or on demand when an 
electrical signal or impulse is applied to the transducer. There are many 
different impulse ink jet print head designs in the literature, but most 
piezoelectric designs are variations of the four basic designs shown in 
Figure 28. Since impulse ink jet has a generally lower drop production 
rate than continuous ink jet, many configurations employ multiple noz
zles per ink color. Examples of these designs are shown in Figures 29, 
30 and 31. Print head designs other than piezoelectric are also available 
such as the electro-thermal bubble jet design shown in Figure 31. 
Since impulse ink jet is an inherently simpler and lower cost technology 
than continuous ink jet, its best application is generally in serial base, 
small format printer designs. 

Ink jet printers do well in all document applications and the color quality is 
usually very good. However, since this is a raster technology, print quality is 
a strong function of addressability. It should also be noted that color quality 
is highly dependent on paper characteristics. While this is the case for all 
color printing technologies, it is especially true for ink jet. Some of the com
mon printer configurations for color ink jet are shown in Figures 32, 33, 34 
and 35. A representative sample of color ink jet printer products is shown in 
Figure 36. 

Thermal Transfer 

The thermal transfer printing method is shown in Figure 37. Wires in the nip 
area of the print head melt a wax like ink, which resides on a substrate sheet 
or ribbon, onto paper in accordance to electrical signals applied to the print 
head. The number and spacing of the wires or leads determines in part the 
throughput and addressability of the print head. As shown in Figure 38, once 
ink has been transferred from a portion of the ribbon, the ribbon must be ad
vanced and later discarded. A print head may consist of a small number of 
wires operated in a serial fashion similar to wire matrix printers or it may 
have a print bar equal to the width of the paper as shown in Figures 38 and 
39. 

The method for color thermal transfer printing is shown in Figure 39. The 
dye sheet ribbon consists of continuous sets of the four color inks. The indi
vidual color area is equal to the paper size. Each color, as it passes under 
the print head, is in contact with the paper while it advances. After one color 
has been printed, the paper must be reversed to line up with the next color. 
This process is repeated until all colors have been printed. Since thermal 
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transfer is a contact printing technology, smooth paper is required and 
throughput is limited by heat and friction between the components. 

Thermal transfer printing has good print and color quality in all document ap
plications. Again, the quality is a strong function of addressability. The tech
nology adapts well to serial printers, page printer and copiers, but the 
supplies cost can be high. A machine configuration for a digital thermal 
transfer color copier is shown in Figure 40 and the data flow is shown in Fig
ure 41. A sample of color thermal transfer printer products is shown in Fig
ure 42. 

Electrophotographic 

The six steps of the electrophotographic printing and copying process are 
shown in Figure 43. EP copiers and printers are similar in function and com
ponents; there are also significant differences. The optical copier must em
ploy Charged Area Development (CAD) in order to avoid image reversal 
when image to be copied is optically projected onto the photoconductor. Dig
ital copiers and printers use a light emitting print head to form the image 
and, as a result, the CAD process or the Discharge Area Development (DAD) 
process can be used. Print head types in current use include the Laser Scan
ning Unit (LSU) shown in Figure 44, the Light Emitting Diode (LED) and the 
Liquid Crystal Shutter (LCS). Although the LED print head is gaining in ac
ceptance, the LSU is still the most popular. 

Color electrophotographic printing requires that the majority of the steps il
lustrated in Figure 43 be performed once for each basic color. Thus, most 
machine configurations, including the one shown in Figure 45, are three or 
four pass designs. This has a significant effect on the throughput and the 
hardware cost when compared to black only EP. Although the colors tend to 
be somewhat subdued because of dry toner materials limitations, the overall 
color quality for EP printers is usually good and the technology performs well 
in all document applications. A representative sample of color 
electrophotographic printer and copier products is shown in Figure 46. 

Electrostatic 

Electrostatic color printers are similar to EP in that the image must be devel
oped, toned and fixed to the paper. However, there are significant differ
ences. The paper for ES printing has a dielectric coating which accepts and 
confines a charge in a small area. The print head consists of a set of fine 
wires arranged as a linear print bar. These nip wires impart a charge to the 
paper in accordance with the print data. The charged areas are then toned 
with liquid toner and fixed to the paper with heat. Most color electrostatic 
printer are multipass designs. However, more recent product introductions 
include single pass systems. A typical multipass electrostatic color printer is 
shown in Figure 47. 

Although the dielectric paper has a somewhat different look and texture than 
normal office paper, the color quality for ES printers is very good due to the 
use of liquid toners. Electrostatic color printers have found acceptance in all 
·but the composite document applications and have fared particularly- well in 
the large format Computer Aided Design (CAD) output applications. A repre
sentative sample of ES color printer products is shown in Figure 48. 
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Bijlage 2: Zeefdruk technologie 
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Bijlage 3: Literatuur over productontwikkeling (2,3,4] 

Booz, Allen & Hamilton [2] 

Booz, Allen & Hamilton onderscheiden in het 'New Product Process' zeven 
stappen. In figuur B3.l is het 'New Product Process' van Booz, Allen & 
Hamilton afgebeeld. 

New Product Strategy Development 

Idea Generation 

Screening and Evaluauon 
~----4 

Business Analysis 

Development 

Testing 

Commercialization 

Figuur B3.l: The New Product Process. (bron: [2]). 

Uit de algemene organisa~iestrategie wordt de strategie voor de ontwikke
ling van nieuwe producten afgeleid. Voorbeelden hiervan zijn het behouden 
van van een bepaald marktaandeel of van een positie als productinnovator. 
De stap 'New Product Strategy Development' vormt tezam~n met de stappen 
'Idea Generation', 'Screening and Evaluation' en 'Business Analysis', de 
beleidsontwikkeling uit de theorie van van der Kooij. De laatste drie 
stappen 'Development', 'Testing' en 'Commercialization', komen overeen 
met de productontwikkeling van van der Kooij. Daarmee kan geconcludeerd 
worden dat de theorie van Booz, Allen & Hamilton voldoet aan het criteri
um 'validiteit', omdat alle aspecten die bij X-cel zijn geconstateerd, 
beschreven worden. Aan het criterium 'toepasbaarheid' wordt echter niet 
voldaan, omdat de zeven stappen van het proces niet uitgewerkt worden zo
dat geen 'houvast' kan worden verkregen voor een vergelijking met de 
praktijksituatie van X-cel. 
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Cooper [3] 

Cooper heeft in een groot aantal bedrijven de ontwikkelingsprocessen van 
nieuwe producten bestudeerd. Hieruit concludeerde hij <lat er geen sprake 
is van een logisch geordend proces, zoals in de theorie vaak wordt geop
perd, maar <lat er zeven verschillende types van ontwikkelingsprocessen 
konden worden geidentificeerd. In het ene geval zal de nadruk meer liggen 
op marktgerichte activiteiten, in het andere geval op het specifieke ont
werptraj ect. Voor een vergelijking met de praktijk van X-cel zou een van 
de zeven processen, het zogenaamde 'Balanced, Complete Process', als uit
gangspunt kunnen dienen, omdat <lit proces volgens Cooper gekarakteriseerd 
kan worden als het meest complete en uitgebalanceerde proces. In figuur 
B3.2 is het 'Balanced, Complete Process' afgebeeld. 
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Figuur B3.2: The Balanced Complete Process. (bron: [3]). 

Het 'Balanced, Complete Process' is compleet in de zin <lat de meeste ac
tiviteiten die in theoretische modellen worden onderkend, ook in <lit pro
ces worden genoemd. Het proces is uitgebalanceerd in de zin <lat de aan
dacht gelijkelijk verdeeld is over marketing en technische activiteiten. 
Het 'Balanced Complete Process' voldoet desondanks niet aan de criteria 
toepasbaarheid en validiteit. Niet aan toepasbaarheid omdat de verschil
lende activiteiten uit het proces niet omschreven worden en dus uiterst 
vaag blijft wat er precies onder die activiteiten wordt verstaan. Niet 
aan validiteit omdat geen aandacht wordt besteed aan de strategische be
leidsvorming, die aan de ontwikkeling van een nieuw product voorafgaat. 
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Miaoulis & LaPlaca [4] 

Miaoulis & LaPlaca presenteren een 'high technology development process' 
<lat opvallend veel lijkt op het model over innovatieprocessen van van der 
Kooij [l]. Miaoulis & LaPlaca onderscheiden niet alleen dezelfde activi
teiten maar tevens dezelfde drie dimensies van productontwikkeling. In 
figuur B3.3 is het proces van Miaoulis & LaPlaca afgebeeld. 
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Figuur B3.3: The high technology development process. (bron: [4]). 

De eerste fase 'assessment' van Miaoulis & LaPlaca komt overeen met de 
strategie- en innovatiefase van van der Kooij. De tweede fase 'develop
ment' is equivalent aan de definitie- en ontwikkelingsfase. De laatste 
fase 'execution' is gelijk aan de voorbereidingsfase. De drie dimensies 
die Miaoulis & LaPlaca onderscheiden: Technology, product en market, ko
men respectievelijk overeen met de productie-, product-, en marktdimen
sie van van der Kooij. Omdat Miaoulis & LaPlaca echter een minder comple
te beschrijving van de verschillende activiteiten geven, is hun 'develop
ment process' minder makkelijk toepasbaar voor een vergelijking met de 
praktijk van X-cel. Om deze reden is de voorkeur uitgegaan naar het inno
vatiemodel van van der Kooij. 
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Bijlage 4: Literatuur over industriele marktsegmentatie [8,9,11,12,13] 

Kotler [8] 

Volgens Kotler kan de industriele markt gesegmenteerd worden met veel van 
dezelfde variabelen als in de consumenten markt. Industriele kopers kun
nen geografisch gesegmenteerd worden en op basis van verschillend ge
dragsvariabelen: 'benifits sought', status van de gebruiker, gebruiksni
vo, merkentrouw, bewustzijsfase en attitudes. Daarnaast wordt er volgens 
Kotler in de industrie veel gesegmenteerd op basis van eindgebruik en be
drij fsgrootte. Veel industriele bedrijven maken gebruik van meerdere seg
mentatie variabelen. Kotler geeft echter niet aan hoe deze variabelen ge
ordend en gebruikt moeten worden. 

Bonoma & Shapiro [9] 

Bonoma & Shapiro stellen een zogenaamde 'nested approach' voor. Zij on
derscheiden vijf nesten, die gerangschikt zijn naar de mate waarin ze ge
observeerd kunnen worden. Naar mate men van het buitenste nest naar het 
binnenste nest gaat, worden ze moeilijker te observeren. De vijf nesten 
zijn: 
1. Demografische variabelen: industriecode, geografie en bedrijfsgrootte. 
2. Operationele variabelen: technologie, gebruikers status, technische 

en financiele capabiliteit. 
3. Koopbenaderingen: formele organisatie van de koopfunctie, hierarchie 

in koopsituatie, organisationele relaties, algemeen koopbeleid, en 
koopcriteria. 

4. Situationele factoren: 'urgency', specifieke applicatie, type koop, 
omgevinssituatie, ordergrootte, kooprisico voor de specifieke situa
tie. 

5. Persoonlijke karakteristieken: koper/verkoper overeenkomsten, motiva-
tie en risico-strategien. 

Bonoma & Shapiro geven in feite een multi-stap versie van de macro/micro 
methode van Wind & Cardozo. Het model van Bonoma & Shapiro is zeer bewer
kelijk indien alle fasen worden doorlopen. Vraagtekens kunnen geplaatst 
worden bij de ordening van de variabelen in de vijf nesten. Zo lijkt het 
onwaarschijnlijk dat de specifieke applicatie van een product (4.) moei
lijker is vast te stellen dan de formele organisatie van de koopfunctie 
( 3.) . 

Corey [ll] 

Corey onderscheid vier groepen van variabelen die al dan niet gecombi
neerd kunnen worden. Deze zijn achtereenvolgens: 1. product en product
technologie, 2. geografie, 3. applicatie en 4. koopprocessen en koopge-
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drag. Interessant is dat Corey bij de variabele product en producttechno
logie ingaat op de zogenaamde verticale marktsegmentatie. Hiermee bedoeld 
Corey dat een bedrijf haar producten op verscheidene nivo's van de be
drijfstak kan verkopen. Zo kan de fabrikant de eindgebruiker rechtstreeks 
via een eigen sales force benaderen of indirect via bijvoorbeeld de de
tailhandel of nog een nivo hoger, via de groothandel. Daarmee integreert 
Corey als enige van de bestudeerde auteurs het distributievraagstuk in 
het segmentatieproces. Andere auteurs zien de distributie meer als en ge
volg van het segmentatieproces, wanneer de marketing mix wordt samenge
steld. Corey geeft echter evenmin als Kotler een methodiek van segmente
ren aan. 

Wind & Cardozo (12] 

Wind & Cardozo presenteren een segmentatie methodiek die bestaat uit twee 
stappen. In de eerste stap, de zogenaamde macro-fase, warden segmenten 
geidentificeerd op basis van organisatiekarakteristieken zoals grootte 
van de klant, gebruik, productapplicatie, indusrtiecode en geografische 
ligging. Vervolgens wordt er verder gesegmenteerd (micro-fase) op basis 
van zogenaamde decision-making unit (DMU) variabelen zoals de positie in 
de hierarchie en communicatiestructuur van het bedrijf, persoonlijke ei
genschappen, demografische karakteristieken, persoonlijkheid, en sociale 
status. 
Wind & Cardozo geven een eerste belanrijke stap tot het volgens een be
paalde methodiek segmenteren van industriele markten. Wind & Cardozo's 
twee stappen model (macro en micro) is echter niets meer dan een uitge
breide lijst van variabelen, die volgens hun van belang zijn. Hoe de va
riabelen binnen de fasen geordend en gebruikt moeten warden, is niet dui
delijk. 

Choffray & Lilien [13] 

Choffray & Lilien haken in op het model van Wind & Cardozo. Zij operatio
naliseren de micro-fase van Wind & Cardozo door gebruik te maken van een 
zogenaamde decisie-matrix. Hierin wordt de invloed van het koopcentrum 
(DMU) in de verschillende fasen van het project gemeten. Choffray & Li
lien komen zo tot een beschrijving van de structuur van het koopproces 
voor een bepaald product. Hiermee kan bepaald warden hoe de marketing 
communicatie er uit dient te zien en op welke leden van de DMU deze ge
richt dient te zijn. 
Choffray & Lilien leveren een nuttige bijdrage aan de beschrijving van 
hoe het koopproces plaatsvindt. De methode is echter zeer bewerkelijk en 
het is maar de vraag of alle benodigde informatie verzameld kan warden. 
Daarnaast gaan Choffray & Lilien voorbij aan het feit dat segmentatie ge
baseerd op waarom organisaties kopen en wat ze kopen, nog niet gebeurd 
is. 
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Bijlage 5: Het model van Hlavacek & Reddy [10] 

Identifying Specific Segments 
The focus of the proposed model is to show how to segment a general industrial 
marketplace, given a proposed product or product concept. With the product con
cept as the starting point, this model does not presuppose a predetermined or fixed 
product form, but rather views the product as a variable that results from understand
ing and identifying customer requirements. Figure 2 details the identification process. 

Step 1 is of crucial importance, as it details the core benefit or the generic function 
the product concept is capable of providing to a broadly defined group of customers. 
This definition, whether "provide means to move material", or "enable metal work
ing", is the foundation for the industrial segment identification process. 

Step 2 matches the product concept with one of the industrial marketing goods 
classifications of {a) components (b) machinery and equipment, and (c) materials, 
as described below. Cardozo[5], conducting 30 interviews with various types of com
panies, found this classification helpful in describing market segments. 

(a) Components: parts or items that are used to build and repair machinery and 
equipment, which include items such as switches, integrated circuits, machine 
tools parts, connectors, and pistons. Components are often required for both 
the OEM (original equipment manufacturers) and aftermarkets. 

(b) Machinery and equipment: end-products used by industrial· users, such as 
machine tools, bulldozers, computers, laboratory instruments and trucks. They 
require repair parts (components) as aftermarket items. 

(c) Materials: these are consumed in the end-user's production process or com
ponents and include items such as chemicals, coolants, metals, herbicides, and 
adhesives. Materials do not usually have an aftermarket. 

Steps 3 and 4 require a creative and judgemental listing of organisations which have 
a need for the function or end use by SIC codes. The components users are further 
broken down by original equipment manufacturers (OEMs) and maintenance, replace
ment and overhaul. 

Each of the SIC groupings in Step 4 is evaluated in terms of the exact function 
or end use to be performed, forming Step 5. Taking the organisation that defined 
its product idea as "providing the means to move material", the essential function 
in construction would be to move rapidly a lot of earth; in strip mining, however, the 

Figure 2. Identifying Specific Segments 
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For each SIC listed identify the end-use the proposed 
product concept is capable of performing. 

Within each SIC see if further disaggregation is necessary 
due to varying end-use. 
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By each specific end-use, identify the basis used for 
evaluating this end-use and the costs associated with 

performing it. If either the basis or the costs vary, 
segment further. 

! 
Determine if organisational characteristics and geographic 

boundaries impact the segmentation decision. 

Evaluate for common buying factors. 

function could be moving earth with controlled precision. Much of this information 
is available from secondary sources [10, 14, 15, 16]. In addition, many trade associa
tion directories provide detailed product information by individual companies. 

Industrial products frequently provide different economic value for different 
customer applications. The different economic value is caused by the way the customer 
uses the product. As a result, distinct market segments can emerge from different ap
plications or uses of the same product. For example, a grading device may have greater 
economic value to a customer who uses it in a strip mining operation than to a customer 
who uses it for occasional road maintenance work. 

Step 6 looks at end use within each SIC code to see if further disaggregation is 
ne.:essary. It is possible for multiple end-users to be found within each four-digit SIC 
code. For example, a manufacturer of off-highway vehicles found that, on the average, 
his product had a purchase price and life-cycle cost disadvantage against a powerful 
competitor. This disadvantage was alleviated considerably by the discovery that, in 
higher-tonnage, slower-speed applications, the fuel cost per ton mile of the company's 
vehicle was actually lower, while the competitor's vehicle had the advantage when 
operating at cruising speed with a light load. 

Step 7 attempts to identify the basis for evaluating the end-use or function iden
tified in Step 6 and the costs associated with performing it. For the organisation that 
had defined its product concept as providing the means to move material, the basis 
for excavation would be ton/hour, and in strip mining, depth accuracy in inches. The 
supplier firm should evaluate the user cost across a variety of end uses and tentatively 
define market segments based on user cost/benefit differences. This is a good point 
at which to develop case studies that detail the critical functions to be performed in 
each of the segments identified thus far. This enables the firm to identify those variables 
that underlie differences in user cost between end use applications. SIC-related data 
from county business patterns, trade association directories and input-output tables 
can prove extremely helpful in formulating these profiles. 

Step 8 looks at organisational characteristics to see if further disaggregation is 
necessary. This step could look at annual purchases, size and number of plants, age 
of plants, and technology as additional considerations in the identification decision. 
In addition, geographic boundaries may at times be a consideration. 

Step 9 involves an evaluation to see if the tentative segments identified are likely 
to exhibit homogeneity along important buying factors. These termed benefits by 
Moriarty[2l] include performance, reliability, service, delivery, price and appearance. 

The identification model presented in Figure 2 is for a product idea. It is possible 
to use the same model for business segmentation as well by replacing the "proposed 
product idea" in Step 1 with the "customer functions a firm is capable of providing". 
This will enable the supplier to achieve the best "match" possible between customer 
needs and its resources, i.e., capabilities, or distinctive competences. Segmentation based 
on capabilities will also provide feedback or the type of chaQge a supplier firm should 
consider in its capabilities to improve their competitive ,posture. 

It is quite possible that nof all of the above steps will be necessary for many in
dustrial products. Cycling through the steps, however, may uncover segmentation issues 
that were previously not considered. 

Finally, the segments identified at the end of Step 9 are still tentative and need to 
be qualified before they may be declared operational. Operational segments are those 
which can be served and whose reaction is expected to be similar to a specific marketing 
mix. In the process of qualification, further disaggregation may occur. 
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Bijlage 6: Lijst van applicaties 

Business Graphics: 
- presentaties voor het management 

plannings- en voorspellings-doeleinden 
illustreren van rapporten 
business analyse, investerings analyse 
verkoop presentaties 
marketing 
training, instructies, cursussen 
folders, brochures 

Technical, Engineering and Scientific: 
mechanical design and engineering 

- styling 
- electronics design 
- facilities management 
- civil engineering 
- plant design 

electrical design and engineering 
- utilities 
- energy exploration and production 
- architecture 
- proces control 
- finite element method analysis 
- weather 
- medicine 
- chemistry 
- mapping 

Graphic Arts, Printing and Publishing: 
- creation 
- lay-outs 
- color proofing 
- editing 

Production Printing: 
- marking & coding 

textile and carpet printing 
decorative patterns 
outdoor advertising 
packaging 

- posters 
- coating 
- wallcovering 
- flooring 
- plastics printing 



- Bl~-

Bijlage 7: Een afbeelding van de eerste generatie drumprinters 
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Bij lage 8: IC-bedrijven in Nederland <3B> 

11.1. Lijst van ASIC-bedrijven in Nederland 
11.3. ASIC-ondersteuning van bedrijven 

Bedrijf Import Voor- Ont· Pro- Dis· 
Bedrijf Volledige naam studie werp duktie tributie 

ALCOM ALCOM ELECTRONICS (CAPELLE) BV AL COM + +- +- + 
ANALOG ANALOG DEVICES NEDERLAND BV ANALOG +- +- ++ 
ARCO BEL ARCOBEL BV ARCOBEL + +- +- + 
ASIC ADVANCED SILICON CORPORATION CV ASIC + + + + 
AURIEMA AURIEMA NEDERLAND BV AU RI EMA + +- +- + 
CATENA CATENA MICRO-ELECTRONICS BV 
CDCT CHIP DESIGN CENTER TWENTE BV CATENA + + 
DICE DICE BV CDCT + + + + 
DIODE DIODE NEDERLAND BV DICE + + + + 
FAIRCHILD FAIRCHILD SEMICONDUCTOR BV DIODE + +- +- + 
FUJITSU FUJITSU MIKROELEKTRONIK GMBH FAIRCHILD + + + + 
HEIJNEN HEIJNEN BV 
INNOCIRCUIT INNOCIRCUIT BV FUJITSU + + + + 
INTEL INTEL SEMICONDUCTOR (NEDERLAND) HEIJNEN + + 

BV INNOCIRCUIT + +- +- + 
INTRA INTRA ELECTRONICS BV INTEL + + + + 
K&H KONING & HARTMAN ELEKTROTECHNIEK INTRA + + 

BV 
MANUDAX MANUDAX NEDERLAND BV K&H + +- +- + 
MCA MCA-TRONIX INTERNATIONAL BV MANUDAX + +- + 
MICROTRONICA MICROTRONICA BV MCA + + 
MOTOROLA MOTOROLA BV MICRO-
NEC NEC ELECTRONICS (BENELUX) TRONICA + +- +- + 
NIJKERK NIJKERK ELEKTRONIKA BV MOTOROLA + + + + 
P&T P & T ELECTRONICS INTERNATIONAL BV 
PHILIPS PHILIPS NEDERLAND, ELONCO NEC + + + + 
PTO PIJNENBURG TECHNICAL DEVELOP- NIJKERK + +- + 

MENTS BV P&T + +- +- + 
RODELCO RODELCO BV ELECTRONICS PHILIPS + + + + + 
SAGANTEC SAGANTEC BV PTO + + + + 
SEMICON SEMICON BV 
SGS SGS MICROELETIRONICA SPA ROD ELCO + +- +- + 
SIEMENS SIEMENS NEDERLAND NV SAGANTEC + + + 
SIERRA SIERRA SEMICONDUCTOR BV SEMICON + + 
SWILDENS SWILDENS BV SGS + + + + + 
TECHMATION TECHMATION ELECTRONICS BV SIEMENS + + + + 
TEKELEC TEKELEC AIRTRONIC BV 
TEXIM TEXIM ELECTRONICS BV SIERRA + + + + 
Tl TEXAS INSTRUMENTS HOLLAND BV SWILDENS + + 
V&N V & N ELECTRONICS BV TECHMATION + +- + 
VEKANO VEKANO BV TEKELEC + +- +- + 
VIER POOL VIERPOOL BV TEXIM + +- +- + 

Tl + + + + 
V&N + +- + 
VEKANO + + +- + 
VIERPOOL + + 

+ = actief 
= niet actief 

+- = met ondersteuning van design-house of foundry 
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Bijlage 9: Prijzen van electrostaten <C,B;> 

SPEED RESOLUTION PAPER 
MAl(E.'MODEL IN.!SEC. (DPI) WIDTH (IN.) PRICE 

VERSATEC 

SPECTRUM 2.5 200 x 200 11 S11 ,950 

SPECTRUM 2.5 400 x 400 11 $14,950 

CE 3224 1.0 200 x 200 24 $44,500 

CE 3424 400 x 400 24 $54,500 

CE 3236 1.0 200 x 200 36 $59,500 

CE 3436 400 x 400 36 $69,500 

ECP 42 1.0 200 x 200 42 $85,000 

CALCOMP 

5825 0.7 400 x 400 24 $68,000 

5835 0.5 400 x 400 36 $91 ,000 

5845 0:4 400 x 400 44 $112,000 

BENSON 

CES-30 0.3 254 x 254 36 $109,900 

PRECISION IMAGE a.a 400 x 400 42 ·NIA 
C448 :t '$1s.ooo Figure 48. Color Electrostatic Products: Source: CAP lntern;:it1on;il 


