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DEEL 2

BIJLAGE 1 tim

9 •••••••••••••••••.• te vinden bijlagediktaat

2

VOORWOORD

De afstudeeropdracht binnen de vakgroep Productietechnologie en
-Automatisering van de afdeling Werktuigbouwkunde is uitgevoerd
bij Fritesspecialist te Lomm.
Tijdens het uitvoeren van de opdracht heb ik de mogelijheid
gehad kennis te maken met de vele facetten die het vak
Technische Bedrijfsvoering te bieden heeft. Ik was in staat
gedurende
mijn afstudeerperiode naast theoretische kennis
practische ervaring op te doen.
Dank
ben
ik
verschuldigd aan de medewerkers
van
de
Fritesspecialist. Ondanks de drukke werkzaamheden vond ik
veelal een gewillig oor voor mijn vragen. Mijn speciale dank
gaat uit naar de bedrijfsbegeleiders de heer van Zon en de heer
Snellen, als ook de heer Mikkers, de begeleider van de' TUEindhoven, voor hun ondersteuning.

Marc Andriessen
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SAMENVATTING

De Fritesspecialist te Lomm is een aardappelverwerkend bedrijf.
Het hoofdproduct is verse frites in allerlei matem en verpakkingsvormen. Daarnaast worden nog verschillende diepvriesaardappelproducten geproduceerd. Door een analyse van de huidige
informatie- en formulierenstroom te maken
zijn een aantal
tekortkomingen
van de huidige organisatie aan het licht
gekomen. Om voor een aantal van deze problemen een oplossing te
vinden werd de volgende opdracht geformuleerd :
* Het maken van een antwerp voor een nieuw informatiesysteem ;
- waarin de formulierenstroom zo klein mogelijk wordt,
waarin de datastroom zoveel mogelijk de communicatie
tussen de afdelingen overneemt,
- waarin de overzichten zoveel mogelijk door de computer
worden gegenereerd.
* Het nieuwe informatiesysteem moet zich uitstrekken over aIle
afdelingen en functionarissen met uitzondering van
de
kwaliteitsdienst, de technische dienst en de financiele
administratie.
Dit ontwerp wordt beschreven in het hoofdstuk "De informatiebehoefteanalyse
voor het nieuwe
informatiesysteem n •
Dit
informatiesysteem, welk het orderinformatiesysteem zal worden
genoemd, lost niet aIleen enkele gesignaleerde problemen op,
maar reikt ook een aantal nieuwe beheersingsmiddelen aan.
Na de informatiebehoefteanalyse zou begonnen kunnen worden met
de gegevensanalyse welke leidt tot de opslagstructuur van aIle
informatie-items. Allereerst echter zouden de volgende twee
stappen genomen moeten worden :
1. Er moet een duidelijke afbakening komen van de taken
die onder het financiele- en het orderinformatiesysteem
val1en.
2. Er moet een simulatieprogramma komen dat de lijnplanningen en het aardappeloverzicht moet omvatten.
Als deze twee stappen uitgevoerd zijn, kan begonnen worden met
de gegevensanalyse welke uiteenvalt in de informatiebehoeftestructuur, de gegevensstructuur en de opslagstructuur. De
methode waarmee deze gegevensanalyse wordt uitgevoerd is in
hoofdstuk 6 uitgelegd.
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SUMMARY

The Fritesspecialist at Lomm is a potatos processing factory.
There main product is fresh chips in all sorts of measures and
different packaging shapes. Next to it different deep-frozen
potatoproducts are produced. By making an analysis of the
present information- and formflow a number of shortcomings of
the present organization are brought to light. For finding a
solution for a number of these problems the next assignment is
formulated :
* Make a design for a new information system :
- in which the formflow becomes as small as possible,
- in which the dataflow takes over the communication
between the departments as much as possible,
- in which the surveys are generated as much as possible
by the computer.
* The new information system must extend all departments and
functionaries with the exception of the quality department,
the engineering department and finance administration.
This design is described in the chapter II The data requirements
analysis for the new information system". This information
system, which will be called the order information system,
doesn't only solve some signalized problems, but also reach
forth a number of new control means.
After the information requirements analysis there could be
start with the data analysis which leads too the storage
structure of all the data items. However first of all the next
two steps should be taken :
1. There has to come a clear marking out of the tasks
which fall under the finance information system and
the order informatie system.
2. There has to come a simUlation program which has to
enclose the line planning and potato survey.
When these two steps are perfomed the data analysis can be
started, which falls apart in the informatie requirements
structure, the data structure and at the end the storage
structure. The method wherewith these data analysis can be
performed is worked out in chapter 6.
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HOOFSTUK 1
INTRODUCTIE VAN DE FRITESSPECIALIST

De Fritesspecialist is een Besloten Vennootschap (BV). De
aandelen van de BV zijn sinds 1981 in handen van Aviko. Aviko
is een tot de Cebeco-Handelsraad behorend bedrijf, zodat de
Fritesspecialist indirect ook behoort tot deze groep.
De Cebeco-Handelsraad is een grote cooperatie op het gebied van
landbouw, tuinbouw en veeteelt in de meest uitgebreide zin.
Onder
de Cebeco-vlag zijn activiteiten te
vinden
als,
aardappelafzet, pootgoed, aardappelverwerking , granen, zaaigoed
en vleesverwerking.
De Fritesspecialist verwerkt aardappelen, ongeveer 2 miljoen
kilogram per week en levert zijn producten af in verschillende
landen. Het hoofdproduct is verse frites. Hierin zijn verschillende maten en verschillende verpakkingvormen te onderkennen.
De Fritesspecialist heeft ongeveer 75 % van het marktaandeel
verse
frites
in Nederland.
Verder worden er ook
nog
verschillende soorten diepvriesaardappelproducten geproduceerd.
Informatie over de verschillende producten is te vinden in
bijlage 1.
De organisatie van de Fritesspecialist is in het onderstaande
schema te zien :

Raad van Commissarissen

(3 personen)

I

Algemeen Directeur

I

Directeur

verkoop

administratie

productie

Een verder
bijlage 2.

opslitsing

technische dienst

bedrijfsbureau

van de organisatie is
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te

vinden

in

HOOFSTUK 2
OPDRACHTSFORMULERING

Bij de Fritesspecialist ontbreekt een goed werkend voorraadbeheersingssysteem. De voorraad wordt nu altijd berekend met
behulp van de volgende formule :
voorraad

=

productie - verkoop

Deze
berekening blijkt zelden overeen te komen met
de
werkelijke voorraad. Zodoende wordt de voorraad niet verwerkt
in de financiele administratie.
De financiele administratie zal vanaf april 1988 gefaseerd een
nieuw computersysteem met bijbehorende programmatuur in gebruik
gaan nemen.
Dit was het sein om te onderzoeken of de
voorraadregistratie niet zodanig verbeterd en veranderd kan
worden dat deze in de financiele administratie verwerkt kan
worden.
Om het specifieke probleem in een bredere contekst te bekijken
en meer inzicht te krijgen in bedrijfsvoering, werd afgesproken
te beginnen met een onderzoek naar de huidige informatie- en
formulierenstroom. Het resultaat van deze analyse is te vinden
in hoofdstuk 3.
uit de resultaten van deze analyse blijkt dat de eerder summier
geformuleerde opdracht breder geformuleerd moest worden.
De opdracht luidt alsvolgt :
* Het maken van een ontwerp voor een nieuw informatiesysteem ;
waarin de formulierenstroom zo klein mogelijk wordt,
waarin de datastroom zoveel mogelijk de communicatie
tussen de afdelingen overneemt,
waarin de overzichten zoveel mogelijk door de computer
worden gegenereerd.
* Het nieuwe informatiesysteem moet zich uitstrekken over aIle
afdelingen en functionarissen met uitzondering van
de
kwaliteitsdienst, de technische dienst en de financiele
administratie.
Het ontwerp voor het nieuwe informatiesysteem
hoofdstuk 4.
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is te vinden in

Hoofdstuk 3
ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE INFORMATIE- EN FORMULIERENSTROOM

3.1

Inleiding

Het onderzoek naar de huidige informatie- en formulierenstroom
wordt uitgevoerd om het voorraadregistratiesysteem in een
bredere contekst te bekijken en een beter inzicht te krijgen in
de bedrijfsvoering.
Aan de hand van de gesprekken met mensen op de verschillende
afdelingen, is een goed inzicht verkregen in het huidige
informatiesysteem. Het bestaande informatiesysteem is vastgelegd met behulp van :
1. een beschrijving van de verschillende afdelingen
2. het compositorisch schema
3. de informatiematrix
4. de verantwoordelijkhedenmatrix
Zie hiervoor paragraaf 3.2, respectievelijk 3.3, 3.4 en 3.5. In
paragraaf 3.6 volgen dan de opmerkingen over de huidige
informatie- en formulierenstroom.
3.2

Beschrijving van de verschillende afdelingen

In de beschrijving van een afdeling is informatie te vinden
over de taken die de afdeling moet verrichten en welke
formulieren, overzichten er ontstaan en/of gebruikt worden.
Deze beschrijvingen zijn te vinden in bijlage 3. De volgende
functionarissen en afdelingen worden daarin besproken :
- de productieleider (PL)
- planning en expeditie (bedrijfsbureau) (P&E) (BB)
- de weegbrug (W)
- verkoop (V)
- de receptie (RE)
- de (financiele) adminstratie (ADM)
- de technische dienst {TD}
- de kwaliteitsdienst (KD)
In het vervolg zullen de functionarissen gezien worden als
een afdeling.
3.3

Compositorisch schema

Met behulp van het compositorisch schema wordt een duidelijk
beeld
verkregen van de informatie- en
formulierenstroom.
Hiermee kan de loop van een bepaald formulier worden nagegaan.
Het compositorisch schema is te vinden in bijlage 4. De
8

volgende afdelingen worden in de bijlage uitgewerkt
- administratie
- receptie
- weegbrug
- planning & expeditie (bedrijfsbureau)
verkoop
De technische dienst en kwaliteitsdienst worden niet meegenomen
in het compositorisch schema, omdat die niet direct met de
productie te maken hebben. Het zijn twee op ziczelf staande
afdelingen, welke niet voorkomen in de schakels die er z1Jn
tussen de klant die koopt, produceren van de bestelling en het
leveren van de bestelling aan de klant. De productieleider is
niet verder meegenomen, omdat hier geen formulieren of overzichten
ontstaan.
De
productieleider
ontvangt
alleen
overzichten, die gebruikt worden voor het kunnen beheersen van
de productie.
3.4

Informatiematrix

De informatiematrix geeft inzicht in, waar welk informatie-item
ontstaat en waar het wordt gebruikt.
De informatiematrix is te vinden in bijlage 5.
Ook hier worden om dezelfde reden als vermeld in paragraaf 3.3
de
afdelingen
technische
dienst,
kwaliteitsdienst
en
productieleiding niet meegenomen.
Verder zijn aIleen de belangrijkste formulieren/overzichten en
informatie-items opgenomen in de informatiematrix. De reden
hiertoe is :
- omdat de andere formulieren/overzichten evenals
de
daarop voorkomende informatie-items geen nieuwe in formatie bevatten maar slechts een afgeleide zijn van
andere formulieren/overzichten.
(hierop wordt in paragraaf 3.6 terug gekomen)
als alle informatie-items
evenals alle formulieren/overzichten worden opgenomen in de informatiematrix, dan
zou dit zeker ten koste gaan van de overzichtelijkheid.
Als extra afdeling uit de productie is de sorteerafdeling
opgenomen omdat daar een tweetal formulieren ontstaan met
informatie-items erop, welke nodig zijn op de weegbrug.
3.5

Verantwoordelijkhedenmatrix

In deze matrix, die te vinden is in bijlage 6, wordt
gegeven in de relatie tussen de verschillende taken
ervoor verantwoordelijk is.
3.6

Opmerkingen over het huidige informatie- en
formulierenstroom
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inzicht
en wie

Allereerst zullen de opmerkingen die.te maken zijn over de
huidige
informatie- en
formulierenstroom
kort
worden
beschreven. Hierna zullen de opmerkingen nogmaals kernachtig
worden opgesomd.
Ten aanzien van de huidige informatie- en
zijn de volgende opmerkingen te maken :
1)

formulierenstroom

Opvallend is het grote aantal verschillende formulieren of
lijsten dat gebruikt wordt. Zowel voor een afdeling als
voor de communicatie er tussen. Gaat men dit aantal
formulieren of lijsten analyseren, dan blijkt veel hiervan
een directe afgeleide te zijn van andere formulieren of
lijsten.
Bijvoorbeeld : Vanuit het "boek in/uitgaande wagens" wordt
o.a. de "aardappellijsten voor van Tuyl" gemaakt. De in
dit boek staande gegevens worden daarvoor gesorteerd op :
- aardappelen voor of van van Tuyl.
- elke sortering aardappelen een eigen lijst.
Deze lijsten worden dan nog aangevuld met gegevens van de
"tarra-rapporten", waarna er een berekening voIgt. Nieuwe
informatie-items ontstaan er niet.
Om al
nodig.

2)

deze

lijsten

te maken

is

veel

overschrijfwerk

Het transport van lijsten of formulieren tussen de afdelingen is groot.
Dit komt de duidelijkheid van de
informatiestromen niet ten goede.
Veel
formulieren
of lijsten bevatten
geen
nieuwe
informatie-items (zie punt 1).
Aan het nut van zoln grote formulierenstroom kan dus
getwijfeld worden.
De formulierenstroom zou sterk beperkt kunnen worden door
de invoer van de computer. Er ontstaat dan een
data
stroom in plaats van een formulierenstroom. Verder zou
dan ook meteen punt 1 kunnen worden aangepakt.
Bijvoorbeeld
Als de afdeling verkoop de nieuwe klant
gegevens inbrengt in de computer, dan worden deze gegevens
direct verwerkt in aIle bestanden en overzichten. Ook
komen deze gegevens direct ter beschikking voor iedere
afdeling die ze nodig heeft, zoals de administratie en
planning & expeditie.
De "nieuwe klantlijst", "bellijst kleinverpakking" en de
"klantprijslijst" worden dan overbodig.
Doordat deze
lijsten als bestand in de computer staan, zodat op de ADM
en P&E deze gegevens kunnen worden opgevraagd op het
beeldscherm en/of worden uitgeprint.
Deze gegevens worden up to date gehouden door de afdeling
verkoop. Wijzigingen hoeven dan niet via formulieren te
10

worden doorgegeven en op de afdelingen te worden verwerkt.
Dit gebeurt dan automatisch.
3)

De administratieve werkzaamheden op de afdeling planning &
expeditie maken een rommelige indruk. Dat komt onder
andere doordat veel formulieren en lijsten handgeschreven
zijn en niet voorgedrukt.
Bijvoorbeeld : De planningslijsten voor de ploegbazen zijn
gewone A4 papieren, waar met stift de opdrachten op zijn
geschreven.
Deze
worden
opgehangen
op een
prikbord
bij
de
productieleider, waar ook nog andere mededelingen hangen.
Er moet wel gezegd worden dat het niet gebleken is, dat
dit nadelig is voor het werk.
De vraag is of dit niet verbeterd moet worden. Zeker als
men de computer wil invoeren zal er met ordelijke formulieren en lijsten moeten worden gewerkt, om te voorkomen
dat de verkeerde gegevens worden ingevoerd.

4)

De
bulk-opslag van aardappelproducten gebeurt
voor
verschillende producten in een zelfde soort palletkist.
Hierdoor kan er bij de voorraad opnamen nooit met 100%
zekerheid gezegd worden hoeveel palletkisten van een soort
product staan opgeslagen. Palletkisten die helemaal achteraan
staan
kan men bij de
voorraadopname
niet
controleren op inhoud.
Dit
probleem zou verholpen kunnen worden
door
de
palletkisten voor een soort product in een vaste kleur te
schilderen.
Verder is er ook het probleem dat niet aIle kisten even
vol zijn. Men kan bedrogen uitkomen bij de planning
als er nog 10 kisten staan van een product, maar door
slechte vulling zijn het er eigenlijk maar 8.
Dit zou verholpen kunnen worden door elke kist met een
vaststaand gewicht te vullen.

5)

Een goed werkend voorraadregistratiesysteem
ontbreekt.
Daardoor kan een exacte opgave van het aantal dozen
frites van elke soort niet worden gegeven. Echter voor een
goede planning van de productie is een inzicht in de
voorraad noodzakelijk.

6)

Het magazijn waar aIle goederen nodig voor de productie
worden opgeslagen, is voor iedereen toegankelijk. Iedereen
kan er zo goederen uithalen zonder dat deze worden
afgeboekt.
Nu wordt er eenmaal per week de voorraad opgenomen en aan
de hand daarvan bijbesteld. Waar echter de verbruikte
goederen zijn gebleven, is onbekend.
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7)

Het magazijn waar aIle goederen nodig voor de productie
worden opgeslagen, heeft geen direct afgebakend gebied.
De voorraden van de verschillende goederen staan over een
groot gebied verspreid. Hierdoor is geen goed overzicht te
verkrijgen over aIle goederen.

8)

Vrachtwagens met frites of aardappelen zouden zonder te
wegen, na het laden of lossen kunnen vertrekken.
Dit wordt veroorzaakt door de ligging van de afdeling
weegbrug ten opzichte van het fritesmagazijn en
de
sorteerafdeling.
Het is in principe mogelijk een wagen met frites te laden
en er mee weg te rijden zonder dat het geregistreerd
wordt. Het enige wat daar voor nodig is, is een oude
fritesbon. Hier is gemakkelijk aan te komen omdat deze met
de vrachtwagens mee naar de klant gaan. Doordat een
voorraadregistratiesysteem ontbreekt is het goed mogelijk
dat de gestolen frites niet eens gemist worden.

Nu volgen enkele algemene opmerkingen :
1)

Een
goede kostenbeheersing van de technische dienst
ontbreekt.
Er is geen uren en materiaal verantwoording. Zeker bij
grote onderhoudwerkzaamheden is dit gewenst.

2)

Een analyse van de storingen blijft achterwege. Er is
geen inzicht over, hoe vaak en met welke frequentie een
bepaald onderdeel in een bepaalde machine het begeeft.
Preventieve onderhoudsschema's ontbreken.

3)

Een geordend onderhoudsmagazijn ontbreekt. Er wordt geen
administratie bijgehouden over welke onderdelen er op
voorraad liggen en waar deze dan gebruikt kunnen worden.

4)

Er wordt weinig gedaan met de grote hoeveelheid informatie
die ontstaat bij de kwaliteitsdienst.
Deze wordt in hoofdzaak gebruikt als er klachten zijn over
het product.
.
Zouden nu niet, met de gegevens van het kwaliteitsformulier, actuele bruikbare procesgegevens kunnen worden
gegenereerd. Hierdoor zou de kwaliteit van het product
verbeterd
kunnen worden en dus het aantal klachten
verminderen.

5)

De werknemers, die in ploegendienst werken, zouden meer
multifunctioneel inzetbaar moeten zijn. Als een werknemer
op meerdere plaatsen in een ploeg inzetbaar is, heeft dat
een aantal voordelen. Ten eerste zou dan door werkrotatie
de eentonigheid van het werk kunnen verminderen, wat de
werkmotivatie ten goede komt en dus het ziektepercentage
vermindert.
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Ten tweede zou bij absentie van iemand in een ploeg
gemakkelijk z1Jn taak door iemand anders in de ploeg
kunnen worden overgenomen. Hierdoor wordt de kans verkleind dat een bepaalde taak in een ploeg niet vervuld kan
worden, zodat iemand uit een andere ploeg moet invallen en
dus moet overwerken.
Verder zou er eens kritisch bekeken moeten worden of de
huidige werktijden van de ploegendienst niet veranderd
moeten worden.
De huidige 128 productie-uren worden nu
als volgt ingedeeld; 5 dagen 3 ploegen die elk 8 uur
werken + een ploeg( de nachtploeg) die een zesde nacht
moet werken. Met mee~ ploegen en/of andere werktijden zou
kunnen worden voorkomen dat werkmeners een zesde nacht
moeten werken.
Van
de
hierboven
gegeven korte
beschrijving
verschillende gesignaleerde tekortkomingen van de
organisatie, volgt nu de kernachtige opsomming.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

van
de
huidige

Veel formulieren of lijsten zijn een directe afgeleide van
andere formulieren of lijsten en bevatten geen nieuwe
informatie.
Veel transport van formulieren tussen de afdelingen.
Werkzaambeden
op planning & expeditie (bedrijfsbureau)
maken een rommelige indruk.
Bulkvoorraad niet voor 100 % te bepalen.
Voorraad van frites is onbekend.
Goederenmagazijn heeft geen afgebakend gebied en is voor
iedereen toegankelijk.
Goederen worden niet afgeboekt.
Een goede beveiliging van het terre in ontbreekt.
Geen uren en materiaalverantwoording voor de technischedienst
Een analyse van de storingen ontbreekt.
Preventieve onderhoudsschema's ontbreken.
Een geordend onderhoudsmagazijn ontbreekt.
Van de grote hoeveelheid gegevens die op de kwaliteitsdienst ontstaan wordt onvoldoende gebruikt gemaakt.
Een regelsysteem voor de procesgegevens ontbreekt.
Het personeel in de ploegen is niet voldoende multifunctioneel inzetbaar.

Na bespreking van deze tekortkomingen met het bedrijf is de
opdracht geformuleerd zoals die te vinden is hoofdstuk 2.
Door het uitvoeren van deze opdracht worden lang niet alle
problemen aangepakt. Wel wordt de nummers 1, 2, 3 en 5
opgelost.
Zou er tot een nieuwe opzet van de technische dienst worden
gekomen, dan zal dit een oplossing bieden voor de nummers 9,
la, 11 en 12. Maar dit valt buiten het bestek van de opdracht.
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HOOFDSTUK 4
DE INFORMATIEBEHOEFTEANALYSE VOOR HET NIEUWE INFORMATIESYSTEEM

4.1

Inleiding

vanuit de resultaten van de uitgevoerde analyse van het huidige
informatiesysteem is de volgende opdracht geformuleerd :

*

Het maken van een ontwerp voor een nieuw informatiesysteem :
- waarin de formulierenstroom zo klein mogelijk wordt,
- waarin de datastroom zoveel mogelijk de communicatie
tussen de afdelingen overneemt,
- waarin de overzichten zoveel mogelijk door de computer
worden gegenereerd.
* Het nieuwe informatiesysteem moet zich uitstrekken over aIle
afdelingen en functionarissen met uitzondering van
de
kwaliteitsdienst, de technische dienst en de financiele
administratie.
Dit leidt tot een nieuw ontwerp voor het informatiesysteem. Dit
nieuwe informatiesysteem wordt in dit hoofdstuk beschreven en
is vastgelegd met behulp van :
1. het compositorisch schema
2. tabellen van de verschillende lijsten
3. de informatie-items van de verschillende lijsten
4. de verantwoordelijkheden matrix
Verder is er een korte beschrijving van aIle lijsten te vinden
in bijlage 8.
Met behulp van het compositorisch schema wordt de loop van
de verschillende lijsten vastgelegd. De lijsten die daarin
voorkomen zijn verwerkt in tabellen. Deze
tabellen geven
een inzicht in welke lijsten handgeschreven z1Jn, wat de
frequentie is van invullen, of de lijsten dienen om informatie
vanaf te halen en waar de lijsten worden ingevoerd in de
computer.
Aan de hand van de informatie-items van de verschillende
lijsten, wordt de relatie tussen een lijst en de afzonderlijke
informatie-items vastgelegd.
De verantwoordelijkhedenmatrix geeft aan waar de
verantwoordelijkheid ligt in het uitvoeren van de verschillende
taken.
V~~r

de duidelijkheid volgen enkele omschrijvingen van de
gehanteerde begrippen ;
* met het woord "scherm" wordt bedoeld dat er op het
beeldscherm een bepaalde lijst verschijnt waar
14

*

*
*

*

informatie vanaf gelezen kan worden of waar gegeyens aan een lijst kunnen worden
toegevoegd
middels het toetsenbord.
onder het woord "lijst" wordt verstaan alles wat
gegevens vastlegt op papier of op het beeldscherm.
Een lijst kan bedoeld zijn om gegevens aan toe te
voegen of om informatie vanaf te halen. Formulieren, overzichten en contracten zijn dus allemaal
lijsten.
lijsten kunnen handgeschreven of geprint zijn of
op het scherm verschijnen.
elke lijst die in de computer zit kan zowel op het
scherm komen als geprint worden.
onder het woord "verpak" wordt verstaan aIle
verpakkingsmiddelen en andere hulpstoffen welke
nodig zijn bij de productie.

A1vorens tot de beschrijving van het nieuwe informatiesysteem
over te gaan voIgt eerst een globale beschrijving vanhet
nieuwe voorraadregistratiesysteem.
4.2

Het voorraadregistratiesysteem

Bij het ontwerpen van een voorraadregistratiesysteem moet er
worden uitgegaan van de situatie zoals die is bij de productie
van de verse frites. Hier is sinds kort de verpakkingsafdeling
en de eraan gekoppelde koelcel vernieuwd. Dit zal in de
toekomst ook gebeuren voor de diepvriesproducten met de eraan
gekoppelde diepvries.
De voorraad frites zal automatisch worden
geregistreerd.
Dit zal gebeuren door een teller te plaatsen op een bepaald
punt in de verpakkingslijn. Het is belangrijk dat deze teller
zo dicht mogelijk bij de ingang van het fritesmagazijn wordt
geplaatst. Hoe langer de nog af te leggen weg voor de dozen
frites, na de teller is, hoe groter de kans is dat de telling
niet overeenkomt met wat er werkelijk het fritesmagazijn
ingaat. Dit komt omdat er op de nog af te leggen weg een
storing kan optreden waardoor een zojuist getelde doos frites
nooit aankomt in het fritesmagazijn.
Naast het plaatsen van een teleenheid zal er een relatie
gelegd moeten worden tussen de teleenheid en de code op de
docs. Aan de hand van de "code doos" weet de computer dan
welk artikel met 1 moet worden opgehoogd.
Om te voorkomen dat elke doos apart in de bestanden wordt
verwerkt,
worden de gegevens van "code doos" en teller
gebufferd. Deze buffer wordt eenmaal per uur in de bestanden
verwerkt.
Voor de voorraad
relatie :

in

het fritesmagazijn
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geldt

de

volgende

voorraad = invoer - uitvoer
Om de voorraad te weten moet dus naast het bepalen van de
invoer, zoals hierboven is beschreven, ook de uitvoer worden
vastgelegd.
De dozen frites kunnen op 5 manieren het fritesmagazijn
verlaten :
1. doordat de klantbestelling wordt geladen in
een
vrachtwagen
2. doordat dozen frites moeten worden omgeschud
3. doordat dozen frites worden afgekeurd
4. door de directe verkoop van dozenfrites
5. door het zomaar meenemen van een doos frites
Er mag vanuit worden gegaan dat de bestelling van de klant
overeenkomt met wat er uit het fritesmagazijn geladen wordt in
de
vrachtwagen.
Zodoende
kan de registratie
van
de
klantbestellingen die het fritesmagazijn verlaten automatisch
geregistreerd worden door de weegbrug.
De overige 4 manieren waarop de dozen frites het magaz1Jn
verlaten zullen met de hand moeten worden geregistreerd door
het personeel in het fritesmagazijn.
.
Deze registratie gebeurt middels de lijst "voorraadcorrectie
product" en zal na iedere ploeg in de computer moeten worden
ingevoerd.
Een probleem blijft, namelijk de dozen frites die ongemerkt het
fritesmagazijn verlaten. Daarom zal bijvoorbeeld een keer per
week
de voorraad in de computer moeten worden gecontroleerd
met de werkelijke voorraad.
4.3

Een korte beschrijving van het nieuwe informatiesysteem

Er voIgt een summiere beschrijving van het nieuwe informatiesysteem. In het algemeen geldt voor de verschillen tussen het
nieuwe en het oude informatiesysteem het volgende :
de communicatie tussen de afdeling wordt vooral door de
computer verzorgt, dus er zijn minder formulieren en
lijsten die in het bedrijf rondgaan.
het vele schrijfwerk dat gemoeid is met het maken van
allerlei overzichten zal komen te vervallen,
deze
overzichten zullen door de computer worden gegenereerd.
de
computer zal een adviserende taak hebben
met
betrekking tot :
- de productielijnplanning
de aardappelplanning
- het bestellen van de verpakkingsmiddelen en
andere hulpstoffen
welke contracten met een klant over een bepaalde
tijd aflopen
welke klanten hun afgesproken contract niet
nakomen, gezien de afgesproken hoeveel frites
die de klant zou afnemen
16

Alle afdelingen die niet worden besproken hebben als zodanig
niets met de computer te maken. Wel kunnen deze afdelingen nu
geprintte lijsten of formulieren ontvangen in plaats van nu
handgeschreven. Verder zal er gediciplineerd gewerkt moeten
worden, want een aantal gegevens zullen accuraat vastgelegd
moeten worden.
De
voorraad van de verschillende artikelen (frites) zal
automatisch worden geregistreerd. Echter een aantal gegevens
zullen moeten worden bijgehouden. Deze ontbrekende gegevens
moeten
door de heftruckchauffeur worden vermeld op
het
formulier "voorraadcorrectie product" zoals in paragraaf 4.2
reeds is vermeld.
4.3.1

De verkoop

Als er een nieuwe klant bij de verkoop is, dan zullen er globale klantgegevens naar de administratie moeten gaan, voor het
aanvragen van een kredietlimiet. Is er op de administratieeen
kredietlimiet bekend dan zal de verkoop groen licht krijgen
voor het maken van verdere afspraken met de nieuwe klant. Deze
afspraken resulteren in twee soorten gegevens, te weten in
algemene klantgegevens ( naam, adres, etc.) en in klantcontracten. In een klantcontract wordt vastgelegd welke hoeveelheid,
welk product en tegen welke prijs een klant afneemt in een
bepaalde periode. De algemene klantgegevens en de klantcontracten worden in de computer ingevoerd.
De computer zal de verkoop helpen bij het beheren van de
klantcontracten. De computer kent hiervoor twee lijsten. De
lijst "eindprijsafpraak" geeft aan welke klantcontracten in een
bepaalde periode aflopen, hierdoor kunnen er dus op tijd nieuwe
contracten met de klant worden afgesproken. De andere lijst,
"afwijking klantafnamen", geeft aan welke contracten niet na
gekomen worden, de afname blijft achter bij wat er op het
contract vermeld staat.
De verkoop kan ook nog gebruik maken van het overzicht "omzet
per klant". De lijst "omzet per klant" geeft inzicht in de
bestellingen van een klant per artikel over een bepaalde
periode.
4.3.2

Het bedrijfsbureau

Nadat verkoop aIle noodzakelijke gegevens van een nieuwe klant
heeft, wordt door het bedrijfsbureau met de klant een bel- en
leverdag afgesproken. Deze afspraak wordt dan in de computer
ingevoerd.
Iedere dag draa it het bedrijfsbureau de ftbellijst" uit. Hierop
staan aIle klanten, die die dag gebeld moeten worden om de
bestelling op te nemen. AIle klanten op deze "bellijst" worden
gebeld en de bestellingen worden op de "bellijst" geschreven.
Elke bestelling wordt in een wagen ingedeeld op een "wagen17

indelingsformulier". Als een wagen vol is wordt de wagenindeling ingevoerd in de computer. Hierdoor wordt de afzonderlijke
klantbestelling in de computer bekend. De computer zoekt uit
welke klanten voorgefactureerd moeten worden. Deze klanten
worden in een apart bestand gebufferd om voorgefactureerd te
kunnen worden.
Om de fabriek te plannen gebruikt het bedrijfsbureau de
lijst "lijnplanning" van de computer. Hierop staat voor een
bepaalde periode de fictieve lijnplanning gegeven, per artikelgroep of per afzonderlijk artikel. Verder staan hierop de
werkelijke
klantbestellingen voor een peri ode
en
wordt
aangegeven hoeveel deze bestellingen afwijken van de gemiddelde
bestellingen van deze klanten. Aan de hand hiervan kan de
fictieve lijnplanning worden bijgesteld.
Uitgaande van de fictieve lijnplanning wordt door de computer
het "aardappeloverzicht" samengesteld. Het· ll aardappeloverzicht"
geeft aan, hoeveel aardappelen van een bepaalde sortering er
nodig zijn in een bepaalde periode om aan de
fictieve
lijnplanning te kunnen voldoen. Verder wordt er informatie
gegeven over, hoeveel aardappelen van een bepaalde sortering
besteld zijn, in een bepaalde periode en hoeveel aardappelen er
al geleverd zijn per sortering in een bepaalde periode.
Aan de hand van het "aardappeloverzicht" kan men zien hoeveel
aardappelen nog besteld moeten worden. De benodigde hoeveelheid
aardappelen worden bijbesteld. Deze aardappelenbestelling wordt
ingevoerd in de computer.
Met behulp van de "besteladvieslijst" voor verpakkingsmiddelen
en ander hulpstoffen, welk door de computer wordt gegenereerd,
wordt er inzicht verkregen in welke artikelen er bijbesteld
moeten worden. Als er artikelen worden bijbesteld dan wordt
deze bestelling in de computer ingegevoerd.
V~~r
het controleren van de facturen heeft het bedrijfsbureau
een drietal lijsten in de computer. Ten eerste de lijst "controle factuur expeditie", deze dient om de expeditiefacturen te
controleren. Ten tweede de lijst "bestellen verpak", hierop
ziet men of een bepaalde bestelling al geleverd is. Ten derde
de "aardappellijst" welke dient ter controle van de aardappelfacturen.
Verder levert de computer nog een aantal overzichten ; het
"expeditie
overzicht",
het "klantbesteloverzicht" en het
overzicht "voorraad product bestel". Het "expeditieoverzicht"
geeft aan, de transport-, boot- en de gemiddelde kosten per
week per land. Het "klantbesteloverzicht" geeft aan wanneer
welke wagen frites komt laden, welke hoeveelheid en voor welke
klanten de frites bestemd is. De lijst "voorraad product
bestel" geeft inzicht in wat de huidige voorraad van een
artikel(frites) is, hoeveel er nu in productie is en wat er nog
gepland is vandaag te worden geproduceerd. Verder staat op deze
lijst vermeld hoeveel de klantbestellingen zijn voor vandaag,
morgen en overmorgen of later.
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4.3.3 De weegbrug en receptie
De weegbrug zal vergaand geautomatiseerd worden.
Aan de hand
van het "klantbesteloverzicht" ziet men op de weegbrug welke
wagens die dag komen laden. Hierdoor kunnen aIle benodigde
formulieren op tijd worden geprint, waaronder "fritesbon" en
"proforma-rekening". Ais een wagen frites komt laden wordt het
leeg en vol gewicht automatisch in de computer geregistreed. De
"weegbon frites" komt als zodanig te vervallen. AIle uitgaande
wagenfrites zijn in de computer geregistreerd en kunnen zonodig
worden uitgeprint. Dit kan met het overzicht het "boek in/uit".
Ais het volle gewicht van de wagen is bepaald in de computer,
worden een aantal klantbestellingen die nog gefactureerd moeten
worden qebufferd voor de facturatie.
AIle klantbestellingen
waarvan de voorfacturatie achteraf niet overeenkomt met de
werkelijk geleverde hoeveelheid product worden doorgesluisd
naar de financiele computer voor een credietnota.
Bij afhandelen van de wag ens met aardappelen en afval wordt ook
bet leeg en vol gewicht automatisch aan de computer door
qeqeven. Hier echter wordt weI een "weegbon" gemaakt.
Het invullen van het "boek in/uit" waar aIle in en uitgaande
wagens in worden geregistreerd, zal komen te vervallen, want
dit wordt automatisch door de computer geregistreed. Evenals
bet maken van de "productiestaten", "aardappellijsten" en
"weekstaatlt. Deze worden door de computer geprint.
V~~r
deze twee laatste overzichten moeten nog enkele gegevens
in de computer worden ingevoerd nl. de "kwaliteitsformulieren"
en de "tarra-rapporten".

4.3.4

Het magazijn voor verpakkingsmiddelen en hulpstoffen

Het magazijn voor verpakkingsmiddelen en andere hulpstoffen
neemt eens per week de voorraad op, aan de hand van een
lijst "voorraadopname verpak" die door de computer wordt
qeprint. Deze voorraad opname wordt in de computer ingevoerd.
Verder worden aIle bestellingen die geleverd worden bijgeboekt
in de computer.
4.4

Het compositorisch schema

Met behulp van het compositorisch schema wordt een duidelijk
beeld verkregen over de informatiestroom.
De weg die een bepaalde lijst voIgt kan worden nagegaan.
Evenals waar nieuwe informatie op een lijst ontstaat en waar
qegevens worden ingevoerd in de computer.
Na een verklaring van de gebruikte symbolen, volgen twee overzichtsschema's waarin duidelijk wordt welke lijsten er van de
ene naar de andere afdeling gaan.
De qebruikte afkortingen zijn te vinden op het uitvouwblad welk
zich bevind aan het laatste schema.
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Het eerste overzichtsschema legt aIle papieren informatiedragers en informatielijnen vast die er tussen de afdelingen
circuleren. Het tweede overzichtsschema legt de datalijnen
vast, die er zijn tussen de data base en de afdelingen. Om te
weten wat er gebeurd op de afzonderlijke afdelingen moet
gekeken worden naar de schema's waarboven de afdelingsnaam
staat.
De volgende afdelingen zijn uitgewerkt:
1. verkoop
2. bedrijfsbureau
3. weegbrug
4. administratie
5. receptie
6. magazijn verpak
7. magazijn frites
8. ploegbaas
9. sorteerafdeling
10. productieleider
11. directeur
12. technische dienst
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De volgende symbolen worden gebruikt

papiere informatiedrager

=

formulier

n = afkorting
1 = origineel
2,3 = kopien
P = deze papiere informatie drager

is geprint

= er worden informatie-items ingevuld
= gestreept betekend dat de informatiedrager reeds voorkomt

D
0
V
~

aktiviteit

klant of leverancier

langdurige opslag

tijdelijke opslag
waarna de informatiedrager wordt vernietigd

0
V
~

computer terminal

tijdelijke opslag

telefoneren

samenvoegen

controleren

stroom splitsen

of

sorteren

paraferen

formulierenstroom

-- - - -

...........

informatiestroom
datastroom
stroom wordt niet verdcr beschreven
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4.5

Tabellen over de versehillende lijsten

Met behulp van deze tabellen wordt onder andere een inzieht
verkregen in: waar de versehillende lijsten ontstaan, waar de
lijsten gebruikt worden.
Er zijn vier tabellen welke ieder afzonderlijk zullen worden
besproken.
TABEL 1 : Deze tabel bestaat uit 5 kolommen.
- Kolom 1 : Hierin staan aIle gebruikte lijsten
in alfabetisehe volgorde.
- Kolom 2 : Hierin staat de plaats aangegeven waar
gegevens op een lijst ontstaan.
Als bij een lijst niets staat aangegeven
in deze kolom dan houdt dat in dat op die
lijst
geen gegevens ontstaan en dus
gegenereerd wordt uit andere lijsten.
- Kolom 3 : Hierin
staat
aangegeven
wat
de
frequentie is van een lijst die in kolom
2 staat. Het geeft dus aan of een lijst
heel vaak moet worden ingevuld of maar
zelden. Er worden de volgende tekens
gebruikt :
wekelijks

x

=
=

0

=

eenmalig per klant

A

=

aantal keer per dag

w

- Kolom 4

eenmalig

Hierin staat aangegeven of een lijst uit
kolom 2 een handgesehreven lijst is. Er
worden de volgende 2 tekens gebruikt
s

=

se

= handgesehreven op

handgesehreven
eomputerlijst

- Kolom 5

Hierin
staat
aangeven
waar
de
versehillende lijsten uit kolom 1 worden
gebruikt om informatie vanaf te halen.

TABEL 2 : Deze tabel geeft aan waar gegevens ontstaan op een
handgesehreven lijst en waar deze lijst dan naar toe
gaat.
In de eerste kolom staan aIle lijsten waarop
deze
33

tabel
betrekking heeft.
Het zijndus allemaal
handgeschreven lijsten waar gegevens op ontstaan. De
plaats waar een lijst ontstaat wordt verkregen door
te kijken naar de naam van de afdeling van de kolom,
die de rij met een betreffende lijst snijdt. De
afkorting die staat vermeld op het kruispunt van de
kolom en de rij geeft aan, waar de betreffende lijst
naar toe gaat.
Voorbeeld:

Aardappelcontract:
het aardappelcontract ontstaat bij de directeur en de
lijst gaat naar het bedrijfsbureau.

TABEL 3 : Deze tabel geeft aan waar de gegevens van lijsten
worden ingevoerd in de data base en waar ze vandaan
komen.
In de eerste kolom staan aIle lijsten waarop deze
tabel betrekking heeft. De plaats waar deze lijsten
worden ingevoerd wordt verkregen door te kijken naar
de naam van de afdeling van de kolom die de rij met
een betreffende lijst snijdt. De afkorting die staat
vermeld op het kruispunt van ds kolom en de rij geeft
aan waar de gegevens vandaan komen.
Voorbeeld : Klantgegevens; de klantgegevens worden
door de verkoop ingevoerd en gegevens die
ingevoerd worden zijn afkomstig van de
verkoop.
TABEL 4

Deze tabel geeft aan waar informatie van schermen of
printen gebruikt wordt en waar de schermen of printen
vandaan komen.
In de eerste kolom staan aIle schermen of printen
waarop deze tabel betrekking heeft. De plaats waar
deze schermen of printen worden gebruikt, wordt
verkregen door te kijken naar de naam van de afdeling
van de kolom die de rij met een betreffende scherm of
print snijdt. De afkorting die staat vermeld op het
kruispunt van de kolom en de rij geeft aan waar de
schermen en printen vandaan komen.
Voorbeeld : Eindprijsafspraak : de gegevens van de
eindprijsafspraak print of scherm worden
gebruikt
op
de
verkoop
en
deze
eindsprijsafspraak
is
afkomstig
van
verkoop.
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4.6

De informatie-items van de verschillende lijsten

In bijlage 7 wordt een relatie gelegd tussen de afzonderlijke
items en de verschillende lijsten. Er wordt per lijst vermeld
welke items op die lijst voorkomen.
Niet aIle lijsten zijn uitgewerkt. De lijsten die hierin niet
zlJn opgenomen zijn lijsten die niet verschillen van de
huidige lijsten.
4.7

De verantwoordelijkhedenmatrix

De verantwoordelijkheden worden vastgelegd door aan te geven
welke afdeling verantwoordelijk is voor welke taak.
In de eerste kolom staan de verschillende taken vermeld. Deze
taken kunnen uiteenlopen van het uitprinten van verschillende
lijsten,
zoals gebeurt op de afdeling weegbrug voor de
vrachtwagen documenten, tot het zorgen voor het up to date
blijven van computergegevens.
Er zijn naast deze precies vastgelegde t~ken ook algemene taken
zoals
het plannen van de productie, het coordineren van de
productie.
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VERANTWOORDLIJKHEDEN MATRIX
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HOOFDSTUK 5
DE TE NEMEN STAPPEN NA DE INFORMATIEBEHOEFTEANALYSE
5.1

Inleiding

Met behulp van het in het vorig hoofdstuk vastgelegde informatiesysteem, zou nu overgegaan kunnen worden tot de gegevensanalyse.
(Wat gegevensanalyse inhoudt, komt in hoofdstuk 6 aan
de orde.). Dit nieuw ontworpen informatiesysteem wordt het
orderinformatiesysteem genoemd. Allereerst zullen twee stappen
moeten worden genomen :
1. er moet een afbakening van de het financiele- en het
orderinformatiesysteem komen
2. het maken van een simulatieprogramma voor de "lijnplanning" en het "aardappeloverzicht"
Deze stappen zijn te vinden in paragraaf 5.2 respectievelijk
5.5. In paragraaf 5.4 wordt een mogelijke afbakening van beide
systemen kort uitgewerkt.
5.2

Koppelingsproblematiek tussen het financiele- en het
orderinformatiesysteem

Zoals eerder vermeld krijgt de financiele administratie een
nieuw computersysteem met bijbehorende programmatuur. Het nieuw
orderinformatiesysteem zal hieraan gekoppeld worden. Echter
specifieke informatie over het financiele-informatiesysteem
ontbreekt tot heden. Inzicht in het financiele-informatiesysteem is echter wenselijk. Reden hiertoe is :
1. am te kijken op welke plaatsen het orderinformatiesysteem
het financiele-informatiesysteem overlapt,
2. am op plaatsen waar deze overlapping tussen beide informatiesystemen plaats vindt, een beslissing te kunnen nemen
over
uit
welke
informatiesysteem
de
overlappende
informatie wordt verwijderd,
3. am vroegtijdig tot nu toe onbekende problemen
signaleren.

te

kunnen

Als
een informatie-item in verschillende bestanden wordt
bijgehouden levert dit problemen op bij het onderhoud van dit
item. Dit is de reden waarom onder punt 2 de overlappende
informatie verwijderd moet worden. V~~r meer informatie over
dit onderhoudsprobleem zie paragraaf 6.1.
Daarnaast is het zo dat als gegevens vaker voorkomen dit
meer geheugenruimte kost dan noodzakelijk.
De volgende overlapingen in beide informatiesystemen zijn te
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verwachten :
1) de algemene klantgegevens
2) het facturen
3) de klantcontracten
4) statistische omzet informatie
Een
beslissing
over
wat
onder
het
financiele- en
orderinformatiesysteem valt zal moeten worden genomen, alvorens
over te gaan met de gegevensanalyse. want er zal vast moeten
staan tot welke gegevens zich de gegevensanalyse uitstrekt.
Bij deze beslissing over de afbakening van beide informatiesystemen zal onder andere rekening gehouden moeten worden met
de volgende punten :
1)
2)

beide informatiesystemen
mogelijk van elkaar zijn
informatie-items mogen in
systeem voorkomen

moeten
slechts

zo
een

onafhankelijk
informatie-

Een grote mate van onafhankelijkheid tussen be ide informatiesystemen wordt gevraagd omdat het financiele-informatiesysteem
gebruik maakt van een centraal computersysteem. Dit houdt in,
dat het hart van het computersysteem bij Aviko staat en
gebruikt wordt door een aantal bedrijven. De terminals en
printers staan on-line gekoppeld met dit centrale computersysteem. Dit computersysteem is niet altijd bruikbaar. Om te
voorkomen dat het computersysteem te zwaar belast wordt, wat
lijdt tot grote responstijden,
zijn afspraken tussen de
bedrijven gemaakt wanneer elk bedrijf programma's gebruikt die
veel computertijd vergen. V~~r de financiele administratie was
dit tot dusver niet echt een probleem omdat daar veel toepassingen slechts een keer in de week gebruikt hoeven te
worden. Bij het voorfacturen levert dit echter weI problemen
op, omdat er slechts eenmaal per week gefactureerd wordt.
Het orderinformatiesysteem moet echter constant toegankelijk
z~Jn
daar dit anders direct afbreuk zou doen aanbepaalde
toepassingen. Het bijvoorbeeld eenmaal per week uitdraaien van
aIle fritebonnen met bijbehorende grenspapieren is onzinnig.
Als het orderinformatiesysteem te afhankelijk is van het
financiele-informatiesysteem zou dat kunnen betekenen, dat niet
alles uit het orderinformatiesysteem gehaald kan worden wat
erin zit.
5.3

Een afbakening van de beide informatiesystemen

In
deze paragraaf zal een grove afbakening
van
informatiesystemen worden gegeven en vermeld worden
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beide
welke

gegevens van het ene naar het andere informatiesysteem gaan.
Hier moet weI nogmaals worden vermeld dat van de kant van het
financiele-informatiesysteem slechts summieren gegevens bekend
zijn. Als later meer informatie beschikbaar is kan de hieronder
beschreven afbakening als leidraad dienen.
De afbakening zoals hieronder beschreven voldoet aan de twee
eisen die in paragraaf 5.2 gesteld zijn.
Er wordt allereerst een opdeling gemaakt per informatiesysteem
in een aantal hoofdtaken. Waarna op elke hoofdtaak
verder
ingegaan zal worden.
Als laatste zal dan nog worden aangegeven welke soort gegevens
van het ene naar het andere systeem gaan.

financieelinformatiesyteem
-

orderinformatiesysteem

debiteuren administratie
crediteuren administratie
grootboek
financiele verslaglegging
vaste activa

-

klant/contract beheer
order/expeditie beheer
productie beheer
inkoop/voorraad beheer
factureren

Debiteuren administratie :

*
*
*

boeken facturen en betalingen
maken van aanmaningen
diverse debiteuren overzichten

Crediteuren adminstratie :

*
*

boeken inkoopfacturen
boeken betalingen
betaaladviezen
automatische betalingen
diverse crediteuren overzichten

*
*
*

Grootboek :

*
*
*

*

indelen rekeningsschema
raadplegen boekingen
boekingsjournalen, proef- en saldibalans
periodieke afsluitingsoverzichten

Financiele verslaglegging :

* fiscale en bedrijfseconomische

*
vaste activa :

*
*

balans en resultatenrekeningen
analyse mogelijkheden

afschrijfsmethodieken
vervangingswaarde
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*

Klant/contract beheer

*

Order/expeditie beheer

klantgegevens beheer
- "klantgegevens"
- "beldagafspraak"
klantcontractbeheer
- "klantcontract"
- "eindprijsafspraak"
- "afwijkingklantafname"

*

*

Productie beheer :

*
*

ordergegevens beheer
- "omzet per klant per periode"
- orderadminstratie
expeditiegegevens beheer
- "wagenindeling"
- "controle factuur expeditie"
- "klantbesteloverzicht"
- "expeditieoverzicht"

fabrieksplanning
- "lijnplanning"
- "aardappeloverzicht"
weegbrug registratie
- maken "weegbon"
- "boek in/uit"

Inkoop/voorraad beheer :

*
*
*

product
- voorraadregistratiesysteem
aardappelen
- "aardappelcontracten"
- "aardappellijst"
- "bestellen aardappelen"
verpakkingsmiddelen en andere
hulpstoffen
- "voorraadopname"
- voorraadmutatie boeken
- "voorraad besteladvies"
- "bestellen verpak"

Faktureren : - berekenen facturen
- maken fakturen
- maken aIle transportdocumenten
De klantgegevens Z1]n in het orderinformatiesysteem opgenomen
omdat de meeste van de klantgegevens gebruikt worden in dit
systeem. Ook zal de gebruikfrequentie van dat bestand door dit
systeem groter zijn omdat de gegevens bij veel toepassingen
geraadpleegd worden. Hierdoor kunnen beter de klantgegevens
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geconcentreerd worden in het orderinformatiesysteem. Het aantal
keren dat namelijk van de koppeling gebruikt moet worden
gemaakt zal kleiner zijn dan als de klantgegevens in het
financiele-informatiesysteem worden opgeslagen.
De volgende zaken zullen nu gekkoppeld moeten worden :
- klantgegevens
- factuurgegevens naar de debiteuren administratie
- voorraadgegevens naar het grootboek
5.4

Simulatieprogramma

De "lijnplanning" samen met het "aardappeloverzicht" vormen een
belangrijk beheersingselement van het nieuwe orderinformatiesysteem. Soortgelijk gereedschap is in het huidige informatiesysteem niet voorhanden.
Het is aan te bevelen om een simulatieprogramma te maken waarmee het werken met de "lijnplanning" en "aardappeloverzicht lt
kan worden geoefend. Dit heeft tot voordeel dat het bedrijfsbureau, die hiermee moet werken, vroegtijdig ervaring kan
opdoen en de eventuele onvolkomenheden eruit gehaald kunnen
worden.
Wordt deze stap, het maken van een simulatieprogramma, overgeslagen dan zou dit de volgende consequenties kunnnen hebben :
1) dat
een
belangrijk
beheersingselement
van
het
orderinformatiesysteem onprettig werkt zodat er wordt
terugvallen op de huidige werkwijze.
2) dat dit beheersingselement van het systeem een behoorlijke invloed kan hebben op de bestandsorganisatie en
dan zal een aanpassing achteraf veel moeite en geld
kosten.
Het maken van een simulatieprogramma lijkt in eerste instantie
te lijden tot een vertraging van het tijdstip waarop met de
gegevensanalyse kan worden begonnen. Dit is ook zeker waar,
maar deze tijd is zeker geen weggooide tijd, zoals blijkt uit
de mogelijke gevolgen die het achterwege laten van deze
simulatie kan hebben. Daarnaast zal de bestede tijd in het
simulatieprogramma leiden tot een verkorting van de tijd die
nodig is voor de gegevensanalyse.
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HOOFDSTUK 6
GEGEVENSANALYSE

6.1 Inleiding
Nadat de in hoofstuk 5 beschreven stappen genomen zijn. Kan
begonnen worden met de gegevensanalyse (zie literatuur 2).

er

De activiteiten waaruit gegevensanalyse bestaan zijn :
- bepalen van de informatiebehoeftestructuur
- bepalen van de gegevensstructuur
- bepalen van de opslagstructuur
De eerste twee hiervan vinden plaats in de fase logisch ontwerp
en de laatste in het fysieke ontwerp. Het resultaat van 'het
logisch ontwerp is de gegevensstructuur die onafhankelijk is
van de te kiezen technische oplossing. Het voordeel hiervan is
dat aan de gegevensstructuur geen technische beperkingen zlJn
opgelegd. In het fysiek ontwerp wordt pas rekening gehouden met
de technische beperking van de gekozen hardware.
Waarom gegevensanalyse ?
uit de informatiebehoefteanalyse blijkt welke gegevens
moeten worden vastgelegd. Als nu zonder nader onderzoek
(gegevensanalyse) deze gegevens worden opgeslagen
in
bestanden, dan kunnen zich tijdens het onderhoud van die
bestanden vele problemen voordoen.
Als
de lijsten
van paragraaf 4.6 rechtstreeks
in
bestanden worden omgezet, ontstaan er grote problemen bij
onderhoud van deze bestanden.
Als bijv.
het
item
artikelomschrijving wijzigt, dan zal dit item in aIle
bestanden waar dit voorkomt gewijzigd moeten worden.
Doordat dit item in verschillende bestanden voorkomt (o.a.
"fritebon", "lijnplanning" en "klantbesteloverzicht") en
per bestand een groot aantal voorkomens kan hebben is het
wijzigen van dit item een ondoenlijke zaak. Bij wijzigen,
toevoegen en verwijderen kunnen zich problemen voordoen.
De
normalisatiestappen van CODD bieden hiervoor een
oplossing.
Dit
hoofdstuk voert de gegevensanalyse voor het
nieuwe
orderinformatiesysteem niet uit, maar wil aIleen een inzicht
geven in wat gegevensanalyse inhoudt. Dit zal gebeuren door de
verschillende activiteiten die de gegevensanalyse omvat kort te
bespreken. In bijlage 9 zal een voorbeeld te vinden zijn die de
achtereenvolgens te nemen stappen zal verduidelijken.
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6.2

Informatiebehoeftestructuur

6.2.1

Inleiding

is
als
voIgt
Een
informatiebehoeftestructuur
(IBS)
gedefinieerd:
De informatiebehoeftestructuur is een model waarmee de
wezenlijke structuur van een bepaalde informatiebehoefte
wordt weergegeven.
structuur heeft te maken met de relatie tussen de componenten.
Een gegevensverzameling bestaat uit gegevens die een groep
vormen. De relaties tussen de gegevens in een groep wordt
samenhang genoemd. De relatie tussen de groepen onderling wordt
koppeling genoemd.
Het streven van gegevensanalyse is erop gericht om de samenhang
zo sterk mogelijk te laten zijn en de koppeling zo zwak
mogelijk. Daardoor ontstaan groepen, die zo min mogelijk met
andere groepen te maken hebben en zo zelfstandig mogelijk zijn.
De koppeling bij de hier gehanteerde methode is zo zwak dat
deze op zich niet aanwezig behoeft te zijn. De koppeling tussen
groepen kan altijd afgeleid worden uit de inhoud van de
groepen.
De normalisatiestappen
houden zich aIleen bezig
met
de
samenhang. Deze stappen worden behandeld in paragraaf 6.2.2. De
koppeling
wordt behandeld in paragraaf 6.2.3.
De
data
dictionary komt dan nog in paragraaf 6.2.4 aan de orde, waarmee
de informatiebehoeftestructuur wordt afgesloten.
Een informatiebehoefte kan bestaan uit :
- samengestelde gegevens ; deze moeten worden opgedeeld in
de afzonderlijke elementaire gegevens
procesgegevens ; deze worden niet in de IBS opgenomen,
mits de afzonderlijke gegevens aanwezig zijn en het
proces uitgevoerd kan worden met het gewenste resultaat
op het moment dat de informatiebehoefte daar is
Een informatiebehoeftestructuur bestaat uit groepen waarin
onderscheiden worden :
- de sleutel ; een of meer gegevens die zorgen voor unieke
identificatie en die geen overtollige gegevens bevat
- attributen ; geen, een of meer niet-sleutelgegevens
6.2.2

Normaliseren

Normaliserenverdeelt een willekeurige informatiebehoefte in
een aantal groepen, waarbij iedere groep voldoet aan de
volgende definitie :
AIle attributen van de groep zijn functioneel afhankelijk
van de volledige sleutel en tussen attributen onderling
zijn geen functionele afhankelijkheden aanwezig.
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Het normaliseren vindt plaats in drie stappen. Om elke stap uit
te voeren is een recept gemaakt.
stap 1
Verwijder de zich berbalende deelverzamelingen
1.1 Inventariseer alle elementaire gegevens
1.2 Verwijder alle procegegevens
1.3 Voer uit totdat er geen nieuwe groepen meer ontstaan
1.4 Geef de sleutel van de groep aan
1.5 Geef de deelverzameling aan die een herbaald aantal
keren voorkomt
1.6 Herbaal de sleutelgegevens vande oorspronkelijke
groep, samen met de gegevens van de zich herbalende
deelverzameling als een nieuwe groep
1.7 Verwijder de zicb herhalende deelverzameling uit de
oorspronkelijke groep
stap 2
Verwijder de attributen die functioneel afbankelijk zijn van
slechts een gedeelte van de sleutel
"
2.1 Geef de attributen aan die niet functioneel afbankelijk
zijn van de volledige sleutel
2.2 Formeer een aparte groep voor ieder deel van de sleutel
waarvan attributen functioneel afbankeIijk zijn
2.3 Neem in iedere groep de attributen met het bijbehorende
sleuteldeel op
2.4 Verwijder deze attributen uit de oorspronkelijke groep
stap 3
Verwijder de attributen die ook functioneel afbankeIijk zijn
van andere attributen
3.1 Geef de attributen aan die ook functioneel afbankeIijk
zijn van andere attributen
3.2 Formeer een aparte groep voor ieder attribuut of
combinatie van attributen, waarvan andere attributen
funtioneel afbanklelijk zijn
3.3 Neem in iedere groep de attributen met de bijbeborende
sleutel op
3.4 Verwijder de attributen van de nieuwe groep(en) uit de
oorspronkelijke groep
Voordat de koppeling tussen de genormaliseerde groepen bepaald
kunnen gaan worden,
moet eerst bet begrip
objectklasse
duidelijk zijn.
Twee
attributen
hebben dezelfde objectklasse als
beide
eigenlijk
betzelfde attribuut zijn maar een andere
rol
vervullen.
Bijvoorbeeld
als in een groep
de
volgende
attributen voorkomen, chef en medewerker, dan bebben deze
dezeIfde objectklasse.
want een cbef is natuurlijk ook een
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medewerker maar die medewerker vervuld een aparterol namelijk
hij is baas over de medewerkers.
Als twee verschillende gegevens dezelfde objectklasse hebben
dan moet dit bij de eerste normalisatiestap worden vastgelegd.
6.2.3

Koppeling tussen groepen

De koppeling tussen groepen wordt bepaald, doordat in verschillende qroepen qeqevens met dezelfde objectklassen aanwezig
zijn.
Er zijn 3 soorten koppelingen
- koppeling van het type 1 op 1
- koppeling van het type 1 op n
- koppelinq van het type n op m

..

Er zijn 2 reqels voor de koppelingen :
1) Als de sleutel van een qroep bestaat uit
een
deelverzameling van de sleutel van een andere groep,
hebben deze qroepen een 1 op n type koppeling
2) Als een attribuut van een groep de sleutel vormt van
een andere groep, hebben beide groepen een n op 1 type
koppeling
Er Z1Jn vier qeval1en te onderscheiden waarbij een 1 op 1 type
koppeling tussen groepen kan bestaan :
Beide qroepen hebben precies dezelfde sleutel. Zij
vormen dus eigenlijk een qroep
- Beide groepen hebben verschillende sleutels. De objectklasse
van de sleutel is echter dezelfde. Ook in dit
geval vormen de verschillende groepen eigenlijk een
groep
Beide qroepen hebben verschillende sleutels. De sleutel
van de ene groep komt echter als attribuut voor in de
andere groep. Welk attribuut een kandidaatssleutel is.
Ook hier vormen beide groepen in feite een groep
- Beide qroepen hebben verschillende sleutels en ieder
qroep beschrijft een andere zaak, handeling, etc.
V~~r

een n op m koppeling zijn ook vier gevallen
te
onderscheiden
- Beide groepen hebben een sleutel die uit een gegeven
bestaat.
- Beide groepen hebben een samengestelde sleutel waarvan
een deel gemeenschappelijk voorkomt
- Een qroep heeft een samengestelde sleutel waarvan een
deel als attribuut in de andere groep voorkomt
- Beide groepen hebben een attribuut gemeenschappelijk
De n op m koppeling kan altijd gesplitst worden met behulp van
de introductie van een derde groep en twee 1 op n koppelingen
tussen de derde qroep en de andere twee groepen.
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6.2.4

Data dictionary

Een data dictionary is een soort catalogus waarin begripsbeschrijvingen zijn te vinden.
Minimaal moeten de definities van de volgende componenten van
een informatiesysteem in de data dictionary worden vastgelegd :

*
*

*
*

gegevensstroom
gegevensverzamelingen
procesgegevens
elementaire gegevens

Gegevensstromen zijn verzamelingen van gegevens die nodig zijn
bij een proces of hier het resultaat van zijn. Zij hebben een
bron of een bestemming. Deze bron of bestemming kan zowel een
ander proces zijn als een persoon of organisatie.
Deze
verzamelingen stromen dus van de oorspronkelijke bron via een
of meer processen naar hun uiteindelijke bestemming.
Een gegevensverzameling is een verzameling gegevens die in rust
is. Veelal wordt hiervoor ook term bestand of data base
gebruikt.
Een data dictionary is niet compleet als de validatieregels,
die gelden voor de verzameling gegevens, niet zijn vastgelegd.
Validatieregels
beschrijven
de
voorwaarden
waaraan
de
verzameling
moet voldoen wil deze bestaanbaar Z1]n.
De
validatieregels moeten worden opgesteld voor de afzonderlijke
gegevens als voor een samenstel van elementaire gegevens.
Naast deze regels zijn er ook regels nodig waarmee wordt vast
gelegd wie bepaalde handelingen mag verichten. Met handelingen
wordt bedoeld het raadplegen, toevoegen,wijzigen en verwijderen
van gegevens. Deze regels worden de privacyregels genoemd.
6.3 Gegevensstructuur
6.3.1

Inleiding

Na het normaliseren,
bepalen van de koppelingen en het
opstellen van de data dictionary. Moet nu de samenstelling van
de gegevensverzameling worden bepaald, die nodig is om aan aIle
informatiebehoefte te kunnen voldoen. Dit gebeurt door aIle
gegevens van aIle informatiebehoefte samen te voegen tot een
grote verzameling. De gegevensstructuur is een model van een
verzameling gegevens, welk de wezelijke structuur van deze
verzameling weergeeft. Het vinden van de gegevensstructuur
verloopt met behulp vam de volgende drie stappen :
1. tekenen van de afzonderlijke bubble charts
2. intergratie van aIle informatiebehoeftestructuren
3. samenvoegen tot genormaliseerde groepen
Deze drie stappen worden kort besproken in paragraaf 6.3.2,
respectievelijk 6.3.3 en 6.3.4.
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6.3.2

Bubble charts

Om de gegevensstructuur te kunnen bepalen moeten de individuele
informatiesstructuren
worden
samengevoegd.
Tijdens
dit
samenvoegen moeten de gegevens ieder afzonderlijk behandeld
kunnen worden. De structuur van de informatiebehoefte mag
echter niet verloren gaan. Om dit te bewerkstelligen wordt
hierbij gebruik gemaakt van een bepaalde tekentechniek die
bekend staat onder de naam "bubble chart".
Een bubble stelt een gegeven voor en wordt voorgesteld door een
ovaal met daarin de naam van het gegeven. De functionele
afhankelijkheid tussen twee bubbles wordt aangeven door middel
van een pijl.
Het recept voor het teken van een bubble chart luidt als volgt:
1. Teken alle gegevens als afzonderlijke bubbles
2. Geef
de
functionele afhankelijkheden tussen
de
gegevens aan
3. Teken samengestelde sleutels als een bubble, geef
afzonderlijk bruikbare delen weer in een
aparte
bubble
4. Geef de objectklasse aan
5. Verwijder overtollige afhankelijkheden
6. Geef de sleutel aan door de naam te onderstrepen
7. Geef bij afhankelijkheden tussen sleutels beide zijden
van de afhankelijkheid een pijlpunt
8. Afhankelijkheden met aan beide zijden een dubbele
pijlpunt (n:m) moeten gesplitst worden
6.3.3

Intergratie van alle informatiebehoeftestructuren

De bubble charts van de afzonderlijke informatiebehoeftestructuren moet nu een voor een samengevoegd worden. Dit wordt
gedaan met behulp van het volgende recept :
1. Neem een als bubble chart getekende informatiebehoeftestructuur
2. Voeg deze bubble chart samen met de reeds bestaande
bubble chart
3. Geef bij afhankelijkheden tussen sleutels be ide zijden
een pijlpunt
4. splits n:m afhankelijkheden
5. Verwijder overtollig afhankelijkheden
6. Ga verder bij stap 1, zolang er nog niet geintegreerde
informatiebehoeften zijn
6.3.4

Samenvoegen tot genormaliseerde groepen

Een bubbel chart is meestal een ingewikkeld lijnenspel zeker
als de gehele informatiebehoeftestrutuur geintegreerd is. Door
nu de afzonderlijke bubbles weer tot genormaliseerde groepen
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samen te voegen wordt het geheel eenvoudiger. De stapp en die
uitgevoerd
moeten worden om de bubble chart
weer
tot
genormaliseerde groepen samen te voegen zijn :
1. Verwijder aIle intersectie-attributen.
Intersectie-attributen zijn attributen die van meer
dan een sleutel functioneel afhankelijk zijn.
Intersectie-attributen kunnen dus niet eenduidig aan
een sleutel worden toegewezen en mogen dus eigenlijk
niet voorkomen.
2. Controleer alleenstaande gegevens.
Alleenstaande gegevens kunnen weI voorkomen, maar zij
kunnen ook het gevolg zijn vaneen eerder gemaakte
fout. Dit moet gecontroleerd worden.
3. Teken het strokenschema.
Het strokenschema is een voorstellingswijze
die
handig is om gegevens in groepen samen te voegen.
4. Controleer of aIle koppelingentussen
de groepen
afgeleid kunnen worden uit de inhoud van de groepen.
AIle koppelingen tussen groepen moeten door middel
van regel 1 en 2 (paragraaf,6.2.3) afgeleid kunnen
worden uit de inhoud van de groepen.
5. Controleer de gegevensverzameling op volledigheid.
De nu geformeerde gegevensverzameling moet in staat
zijn
om de basisgegevens te leveren
voor
de
verschillende
informatiebehoeften.
Dit
kan
gecontroleerd worden. Ook moeten nu de benodigde
functies van het informatiesysteem bekend zijn. De
volledigheid hiervan kan nu worden vastgesteld.
6.4
6.4.1

Opslagstructuur
Inleiding

De opslagstructuur van een gegevensverzameling geeft aan hoe
deze verzam7~ing op de gekozen dragers is afgebeeld. Het zal
duidelijk Z1Jn dat hierbij de beschikbare hulpmiddelen een
belangrijke rol spelen. Op een grote computer met een data base
management-systeem zal een andere opslagstructuur mogelijk zijn
dan op een micro computer.
Bij
het
bepalen van de opslagstructuur zal
naast
de
gegevensstructuur ook rekening gehouden moeten worden met de
grootte van de verzameling,
het gebruik dat er van de
verzameling gemaakt wordt en de beschikbare hulpmiddelen. Er
zal achtereenvolgens kort behandeld worden :
1. De grootte van de gegevensverzameling
2. Het gebruik van de gegevensverzameling
3. Beperkingen van de hulpmiddelen
Dit gebeurt in paragraaf 6.4.2, respectievelijk 6.4.3 en
6.4.4 ••
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6.4.2

De grootte van de gegevensverzameling

Voordat de groepen in bestanden worden opgedeeld zal eerst een
inzicht in de grootte van de gegevensverzameling nodig zijn. De
volgende informatie moet worden vastgelegd :
lengte per gegeven.
lengte per groep.
aantal voorkomens per groep.
de waarde van de koppeling tussen groepen.
6.4.3

Het gebruik van de gegevensverzamellng

De gegevensverzameling wordt gebruikt door programma's om de al
eerder geanalyseerde informatiebehoefte te vervaardigen en om
door
middel
van transacties de
2egevensverzameling
te
onderhouden.
Van
beide
categorieen
zal
het
gebruik
geinventariseerd moeten worden.
Van leder afzonderlijk gebruik kan door middel van
een
zogenaamde toegangspad-analyse de benaderingsstructuur worden
vastgesteld. Toegangspad-analyse is een manier om na te gaan
welke toegangspaden van de gegevensverzameling nodig zijn om
een bepaalde functie te verichten.
De benaderingsstructuur is een model van de benodigde paden
voor een bepaalde informatiebehoefte of transactie.
Om een benaderingsstructuur te bepalen voor het verrichten van
een transactie moeten de volgende stappen genomen worden :
1. Bepaal de groepen waarin gegevens aanwezig zijn, die
nodig zijn voor de beschouwde transactie
2. Bepaal de gegevens, die gebruikt worden om de koppeling
tussen de in stap 1 gekenmerkte groepen tot stand te
brengen
3. Bepaal de groep, die als primaire toegang dient
4. Maak een fictief model van kartonnen rechthoeken voor de
groepen en touwtjes voor de koppeling tussen de groepen
5. Knip in gedachten aIle niet gebruikte koppelingstouwtjes
door
6. Pak in gedachten het model beet bij de groep van stap 3
7. Leg de nu gevormde figuur vast in een tekening
8. Geef bij recursieve koppeling de herhaling aan
9. Vervang de dubbele pijlen, die naar beneden wijzen, door
een asteriks (11*") in de rechterbovenhoek
Het doel van het maken van benaderingsstructuren is het
verzamelen van gegevens om effectieve opslagstructuur te kunnen
maken.
6.4.4

Berperkingen van de hulpmiddelen

De hulpmiddelen, die nodig zijn om de gegevensverzameling op te
slaan
en
om deze te benaderen,
hebben vaak
bepaalde
beperklngen. Deze beperkingen kunnen te maken hebben met de
55

gevonden gegevensstructuur en met de wijze waarop de gegevens
benaderd moeten worden.
Elk hulpmiddel heeft zijn eigen
beperking.
Bij conventionele bestandsorganisatie moeten onder ander de
volgende problemen opgelost worden :
- Welke groep moet in welk bestand ?
Een groep in een bestaand, meerdere groepen in een
bestand of een groep opdelen in verschillende bestanden.
- wat is de sleutel van het bestand ?
- Hoe is de opbouw van de records ?
Een record kan onder andere een fixed structure of een
indexed structure hebben.
Wat is de bestandorganisatie?
De keuze van een bestandsorganisatie hangt af van het
gebruik van de groepen die samen een bestand vormen. Dit
gebruik is geinventariseerd met behulp van de benaderingsstructuur. Er kan onder andere gekozen worden uit
een
sequentiele- of
een
indexed
sequentiele
bestandsorganisatie.
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HOOFOSTUK 7
SLOTAOVIES
Een onderzoek naar het huidige informatiesysteem heeft een
aantal tekortkomingen aan het licht gebracht. Een aantal van
deze
problemen worden opgelost door het nieuw ontworpen
orderinformatiesysteem in te voeren. Oe informatiebehoefteanalyse
hiervan
is geheel uitgevoerd.
Voordat met
de
gegevensanalyse wordt begonnen, wat een logische stap is, wordt
geadviseerd eerst de volgende 2 stappen uit te voeren
1. Zorgen voor een duidelijke afbakening van de taken die
onder het financiele-informatiesysteem en de taken die
onder het orderinformatiesysteem vallen.
2. Het
maken van een simulatieprogramma waarmee een
belangrijk beheersingselement van het orderinformatiesysteem kan worden uitgetest.
Het uitvoeren van stap 1 kan zelfs als onomkoombaar beschouwd
worden. Want als deze stap niet wordt genomen zullen zich
onheroepelijk in een later stadium problemen voordoen. oit komt
omdat be ide informatiesystemen dan naar alle waarschijnlijkheid
overlappingen zullen bevatten, wat problemen oplevert met het
onderhoud van de gegevens. Verder zal als vroegtijdig geen
duidelijke afbaking is gedefinieerd zich het probleem kunnen
voordoen dat de beide informatiesystemen niet direct aan elkaar
te koppel en zijn, waardoor er extra koppelingsprogramma's
moeten worden gemaakt.
Stap 2 wordt geadviseerd om een belangrijk nieuw gereedschap
voor het nieuwe orderinformatiesysteem vroegtijdig te kunnen
onderzoeken op onvolkomenheden.
Na deze stappen kan dan begonnen worden met de gegevensanalyse
die gediciplineerd moet worden uitgevoerd. Hiervoor kan worden
aanbevolen
de
weg
te volgen die
beschreven staat in
hoofdstuk 6. Hierdoor wordt de opslagstructuur van de gegevens
verkregen. Hierna kan dan begonnen worden met het maken van de
programma's. En kan heel het orderinformatiesysteem worden
ingevoerd.
Dit
lijkt
misschien
nog een
lange
weg,
maar
veel
automatiseringsprojecten stranden omdat ze te gehast worden
uitgevoerd. wil men de invoering van het orderinformatiesysteem
tot een goed einde brengen, zal toch elke stap zorgvuldig
doorlopen moeten worden.
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BIJLAGE 1
PRODUCTINFORMATIE

Verse Frites : er wordt hierbij de volgende onderverdeling
gemaakt:
1. frites gemaakt van 50+ sortering (A-frites)
deze wordt verdeeld in :
a) losse frites direct in de doos.
• de diktes zijn: 7 rom

rom
11 rom
9

• het is 8-10 dagen houdbaar
• wordt verpakt in 10 kg dozen
b) lord chips (gas verpakte frites).
• de diktes zijn : 7 rom
9

rom

11 rom
14

rom

• het is 19 dagen houdbaar
• wordt verpakt in 2 gasverpakte
zakken frites van 5 kg per doos,
behalve bij de 7 rom frites daar gaan
namelijk maar 2 gasverpakte zakken
van 4,5 kg in een doos
c) KV (klein verpakking) , vooral voor de
consument.
• de dikte is 9 rom
• het is 9-10 dagen houdbaar
• wordt gasverpakt in zakken van 750 gr
2. frites gemaakt van 40-50 sortering (Bfrites). Deze worden sunny chips genoemd.
• de diktes zijn ; 11 rom
14

rom

• het is 19 dagen houdbaar
• wordt verpakt in 2 gasverpakte
zakken van 5 kg per doos, of in 1
10 kg
Diepvries Frites:

*

1. wordt gemaakt van de 50+ sortering.
• de diktes zijn ; 7 rom (inkoop)
9 rom

• het is onbeperkt houdbaar in
bevroren toe stand
• wordt verpakt in 4 zakken van 2,5 kg
of in 10 zakken van 1 kg per doos
2

2. speciale gemaakt van 1/3 50+ en 2/3 40-50
sortering.
• de dikte is 9 mm
• het is onbeperkt houdbaar in
bevroren toe stand
• wordt verpakt in 4 zakken van 2,5 kg
of in 10 zakken van 1 kg per docs
Pommes Parisiennes : Pommes Chips

Pommes Rissolees

afgekort met P.P.
diepvriesproduct
gemaakt uit 25-30 sortering
verschillende verpakkingsmaten

-

afgekort met P.C.
diepvriesproduct
gemaakt uit 35-40 sortering
verschillende verpakkingsmaten

: -

afgekort met P.R.
diepvriesproduct
gemaakt uit 50+ sortering
verschillende verpakkingsmaten

In de toekomst wil men voor de Lord Chips naar 2
doos in plaats van nu 1 * 10 kg.

3

* 5 kg per

BIJLAGE 2
ORGANISATIE
De organisatie van de "Frites Specialist" is in het onderstaande schema te zien :

Raad van Commissarissen

(3 personen)

I

Algemeen Directeur

I

Directeur

verkoop

technische dienst

administratie

productie

bedrij fsbureau

De 5 afdelingen zullen hieronder even kort worden besproken.
1. Verkoop

*

heeft als taak :
- het verrichten van marktonderzoek
- het maken van reclame
- het zoeken naar nieuwe klanten
* aantal medewerkers is 10
* de afdeling is als volgt opgebouwd :

verkoopleider

I

I

divisie grootverpakking

divisie klein verpakking

I

I

accountmanager

vertegenwoordigers
( 6 man)

I
secretaresse
4

vertegenwoordiger

2. Productie : * er wordt de volgende indeling gehanteerd
productieleider

I

personeel
voorziening

productiebedrijf
(ploegleider)

kwaliteit
dienst

* het productiebedrijf (ploegleider) is verantwoordelijk voor de totale productie en kan
indien noodzakelijk i.v.m. de kwaliteit het
programma alsnog wijzigen.
Het productiebedrijf is als voIgt onderverdeeld :
productiebedrijf
(ploegleider)

I
S.A
(sorteerafdeling)

S.A
(schilafdeling)

*

*

B.A
(bakafdeling)

V.A
(verpakafdeling)

de kwaliteitsdienst bestaat uit 1 persoon,
onder kwaliteit verstaat men naast productkwaliteit ook de kwaliteit van de verpakking,
codering, service, aanlevering etc.
Per ploeg is daarnaast ook steeds 1 persoon
aanwezig voor de kwaliteit.
de personeelsvoorziening be staat uit 1 persoon, deze zorgt ervoor dat er steeds voldoende personeel is voor de fabriek, deelt de
ploegen in en handelt de ziekmeldingen af.

3. Bedrijfsbureau :
* heeft als taak :
- het verzamelen van orders
- het maken van een expeditieplan
- het maken van een programma voor de
fabriek
- het inkopen van aardappelen v~~r het
programma
- het afhandelen van de vrachtwagens
* het bedijfsbureau geeft de informatie
5

(planning)
door aan het
productiebedrijf
(ploegleider).
* er wordt de volgende indeling gehanteerd :
bedrijfsbureau

I

I

planning & expeditie

weegbrug

* de planning & expeditie bestaat uit 3 personen

*

4. Administratie

die de volgende taken hebben :
afroep grond- en hulpstoffen, planning
fabriek
bijsturen,
planning
verpakafdeling
- verzamelen orders, planning verse frites,
expeditie voor NL, D, EN
.
- verzamelen orders, planning verse frites,
F
kleinverpakking,
expeditie
voor
planning diepvries
voor de planning & expeditie wordt meestal ook
het het begrip bedrijfbureau gehanteerd, in
het vervolg zal als gesproken wordt over
bedrijfsbureau de planning en expeditie worden
bedoeld.

*

heeft als taak :
- het verzamelen, vastleggen en verwerken van allerlei gegevens (inkoop,
verkoop,
loonkosten, machinekosten,
etc)
- het
berekenen van het
financiele
resultaat (iedere 8 weken)
- opstellen
bedrijfsplan (begroting)
voor het volgende jaar
- het verzorgen van de loonadministratie
* de receptie valt ook onder de administratie

5. Technische dienst :

*

heeft als taak :
- het onderhouden van de machines
- het plaatsen van nieuwe machines
- het begeleiden van projecten
- het zorgen voor de waterzuivering
- het verzorgen van de warm, koud en
energie voorziening
6

*

er wordt de
gehanteerd :

volgende

indeling

hoofd technische dienst
I

E.T.D.

M.T.D.

M.T.D. = mechanische technische dienst
E.T.D. = electrische technische dienst
* de M.T.D. bestaat uit :
M.T.D.
leiding
I

I

projecten

hoofd onderhoud

I

lijnmonteurs

*

de E.T.D. bestaat uit

E.T.D.
leiding

lijnmonteurs

*

in de toekomst komen er naast de lijnmonteurs welke in ploegen dienst werken nog een verpakmonteur en een stoker maar deze werken aIleen in dagdienst.
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BIJLAGE 3
EEN KORTE BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE
FUNCTIONARISSEN EN AFDELINGEN

3.1

De productieleiding

De productieleider ofwel bedrijfsleider is verantwoordelijk
voor alle zaken die te maken hebben met de productie.
De bedrijfsleider krijgt de volgende overzichten :
1. weekstaat
2. weekplanning
3. jaaromzetprognose verkoop
4. omzetbegroting Aviko
5. jaaromzetbegroting
6. begroting omzet per week voor het hele jaar
7. inkoop aardappelen voor een aantal weken
8. levering bonken voor een aantal weken
9. ploegbazenboek
Op de weekstaat en het ploegbazenboek na
overzichten voorspellingen.
1. weekstaat

.

zijn

alle

andere

* deze wordt iedere week gemaakt door de receptie
aan
de
hand van alle gegevens
van
de
afgelopen week.
* hierin staat vermeld :
a) voor de verse frites, Lord chips grootverpakking, Lord Chips kleinverpakking, diepvries frites en aardappelproducten ;
wat de productie was
wat de inkoop was
wat de retour ontvangst was
wat de verkoop was
wat de eindvoorraad was
b) verbruik van : • aardappelen 50 +
• aardappelen 35-40
• aardappelen 25-30
c) verkoop van
rauw afval
• gestoomd afval
• fritesafval
• totaal afval
d) rendement van : • frites (inkl. rissolees)
8

*

• pommes parisiennes
• pommes chips
e) gemidde1d droogstof geha1te
f) vetverbruik
g) gegevens over gas verbruik
h) gegevens over electra verbruik
i) gegevens over de productie per 1ijn
j) gegevens over het aantal :
• productie-uren
• storingsuren
• gep1ande stopuren
• netto productie-uren
k}
ziekte percentage van het personee1 en de
productie per hoofd (aIleen van personee1
in ploegendienst).
1) gegevens over in welke hoevee1heid grams
verpakking de diepvriesfrites en de aardappe1producten zijn gestopt.
m) gegevens over de goederen beweging van- de
aardappe1producten
en de diepvriesfrites
uitgesp1itst naar artike1 wordt verme1d :
• beginvoorraad
• productie
• inkoop / retour
• verkopen
• ops1ag
• gekante1d uit kisten
• voorraad
• p1aats
n) gegevens over de storingen (storings1ijst):
per p10egdienst wordt verme1d :
• hoe1ang een storing op lijn 1,2,3
duurde
• hoe1ang een gep1ande stop op 1ijn
1,2,3 duurde
• de reden van de storing of gep1ande
stop
de gegevens worden hiervoor verzame1d en
maandag
door de receptie verwerkt en uitgetypt, waarna ze
worden verspreid.
De weekstaat wordt dan dinsdagmiddag in de staf
vergadering besproken.
Op deze stafvergadering worden de vo1gend punten
in ieder geva1 besproken :
- omzetoverzichten van de vorige week
- debiteurenoverzicht van deze week
- weekstaat van de vorige week
- naca1cu1atie van de vorige week

2) Weekp1anning : - wordt gemaakt door planning en expeditie.
- deze wordt iedere week gemaakt.
- per p10egdienst staat erop verme1d hoevee1

9

frites er
worden.
3) Jaaromzetprognose

per

lijn

geproduceerd

moeten

: - wordt eens per jaar opgesteld aan de
hand van de verkoopverwachting en de
historische gegevens.
- komt van de afdeling verkoop.
- per periode wordt er vermeld hoeveel
verse frites in dozen, Lord Chips
grootverpakking, Lord Chips kleinverpakking en diepvries er wordt verwacht
om te zetten.

4) Omzetprognose Aviko :
- per jaar krijgt men een verwachting van
de verkoop van aardappelproducten.
- komt van Aviko
door het jaar heen krijgt men nogmaals
omzetprognozes, deze zijn dan gedetailleerder.
5) Jaaromzetbegroting :
- aan de hand van de jaaromzetprognose en
de omzetprognose Aviko wordt deze jaaromzetbegroting opgestelt.
- wordt gemaakt door productieleider en
de afdeling planning en expeditie.
- hierop
staat
per periode
vermeld
hoeveel er geproduceerd gaat worden
van:
• verse frites
• Lord Chips
• diepvries
• vers voor Aviko
• Pommes Paris
• Pommes chips
• Pommes cubes
• totale productie
• vers inkoop Aviko
• verkoop totaal
6) Begroting omzet per week voor het hele jaar :
- deze lijst is algeleid van de jaaromzetbegroting, de perioden zijn echter nu opgesplitst
naar weken.
- komt van de afdeling planning & expeditie.
per week wordt er vermeld hoeveel er geproduceerd gaat worden van :
• verse frites
• Lord Chips
• diepvries
• vers voor Aviko
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•
•
•
•
•

Pommes Paris
Pommes chips
Pommes cubes
vers van Aviko
totale productie

7) Inkoop aardappelen voor een aantal weken :
- wordt gemaakt door planning & expeditie en de
directeur.
- per week wordt er vermeld hoeveel :
• frites voor Fritesspecialist
• frites voor Aviko
• totaal frites
• benodigde aardappelen
• aardappelen 40-50
• kontracten met
Overveld,
Korteweg en Verhagen
• van Tuyl
• tekort 50+
• D.P. Kortweg
• restant V.T.
8) Levering bonken (50+) voor een aantal weken :
- wordt gemaakt door planning & expeditie.
- er wordt vermeld per week wanneer er een
lading 50+ aardappelen wordt geleverd met
een vrachtwagen door :
• van Overveld
• Verhagen
• Kortweg
• D.P. Kortweg

9) Ploegbazenboek
- dit wordt ingevuld door de ploegbaas.
- hierop
staat
vermeld
wat
er
wordt
geproduceerd tussen start en eindtijd op
iedere
productielijn en
aIle
storingen worden erop vermeld (hoeveel + reden).
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3.2

Planning & expeditie

Twee personen voeren de volgende werkzaambeden uit
1. bellen naar klanten :
wo met de boot
do, vr leveren
zo met de boot
wo bellen
ma, di leveren
do bellen
ma leveren
vr bellen ~> di leveren
op andere dagen kan ook gebeld
worden
dagelijk bellen en leveren

naar EN

; ma bellen

naar F

.,

naar NL, D, B

,.

->
->
->
->
->

Het bellen gebeurt met behulp van laadlijsten en
bellijsten.
Op de laadlijsten voor NL, B, D staat
precies op welke dag en hoe laat er een
bepaalde vrachtwagen komt laden voor een
bepaald aantal klanten.
Op de laadlijsten voor E, F staan aIleen
maar klantennamen die er gebeld moeten
worden.
V~~r
I stuurt de vertegenwoordiger een
telex met de opdrachten.
Op deze laadlijsten hoeft aIleen nog het aantal
dozen te worden vermeld en het soort product
kenbaar gemaakt.
De gegevens die ontstaan zijn : •
•
•
•

klant
hoeveelheid
soort product
wanneer leveren

De code voor de dozen is
productiedatum + houdbaarheid
( met een uitzondering, namelijk de frites voor
EN die zondag met de boot gaan, deze hebben de
volgende code lima + 19", dit gebeurt ook met
frites voor F )
Iedere dag om 17.00 wordt de codering
naar de volgende dag.

omgezet

2. expeditie
Er Z1)n 6 vrachtwagens die konstant rijden voor de
"Fritesspecialist", te weten 4 wagens van de firma
Boom en 2 van de firma Franken elk met een inhoud van
12

24 * 77 = 1848 dozen. Deze rijden voornamelijk op E.
Hiernaast zijn er ook wagens die op F rijden een naar
Lyon, Avignon en de andere naar Nantes, Bordeaux. Ze
komen beide maandag laden. (28 pallets van 70 dozen).
De andere wagens moeten apart worden ingehuurd.
Er zijn ook klanten die zelf hun producten komen
halen.
Engelse wagens hebben vaak een kleinere inhoud (1617
dozen).
De wagens worden nu ingedeeld. Als de wagens niet
helemaal vol zijn worden nog een aantal klanten opgebeld of ze niet wat meer frites in voorraad willen
nemen.
Laadlijsten + lijsten van de wagenindeling gaan naar
de "weegbrug". Daar worden aan de hand hiervan de
fritesbonnen + grenspapieren + pro-formarekeningen
gemaakt.
Al deze formulieren blijven op de afdeling "weegbrug n
tot de vrachtwagen vertrekt.
3. planning voor de ploegbazen
De planning wordt doorgegeven aan de ploegbazen, deze
bevat de volgende items :
- datum
- laadtijd
- totaal aantal dozen
- aantal dozen per product
- code voor op de dozen
De
planning wordt gemaakt met behulp
van
laadlijsten
en de wagenindeling.
Ook wordt
gekeken hoeveel er nog ligt in het magazijn.

de
er

De planning bestaat uit de boven genoemde 5 items,
deze zijn opgeschreven met stift op een vel papier.
Voor iedere wagen staan deze items erop.
Deze lijst komt te hangen bij de productieleider.
Zo nodig wordt er nog een mondelijke toelichting
gegeven,
dit
is echter niet gebruikelijk,
de
ploegbaas komt meestal als hij iets niet begrijpt of
een bepaalde order niet optijd klaar krijgt.
voorbeeld :
din : Hagar voor Ierland : 1848
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616 sunny 14/14
1155 sunny 14/14
77
sunny

din. nacht : ••••••••
din of wo

. ..... .

wo 9.00 :
4. controle factuur expeditie
Met behulp van de lijsten van de wagenindeling wordt
de map vervoer ingevuld.
Hierin

wordt allereerst per vervoerder
- datum
- autonummer
- km (aantal kilometers)
- rekening + bedrag
- levering (waarheen)

bijgehouden

Dan wordt per land het volgende bijgehouden :
* aIleen voor E:
- datum
- autonummer
- boot heen (bijv. zo av)
- boot terug
* per week
- datum
- autonummer
- dozen (aantal)
- boot (kosten)
- transport (kosten)
- gemiddeld
boot + transport
gemiddeld ~ -----------------dozen

* totaal per week :
- week
dozen totaal
gebracht
afgehaald
transport
boot
gemiddeld
AIleen bij E zijn de bootkosten natuurlijk van belang.

De
facturen aangaande expeditie worden door
de
administratie doorgegeven aan de afdeling planning &
expeditie. Hier worden ze gecontroleerd met behulp
van de map vervoer. Na de facturen geparafeerd te
hebben voor prijs en ontvangst gaan ze terug naar de
14

administratie.
Om de paar dagen komen er een paar facturen en om de
paar dagen gaan de getekende facturen weer terug.
(geen vaste dagen)
De derde persoon voert de volgende werkzaaroheden uit :
1. Controle aardappellijsten
Het
boek in/uitgaande wagens van
de
afdeling
"weegbrug" en het boek van de sorteerafdeling, worden
met elkaar gecontroleerd. Als de gegevens van beide
boeken met elkaar overeenkomen worden op de afdeling
"weegbrug" de aardappellijsten voor van Tuyl gemaakt.
Hierin staat vermeld hoeveel aardappelen er
geleverd en hoeveel er zijn teruggegeven.
De aardappellijsten voor van Tuyl bestaan uit :
* inkomend v.g.w. (veldgewas) van Tuyl BV.
- weeknr.
- weegbrief (nummer)
- datum
- autonummer
- opleggernummer
- leverancier
- gewicht
- totaal gewicht
* uitgaande aardappelen van Tuyl BV.
- weeknr
- weegbrief (nummer)
- datum
- autonummer
- opleggernummer
- be stemming
- grond
- 40/50

- kriel
- 35/50
- 35/40

- voer
- 0/40

*

- afgekeurd v.g.w.
- totaal grond, ••• , afgekeurd v.g.w.
inkomende bonken "Fritesspecialist".
- weeknr
- weegbrief
- datum
- autonummer
- opleggernummer
- leverancier
- gewicht
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zijn

- totaa1 gewicht

* inkomende 40/50 "Fritesspecia1ist".
- weeknr
- weegbrief
- datum
- autonummer
- op1eggernummer
- leverancier
- gewicht
- totaa1 gewicht
* inkomende bonken van Tuy1 BV.
- weeknr
- weegbrief
- datum
- autonummer
- op1eggernummer
- leverancier
- gewicht
- totaa1 gewicht
* inkomende 40/50 van Tuy1 BV.
- weeknr
- weegbrief
- datum
- autonummer
- op1eggernummer
- 1everancier
- gewicht
- % grond + kg grond
- gewicht exc1usief grond
- % korting + kg korting
- netto gewicht
- totaa1 gewicht, grond, exc1usief grond,
korting, netto gewicht.
* afrekening van Tuy1 BV.
- aanvoer v.g.w.
- retour v.g.w.
40/50
35/50
voer
krie1
0/40
35/40
grond
- retour totaa1
- hiervan tarra niet te beta1en
- hiervan tarra tegen voerprijs
- totaa1 te beta1en kg aardappelen
2. beste11en aardappe1en
Er zijn een groot aanta1 vaste contracten
met
aardappe11everanciers. Zoln contract houdt in dat er
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een vaste pr~Js is afgesproken voor een groot aantal
, bonken ,
tonnen aardappelen (per soort; v.g.w.
40/50}. Er kan dan gewoon van dat contract aardappelen worden besteld.
Er wordt naar gestreefd het contract gelijkmatig over
een aantal weken te verdelen.
Het bestellen van de wagens gebeurt telefonisch. De
bestelling wordt gemaakt aan de hand van
wat er
geproduceerd gaat worden.
Een gedeelte van het tonnage wordt ruim op tijd
besteld, zelfs weken van te voren. Waarna in de week
zelf een verder aantal tonnen worden afgeroepen. Dit
gebeurt allemaal op een bepaalde verwachting.
ledere ochtend wordt gekeken welke aardappelen en in
welke hoeveelheid men nog te kort komt om de volgende
30 uur te kunnen blijven produceren.
Het tekort moet dan nog besteld worden van de
contracten, of moet apart daarvan worden aangekocht (onderhandelen via de telefoon).
Het bepalen van de tekorten gebeurt aan de hand van
de lijst waar op staat wat verkocht is en de
hoeveelheid aardappelen die men al besteld heeft.
3. Bepalen wat er door elke lijn geproduceerd gaat worden.
Aan de hand van wanneer de aardappelen gebracht
worden wordt een indeling gemaakt van wat men op elke
lijn moet gaan produceren de komende 24 uur.
Deze lijst wordt dan opgehangen bij de productie
leider.
voorbeeld :
lijn

1

lijn 2
lijn

3

.

,

verse frites + Lord Chips
afmaken dan Engeland
dan 770 Lord 11/11
dan 4543 Lord 14/14
dan sunny 6160 blanco

;

verse frites

.

,

Frankrijk

verse frites + KV tot dinsdagmorgen
11.00 uur daarna over op PC 7rom

verpakken Rovma 8

*

750 gr PC

Aviko NLtext

4. Afroepen grondstoffen
Men moet zorgen voor het op tijd bestellen van de
grondstoffen
welk
direct nodig zijn
voor
de
productie. Van het magazijn krijg men de voorraden
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door via een lijst. Aan de hand hiervan wordt
besteld. Deze bestelling wordt dan weer aan het
magazijn doorgegeven zodat ze daar weten wat er komt.
Een keer per week wordt de voorraad opgenomen door de
magazijnmeester met behulp van een lijst. Deze wordt
doorgegeven aan de planning & expeditie. Hier zorgt
men voor de bestelling en er moet rekening gehouden
worden met een leveringstermijn van 2 a 3 weken.
De magazijnmeester houdt een voorraadboek bij. Hierin
staan
alle vooraadmutaties vermeld.
Hij
voert
bij aankomst van een bestelling een vrachtcontrole
uit (op hoeveelheid en beschadigingen) en schrijft
het in het voorraadboek. De vrachtbrief leverancier
gaat dan naar de administratie, waar het samengevoegd
wordt met de betreffende factuurleverancier. Deze
gaan dan naar de afdeling planning & expeditie, waar
ze gecontroleerd worden op prijs. Hierna gaan ze
terug naar de administratie waar ze dan betaald
kunnen worden.
5. bestellen van folie voor de Aviko producten
ledere maandag wordt aan de hand van het voorraadboek
alle mutatie van de folie voor de Aviko producten
doorgebeld naar Aviko (deze gegevens worden daar in
de computer gezet) ( de folie voor Aviko producten is
eigendom van Aviko).
Het bestellen van nieuwe folie gebeurt in samenspraak
met Aviko.
Een keer in de 8 weken wordt dan de werkelijke
voorraad geteld van deze folies ter controle.
6. bestellen van vet
Het vet wordt wekelijks besteld. ledere woensdag
wordt de voorraad opgenomen en besteld. Er wordt
zo'n 20 a 25 ton vet in de week besteld.
Er wordt in principe nooit vet weggegooid. Toch moet
er steeds vet ingekocht worden. Dit komt omdat de
frites vet opnemen.
7. de prijzen vaststellen voor de Aviko producten
ledere week worden de prijzen voor de Aviko producten
berekend en daarna doorgegeven aan de administratie.
Deze prijzen worden berekend met behulp van vaste
formulieren
waar alle vaststaande kosten
reeds
opstaan.
Alleen het vetgehalte, vetprijs en aardappelprijs
z~Jn
nog variabel.
(De aardappelprijs is afhankelijk van de dagprijs)
(Het vetgehalte van de frites
is afhankelijk van het seizoen.)
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3.3

De weegbrug

Dient ter registratie van aIle in en uitgaande vrachtwagens met
aardappelen of frites. De chauffeur heeft voor de administrative handelingen kontakt met de afdeling "weegbrug". Elke
vrachtwagen die komt of weggaat meldt zich hier.
De volgende 5 taken worden er uitgevoerd :
1. Het maken van de weegbrief.
Van aIle vrachtwagens die aardappelen of frites komen
brengen of halen wordt een weegbrief gemaakt.
De weegbrief voor frites bestaat uit 2 velletjes en die
voor de aardappelen en het afval uit 4.
- bekende wagens hoeven aIleen het beladen gewicht te
laten wegen.( leeg is het gewicht van de wagen
bekend)
- onbekende wagens moeten zowel leeg als het baladen
gewicht laten wegen.
Er wordt het volgende op de weegbrief ingevuld :
- vrachtbriefnummer ( is al aangebracht)
- leverancier (of klant naam)
- bestemming (of waarvan)
- product
- kenteken
- trailernummer
- tijd (gebeurt door weeginrichting)
- datum
(gebeurt door weeginrichting)
- leeg gewicht (gebeurt door weeginrichting)
- vol gewicht ( gebeurt door weeginrichting)

.

·
·
·

, naar sorteerafd. -> terug weegbrug
Weegbrief "- wit
groen ; naar sorteerafd. -> terug weegbrug
rose , naar sorteerafd. (blijft daar)
gele , blijft bij de "weegbrug"

--

-

Weegbrief voor frites :
- wit
;
naar administratie
- blauw;
blijft bij de "weegbrug"
2. Het invullen van het boek "in/uitgaande wagens".
Dit is een boek waar aIle benodigde gegevens over
aIle
in
en uitgaande
vrachtwagens
in
wordt
vastgelegd.
AIle gegevens hiervoor komen van de weegbrief.
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Het boek bevat de volgende items.
- datum
- bonnummer frites (vrachtbriefnr. van de
weegbrief van frites)
- bonnummer aardappelen ( vrachtbriefnr. van
de weegbrief voor aardappelen en afval)
- tijdstip van aankomst
- bruto (gewicht)
- tarra (gewicht)
- netto (gewicht)
- product
- aantal dozen of kg.
- kenteken
- opleggernummer
- afnemer of leverancier
plaats ( van afnemer of leverancier)
- diversen (naam chauffeur of transporteur)
3. De aardappellijsten maken.
Naast het boek "in/uitgaande wagens" worden aIle wagens
met in/uitgaande aardappelen nog eens geregistreerd op
lijsten. De aardappellijsten bestaan uit 5 verschillende lijsten :
- inkomend veldgewas van de afgelopen week.
Het kent de volgende items :
• weegbrief nummer
.plaats
• datum
• % grond
• kenteken
• kg grond
• opleggernummer
• netto
• leverancier
• droogstofgehalte
• gewicht
- inkomend 0/50 van de afgelopen week.
Het kent de volgende items :
• weegbrief nummer
• kg grond
• datum
• excl. grond
• kenteken
• % korting
• opleggernummer
• kg korting
• leverancier
• netto
• gewicht
• droogstofgehalte
• plaats
· % grond
- inkomende bonken van de afgelopen week.
Het kent de volgende items :
• weegbrief nummer
.plaats
• datum
• % grond
• kenteken
• kg grond
• opleggernummer
• netto
• leverancier
• droogstofgehalte
• gewicht
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- uitgaande aardappelen van de afgelopen week.
Het kent de volgende items :
• weegbrief nummer
• 40/50
• kriel
• datum
• 35/50
• kenteken
• opleggernummer
• 35/40
• afkeur vgw.
• bestemming
• voeraardappelen
• % zand
- uitgaande schillen van de afgelopen week.
Het kent de volgende items :
• weegbrief
• schillen
• datum
• snippers
• kenteken
• frites afval
• bestemming
Naast deze aardappellijsten worden ook uitgaande van
het boek "in/uitgaande wagens" de aardappellijsten
voor van Tuyl gemaakt. Een beschrijven van deze lijsten is te vinden in 3.2.
4. De fritesbon maken.
Dit is een bon voor het leveren van frites aan
een klant. Hierop staat precies wat er in de vrachtwagen geladen moet worden. Met deze bon wordt de
wagen gel aden met dozen frites.
Deze bonnen worden klaar gemaakt aan de hand van de
laadlijsten en de indeling van de vrachtwagens van de
afdeling planning & expeditie. Naast het klaarmaken
van defritesbon worden ook meteen de grenspapieren
en de pro-formarekeningen gemaakt.
Op deze bon
-

wordt ingevuld :
afgeleverd aan
transport ( eigen , naam afhaler)
aflever datum
expeditiecode (geeft verschillende
vervoerders aan)
- bonnummer (staat er al op)
- artikel nummer (voorgedrukt)
- aantal dozen
- omschrijving (voorgedrukt)
- prijs
- k (kode)
- autonummer

De witte frites bon gaat naar de administratie waar
de volgende items nog op het formulier
worden
ingevuld :
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-

klantnummer
weeknummer
factuurcode
controlegetal

Het controlegetal is een optelling van klantnummer,
weeknummer, factuurcode, artikelnummer en aantal.
Er volqt
qebeurt :

nu een chronologische volgorde van wat

er

- laadlijsten + lijsten wagenindelinq komen aan op
afdeling weeqbrug.
- fritesbonnen + grenspapieren + pro-formarekeningen
worden qemaakt.
- waqen komt om te laden.
- weegbrief voor frites wordt qemaakt (leeg qewicht).
- waqen + rose frites bon qaat laden.
- weegbrief voor frites afmaken (vol qewicht).
- controle aantal dozen + gewicht.
- wagen
+
qrenspapieren
+
3
fritesbonnen +
pro-formarekeninqen vertrekken naar de klant.
- laadlijsten qaan teruq naar planning & expeditie.
- witte fritesbon + witte weegbrief voor de frites
qaan naar de administratie.
- blauwe weegbrief voor de frites wordt opgeslagen op
de afdelinq weegbrug.
5. Het maken van de productiestaat.
Aan de hand van de fritesbonnen worden de productiestaten qemaakt. Oit qebeurt iedere dag.
We kennen 4
1. voor
2. voor
3. voor
4. voor

soorten productiestaten, te weten
de diepvriesfrites.
de verse frites.
de Lord Chips.
de aardappelproducten (PP, PC, PR).

1) productiestaat voor diepvriesfrites.

Hierop staan de volqende items :
• naam ploegbaas
• werktijd van/tot
• datum
• beginvoorraad
• productie
• verkoop
• eindvoorraad
• bon nr. (frites bon nr.)
• naam (afnemer)
• woonplaats (afnemer)
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• kg (aantal kilogrammen product)
• aantal dozen
• artikelcode
2) productiestaat voor de aardappel producten.
Het heeft dezelfde indeling als de
voor diepvries.

productiestaat

3) productiestaat voor verse frites.
Hierop staan de volgende items:
• naam ploegbaas
• werktijd van/tot
• datum
• beginvoorraad
• productie
• verkoop
• eindvoorraad
• bon nr. (frites bon nr.)
• naam (afnemer)
• 7 (aantal kg frites 7/7)
• 9 (aantal kg frites 9/9)
• 11 (aantal kg frites 11/11)
• 14 (aantal 19 frites 14/14)
• naam transporteur
4) productiestaat voor Lord Chips.
Oeze heeft dezelfde opbouw als de
voor verse frites.
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productiestaat

3.4

Verkoop

De afdeling verkoop kent een onderverdeling in twee
een voor de klein verpakking (KV) en een voor
verpakking (GV).

divisies,
de groot

De divisie KV bestaat uit drie personen.
De
divisie
GV
be staat
uit
zes
personen
vertegenwoordigers. Elke vertegenwoordiger heeft een
gebied. Er wordt de volgende indeling gehanteerd :
- Nederland, Belgie
- Italie
- Frankrijk
- Duitsland, Denemarken, Zweden
- Engeland, Ierland
- Spanje

allen
bepaald

De
afdeling verkoop probeert zoveel mogelijk klanten. te
krijgen. Als er een nieuwe klant is dan wordt deze doorgegeven
aan de afdeling planning & expeditie, die dan vervolgens deze
klant regelmatig opbelt om een bestelling te krijgen.
Verkoop maakt afspraken met de klant over :
- prijs
- vervoer (afhalen of brengen)
- besteldag
Verkoop geeft ieder jaar een jaarprognose af.
Verkoop beheert de reklamenbutgetten.
- KV ; besteed aIle reklamen uit.
- GV : doet zelf aan eenvoudige reklame en besteed
het grotere werk uit.
Als er een nieuwe klant is, wordt hiervan een lijst met gegevens gemaakt. Een lijst gaat naar de administratie, een naar
planning & expeditie en een wordt er zelf op geslagen.
De volgende gegevens staan erop :
- naam klant
- adres klant
- afleveradres
- kontactpersoon
- leverdagen
- af fabriek dagen
- bel dagen
- vervoer afspraak
- prijs afspraak
Bij de KV wordt iedere donderdag een bellijst uitgegeven voor
de volgende week aan planning & expeditie.
ledere week gaat er van verkoop ook nog een lijst naar de
administratie, met de volgende gegevens :
- klantnummer
- klantnaam
- prijs
datum eind prijs afspraak
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3.5

De receptie

De receptie bestaat uit een persoon welk de volgende taken
heeft :
- het beantwoorden van de telefoon.
- het verwerken van gegevens voor de weekstaat.
- het verrichten van allerlei typwerk.
- uitwerken aardappelen ( van sorteerafd.).
- het verzamelen en bewaren van de tarra-raporten.
AIleen het tweede, vierde en vijfde punt zal hieronder verder
besproken worden daar de andere punten voor zich spreken.
A) Het verwerken van gegevens voor de weekstaat.
De weekstaat wordt gemaakt aan de hand van de volgende
lijsten :
1. productielijsten.
- deze lijsten worden gemaakt bij de afdeling
weegbrug met behulp van de productiestaten van
de afgelopen week.
De volgende items komen er op voor :
per ploeg staat erop vermeld ~
a) wat er geproduceerd is :
• productie vers
• productie diepvries
• productie aardappelproducten
• productie Lord Chips
b) wat er verkocht (verladen) is ;
• verkoop vers
• verkoop diepvries
• verkoop aardappelproducten
• verkoop Lord Chips
c) wat er verpakt is vanuit de bulkvoorraad ;
• verpakt 150/500
• verpakt 750
• verpakt 1000
• verpakt 2000/2500
• verpakt 3000/5000
• productie kisten
• gekantelde kisten
d) storingen per lijn ;
• storingen
e) storingen per productie uitgewerkt ;
• storingen vers
• storingen diepvries
• storingen aardappelproducten
f) productie storingen ;
• netto productie vers
• netto productie diepvries
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• netto productie PC
• netto productie PP
• netto productie PR
q) qemiddelde producie per uur 1
• productie per uur vers
• productie per uur diepvries
• productie per uur PC
• productie per uur PP
• productie per uur PR
2. aardappellijsten.

Ze komen van de weegbrug. ( zie bij 3.1 en 3.3
voor hun inhoud)
Bij de lijst over uitgaande schillen zijn ook
aIle bijbehorende weegbrieven aanweziq.

3. personeelslijsten.
Van personeelsdienst ontvangt men
a) planning van het personeel(afgelopen week)
het bevat de volqende items :
- weeknummer
- van •• tim ••
dan per dienst vroeg, laat , nacht
- productieleider (ploegbaas)
- schiller
- bakker
- heftruckchauffeur (2)
- laden
- kantine
- controle
- mach. bediende vers (2)
- mach. bediende DV.
- mach. bediende multivac (3)
- sorteren (2)
dan wordt er nog vermeld wie er wanneer
verlof hebben
Overal waar een getal tussen haakjes staat, qeeft
aan dat daar meer dan een persoon werkt, namelijk
het aantal dat er vermeld staat. Dit geldt ook bij
de volqende lijst.
b)

personeelsbezettinq voor iedere ploeg per
dag.
Voor iedere nacht, vroege of late dienst
wordt een lijst qemaakt waarop precies
staat waar iedereen is inqedeeld.
Het bevat de volqende items :
- datum
- ploeg (nacht, vroeg, laat)
- weeknummer
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c)

productieleider (ploegbaas)
sorteer afd. (4)
schililer
pitters (5)verdeeld per lijn
bakker
heftruck verse frites
heftruck OV.
pallettiseren
kantine
portier
uitzoeken (4) verdeeld per lijn
dozen opzet mach. (2)
stapelen vers
mach. bediende inpakhal (4)
KV. inpakken
mach. bediende OV.
dozen opzet mach. OV.
stapelen OV.
controle
corvee

aanwezigheidslijst van het personeel.
Aan de hand van de prikkaarten wordt
bijgehouden wanneer iemand aanwezig was,
ziek of verlof had.
Per ploeg wordt dit op een lijst bijgehouden. Het bevat de volgende items
- ploeg (nacht, vroeg, laat)
- naam werknemer (vertikaal)
- dagen (horizontaal)
- teken aanwezigheid, ziek of verlof
(in de matrix)

4. opgenomen voorraad stand.
oit gebeurt iedere zaterdag (iedere week een
ander persoon).
Er wordt dan gekeken hoeveel
voorraad er van ieder product nog aanwezig is.
Oit gebeurt omdat de cijfer zoals berekend op de
productiestaat niet altijd met de werkelijkheid
overeenkomen.
5.

gas,water,electrici~eitslijst.

Oeze lijst wordt in feite iedere dag gemaakt
door de kwaliteitsmedewerker in ploegendienst.
Op zaterdag neemt de poetsploeg ook nog eens
aIle meterstanden op. AIleen deze laatste lijst
wordt gebruikt voor de weekstaat.
Het bevat de volgende items :
• datum
voor nacht, vroeg, laat een aparte kolom met ;
• flow totaal
• leidingwater
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hydrosort afd.
voeding decanter
schilafdeling
ketel huis
was soteerafd.
meetput eindafvoer
ontijzering 1
ontijzering 2
elect.ra dag A
electra nacht A
electra dag B
electra nacht B
electra dag C
electra nacht C
electra dag D
electra nacht D
gas 1
gas 2

Er onstaat per week een ordner waarin de volgende lijsten
en bonnen zitten :
1. weekstaat
2. aardappellijsten
3. productielijsten
4. rendementsgegevens (+ berekening)
5. aIle weegbonnen voor uitgaande aardappelen
6. uitgaande aardappellijst
7. aIle weegbonnen voor inkomende 0/50
8. aIle kwaliteitsbeoordelingsformulieren van inkomende 0/50
9. inkomende 0/50 lijst
10. aIle weegbrieven voor inkomende bonken
11. aIle kwaliteitsbeoordelingsformulieren van inkomende bonken
12. inkomende bonkenlijst
13. aIle weegbonnen voor inkomend vgw.
14. aIle
kwaliteitsbeoordelingsformulieren
van
inkomend vgw.
15. inkomend vgw. lijst
16. drogestoflijst
B) uitwerken aardappelen. ( van sorteerafd.)
Aan
de hand van de kwaliteitsformulieren
volgende twee lijsten gemaakt :
1. lijst per week van het vgw. van Tuyl.
Deze bevat de volgende items
• volgnummer per week
• weegbriefnummer
• leverancier
• drogestofgehalte
• bakkleur
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worden

de

• kwaliteit
2. lijst per week van de bonken van Tuyl.
Deze bevat de volgende items
• weeknummer
• soort (vgw., bonken)
· aantal partijen
• gemiddelde drogestofgehalte
• gemiddelde bakkleur
• gemiddelde kwaliteit
• sortering:
• Al 0, 30
• A2 30, 40
• B 40, 50
• Cl 50, 55
• C2 55, 60
• D 60, hoger
0-30 etc is het cijfer wat staat vermeld op
het kwaliteitsbeoordelingsformulier onder
het totaal aantal knollen van de 100dat
dat enige gebreken heeft.
C) Alle tarra-rapporten verzamelen en bewaren.

Dozen van 50 kg aardappelmonsters worden bewaard totdat ze
getarreerd worden. Van iedere wagen wordt een monster
genomen.
Monsters van eenzelfde leverancier komen uitgemiddeld op
een tarra-rapport terecht.
Deze tarra-rapporten zijn belangrijk omdat aan de hand
daarvan kan worden bepaald hoe groot het % zand tussen de
aardappelen is. Dit is nodig voor het maken van de
aardappellijsten.
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3.6

De administratie

De administratie bestaat uit 4 mensen die de volgende
verrichten :
1) het
verzorgen van de loonadministratie en
grootboek.
2) het verzorgen van de debiteurenadministratie.
3) het verzorgen van de verkoopadministratie.
4) het verzorgen van de crediteurenadministratie.

taken
het

De
administratie
is
aangesloten
op
een
centraal
computersysteem, welk bij Aviko staat. Er is bewust gekozen om
aangesloten te zijn op een centraal systeem. Dit heeft namelijk
het voordeel dat men geen kennis van de hard- en software nodig
heeft. Men hoeft slechts te weten waar men welk informatie-item
in moet voeren. V~~r technische problemen of aanpassingen moet
men bij Aviko zijn.
De prijslijsten van verkoop worden handmatig verwerkt en worden
gebruikt bij de prijsbepaling van de facturen.
Als een nieuwe klant bekend wordt op de administratie, wordt de
creditwaardigheid van de klant onderzocht en er wordt een
creditlimiet bij de Nederlandse creditverzekering aangevraagd.
De klokkaarten van de werknemers worden eens per week verwerkt
op lijsten, die daarna worden ingevoerd in de computer.
Er worden de volgende items ingegeven : - loonnr.
- aantal uren
Verder wordt er een lijst ontvangen waarop staat vermeld hoeveel uren er de afgelopen week op iedere afdeling is gewerkt.
Deze gegeven worden ook op de computer ingevoerd.
De volgende items worden ingegeven : - kostenplaats
- aantal uren
Het betalen van een factuur van een leverancier gebeurt
als volgt :
1) de facturen worden verzameld in een map, deze gaat
naar de administratie.
2) op de administratie worden ze gesorteerd naar
afdeling en wordt zonodig de vrachtbrief erbij
gevoegd.
3) dan gaat de factuur +(vrachtbrief)+ controlestaat
naar de betreffende afdeling die de goederen
besteld heeft.
4) als de formulieren terug zijn op de administratie
dan worden aIle gegevens op
de controlestaat
ingevuld
en worden de volgende items in de
computer ingevoerd:
- klantnummer
- factuurnummer
- bedrag
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- btw
- termijnbetaling
- controlegetal
5) de controlestaat, factuur en de computerlijsten
worden opgeslagen.
ledere donderdag worden de betalingen afgeboekt en
een saIdiIijst gemaakt.

wordt

Het maken van een factuur voor een klant gebeurt als voIgt :
1) de fritesbon + weegbrief komt op de administratie
aan.
2) de weegbrief wordt opgeslagen.
3) de fritesbon wordt verder ingevuld. De volgende
items worden ingevuId:
- klantnummer
- bed rag
- controlegetal
4) de volgende items worden dan ingegeven in 'de
computer: - klantnummer
- weeknummer
- artikelcode
- aantal
- bedrag
- controlegetal
5) fritesbon wordt opgeslagen
ledere maandag worden de facturen uitgedraaid en worden de
binnengekomen betalingen van de afgelopen week geboekt.
Deze staan op verzameIIijsten. Verder wordt er natuurIijk
een saIdiIijst gemaakt.
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3.7

De technische dienst

De technische dienst verzorgt naast het onderhoud aan machines
en installaties, ook de aankoop van nieuwe machines en ve,rzorgt
verbouwingjontwikkelingsprojecten.
De MTD en ETD hebben elk hun eigen inkoop, werkindeling en
magazijn.
Bij de technische dienst is geen goede administratie voorhanden.
Uren en materiaal verantwoording ontbreekt, zelfs bij grote
werken. Preventieve onderhoudsschema's ontbreken.
Er zijn geen goede middelen om projecten te beheersen.
een slecht inzicht in de gemaakte kosten per project,
machines, kosten MTD, etc.
Een analyse van de gemelde storing gebeurt niet.
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Er is
nieuwe

3.8

De kwaliteitsdienst

De kwaliteitsdienst heeft de volgende taken :
1) bacteriologisch onderzoek.
2) dagelijkse leiding aan de kwaliteitsmedewerker die in
de ploegendienst werkt.
3) het opstellen van nieuwe apparatuur. (bijv. de weegeenheden in de verpakkingshal)
4) het begeleiden van problemen.(in de productie)
5) het
opstellen van instructies voor
de
nieuwe
apparatuur.
Bij het bacteriologisch onderzoek worden per week de volgende
monsters genomen: - 5*3 monsters verse frites
- 5
monsters grootverpakking
- 3
monsters kleinverpakking
- 2*3 7 dagen monsters
- 1
watermonster
In het totaal worden zo'n 30 monsters genomen. Per monster
heeft men 1/2 uur onderzoek nodig, zodat men al snel 15 uur per
week er mee bezig is. Uitbesteden van een monster kost
overigens bij grootte aantallen 50 gulden.
Verder worden er per week nog zo'n 34 vet monsters genomen, ook
vergen elk een 1/2 uur onderzoek. Uitbesteding hiervan kost bij
grootte aantallen 35 gulden per monster.
De

kwaliteitsmedewerker in de ploegendienst heeft als taak :
1) eindproduct controle.
2) procesvariabele controle.
3) verpakkingscontrole
Gegevens die hierbij ontstaan worden ingevoerd in een personal
computer.
Al dit onderzoek wordt in hoofdzaak gebruikt bij de afhandeling
van klachten. Als er klacht is dan wordt gekeken of het uit de
kwaliteitsgegevens blijkt of de klacht terecht is.
(Er
komen
overigens
regelmatig
klachten
over
de
productkwaliteit binnen.)
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BIJLAGE 4
COMPOSITORISCH SCHEMA VAN HET
HUIDIGE INFORMATIESYSTEEM

Met behulp van het compositorisch schema wordt een duidelijk
beeld verkregen over de informatie- en formulierenstroom. Er
kan hiermee de loop van een bepaald formulier worden nagegaan.
Na een verklaring van de verschillende gebruikte symbolen en
afkortingen, volgt een schema waarin duidelijk wordt 'welke
formulieren van de ene naar andere afdeling gaan. Om te weten
wat er gebeurt in de afdelingen moet men die schema's bekijken
waarboven de afdelingsnaam staat. Niet alle afdelingen zijn
uitgewerkt. Van de volgende afdelingen kan men de interne
stroom bekijken: - administratie
- receptie
- weegbrug
- planning & expeditie
- verkoop

De volgende afkortingen worden gebruikt
ab
alt
baa
biu
blkv
cs
dl
fb
fl
fk
gb
gp

gwe
ibl
il
iO/50l
ivl
kfiB
kfiO/50
kfiv

aardappelen bestellen
aardappelenlijst voor van Tuyl
boek aan/afvoer
boek in/uit
bellijst kleinverpakking
controle staat
droogstoflijst
fritesbon
factuur leverancier
factuur klant
grondstoffen bestellen
qrenspapieren
gas, water, ectriciteit
inkomende bonken lijst
inkooplijst
inkomende 0/50 lijst
inkomende veldgewas
kwaliteitsformulier inkomende bonken
kwaliteitsformulier inkomende 0/50
kwaliteitsformulier inkomend veldgewas
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kb
kpl
kl
11

lwa
lwf
levI
mv
nk
nkl
ov
perl
pf
pI
prol
psap
psdv
pslc
psv
tr
ual
vb
vI
vwa
vwf

wba
wbib
wbiO/50
wbiv
wbua
wbf
wil
ws
ADM
AFD
FM
KL
LE
MA
PER
PL
P&E
RE
SA
V
W

klanten bellen voor frites verkoop
klantprijslijst
klantlijst
laadlijst
lege wagen voor aardappelen of afval
lege wagen voor frites
leverancierslijst
map vervoer
nieuwe klant
nieuwe klantlijst
opgenomen voorraad
personeelslijst
pro-forma reken~ng
planningslijst
productielijsten
productiestaat aardappelproducten
productiestaat diepvriesproducten
productiestaat Lord Chips
productiestaat verse frites
tarra-rapport
uitgaande aardappellijst
vrachtbrief
voorraadlijst
volle wagen met afval of aardappelen
volle wagen met frites
weegbrief aardappelen of afval
weegbrief inkomende bonken
weegbrief inkomende 0/50
weegbrief inkomend veldgewas
weegbrief uitgaande aardappelen
weegbrief frites
wagenindelingslijst
weekstaat
administratie
afdeling (bijv. ADM, MA, PL, etc)
frites magazijn
klant
leverancier
magazijn
personeelszaken
ploegbaas
planning en expeditie
receptie
sorteerafdeling
verkoop
weegbrug
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De volgende symbolen worden gebruikt

schriftelijke informatie drager
n
1
2,3, ••

=

formulier

=

afkorting van het soort formulier

=

formulier wordt ingevuld

= orgineel
= kopien

o

klant of vrachtwagen

(]

computer terminal

telefoneren

langdurige opslag

tijdelijke opslag

paraferen

stoom splitsen

sorteren

stroom samenvoegen

samenvoegen

controleren

-----.,

formulierer

stroom

informatie

stroom.

stroom wordt niet verder beschreven
herkomst wordt niet beschreven
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BIJLAGE 5
INFORMATIEMATRIX VAN RET HUIDIGE INFORMATIESYSTEEM

De informatiematrix vertelt ons waar
ontstaat en waar het wordt gebruikt.

welk

informatie-item

Op de vertikale as worden alle noodzakelijke informatie-items
genoteerd, op de horizontale as staan de afdelingen die een
relatie met deze items hebben. De afdelingen zijn onderverdeeld
in de formulieren die er gebruikt worden. Deze formulieren zijn
terug te vinden in het compositorisch schema.
Er worden de volgende symbolen gebruikt :
o
= het ontstaan van informatie
x
= de ontvangst van informatie
XI
I

10

=

informatie die ontstaat
toegezonden gegevens
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BIJLAGE 6
VERANTWOORDELIJKHEDENMATRIX VAN HET HUIDIGE INFORMATIESYSTEEM
In deze matrix is de relatie te vinden tussen de verschillende
taken en wie ervoor verantwoordelijk is.
Op de vertikale as staan de verschillende taken. Op de horizontale as staan de afdeling die deze taken uitveeren en er voer
verantweerdelijk zijn.
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BIJLAGE 7
DE INFORMATIE-ITEMS VAN DE VERSCHILLENDE
LIJSTEN VAN HET NIEUWE INFORMATIESYSTEEM

In deze bijlage wordt beschreven uit welke items
bestaat. Niet alle lijsten worden behandeld.

een

lijst

De aardappellijst en de weekstaat worden niet behandeld. Deze
lijsten worden door de computer gemaakt en bestaan uit dezelfde
items die nu ook al op deze lijsten voorkomen. Vanwege het
grote
aantal
verschillende
items,
wat
de
opsomming
onoverzichtelijk maakt, zijn deze lijsten niet uitgesplitst.
Andere lijsten te weten

boek aan/afvoer
C~

controlestaat
Europese Gemeenschap
factuur klant
factuur leverancier
kwaliteitsformulier
toestemming credietverzekering
tarra-rapport
vrachtbrief leverancier
zijn ook niet uitgeplitst naar de items die deze lijsten
bevatten. De reden hiervoor is het feit dat deze lijsten reeds
in de huidige informatiestroom voorkomen.
In de
nieuwe
informatiestroom zullen deze lijsten voorkomen met dezelfde
items en gebruikt worden voor dezelfde functie waartoe deze
lijsten nu reeds dienen.
De uitsplitsing van de lijsten in de items die deze lijsten
bevatten is als voIgt opgebouwd :
behandelde lijsten staan in alfabetische
- aIle
volgorde gerangschikt.
- de naam van de lijst staat geheel links op de
bladzijde en de items die het bevat staan er onder
vermeld.
- het inspringen van een item geeft aan dat een
ingesprongen item ten opzichte van het voorgaande
item meerdere keren kan voorkomen.
bijvoorbeeld : klantnr.
contractnr.
Dit geeft aan dat een
klantnr.
meerder contractnummers kan hebben.
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- voor de verschillende items staat aangeven :
•

= dat het item moet worden ingegeven.

- =
=

dat het item wordt gegenereerd
de
computer, maar veranderd
worden.

door
kan

(er staat niets aangegeven) dat het
item
gegenereerd wordt door
de
computer.

aardappelcontract
• leverancier
• contractnr.
• sortering
• prij safspraak
• prijs
• eenheid
.totaal aantal kg
resterend aantal kg
kg/week
kg achterstand
• beg inda tum
• eindatum
aardappelgegevens
• soort
• sortering
• percentage
afwijking klantafname
contractnr.
klantnr.
klantnaam
afgenome hoeveelheid
restant
einddatum
vertegenwoordiger
af~ijkingspercentage

klantafname
• afwijkingspercentage
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aardappeloverzicht
weeknr
dag
ploeg
sortering
hoeveelheid
bestellingsnr.
bestelde hoeveelheid
geleverde hoeveelheid
artikelverpakgegevens
• artikelnr.
• artikelomschrijving
., artikelnr. leverancier
• naam leverancier
., adres leverancier
., plaats leverancier
• postcode leverancier
• plaats leverancier
• land leverancier
• contactpersoon
• telefoonnr.
• verkort kiesnr.
• telexnr.
• vaxnr.
• controle frequentie
.gemiddeld verbruik per week
.levertijd
.prijs per eenheid
• eenheid
• dagprij safspraak
• contractafspraak
beldagafspraak
• klantnaam
land
contactpersoon besteller
• beldag
• afleverdag
- vervoerafspraak
.code verkoop belt
bestellen aardappelen
bestelnr.
• contractnr.
leverancier
• franco/afhalen
.leverdatum
., levertijd
- prijs per kg
_ sortering
., kg besteld
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besteladviesverpak
artikelnr.
artikelnr. leverancier
leverancier
contactpersoon
verkort kiesnr.
minimum hoeveelheid
uiterste leverdatum
prijs
eenheid
boek in/uit
frites halen
datum
tijd
weegbonnr. frites
bruto
netto
product
kenteken
expediteur
wagenindelingsnr.
aardappelen brengen
datum
tijd
weegbonnr. aardappelen
bruto
netto
product
kenteken
expediteur
leverancier
opleggernr.
aardappelen halen
datum
tijd
weegbonnr. aardappelen
bruto
netto
product
kenteken
expediteur
afnemer
opleggernr.
afval halen
datum
tijd
weegbonnr. aardappelen
bruto
netto
product
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kenteken
expediteur
afnemer
bellijst
beldag
code (dubieuze klant)
code (verkoper belt)
klantnaam
land
contactpersoon
verkort kiesnr.
halen/brengen
afleverdag
bestellen verpak
bestelnr.
• artikelnr.
- prijs
- eenheid
• leverdatum
• hoeveelheid
geleverd
contractaardappeloverzicht
contractnr.
leverancier
sortering
restand kg
kg/week
kg achterstand
kg deze week besteld
kg vorige week besteld
controle factuur expeditie
• wagenindelingsnr.
laaddatum
waarheen
kenteken
expediteur
• rekeningnr.
• bootkosten
.transportkosten
aantal dozen
dubieuze klant
.klantnaam
• klantnr.
adres
plaats
land
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dagprijsaanpassing
• artikelnr.
• klantnr •
• verhoging/verlaging
expeditieoverzicht
land
weeknr.
dag
kenteken
transportkosten
bootkosten
aantal dozen
gemiddelde kosten
eindprijsafspraak
einddatum
artikelnr.
contractnr.
omschrijving artikel
klantnr.
prijs
vertegenwoordiger
afgenomen hoeveelheid
restant
fritesbon
fritesbonnr.
afgeleverd aan
transport
kenteken
expeditie code
expediteur
klantnr.
wagenindelingnr.
artikelnr.
artikelomschrijving
code-doos
hoeveelheid
gas, electra gegevens
• datum
• gasstand
.electriciteitsstand
globale klantgegevens
• klantnaam
• klantadres
• klantplaats
• klantland
• inschrijving in het handelsregister
56

klantbesteloverzicht
laaddatum
tijd
kenteken
expediteur
klantnaam
artikelomschrijving
code doos
hoeveelheid
klantcontract
• klantnr.
klantnaam
• contractnr.
• soort contract
• artikelnr.
• eenheid
• prijs
• begindatum
• einddatum
• totaal aantal
.vervoersafspraak
• code doos
klantgegevens
• klantnr.
• klantnaam
• klantadres
• klantpostcode
• klantplaats
" klantland
• vertegenwoordiger
• inschrijving handelsregister
• kredietlimiet
• contactpersoon inkoper
• telefoon inkoper
• contactpersoon besteller
.telefoonnr. besteller
.verkort kiesnr. besteller
• afleveradres
• afleverplaats
• afleverland
• telexnr.
• faxnr •
• btw
klantnr.+kredietlimiet
• klantnaam
klantadres
klantland
• klantnr.
• kredietlimiet
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koersverhouding
• valuta
• koers
kwaliteitsgegevens
• weegbonnr. aardappelen
• drogestofgehalte
• keuringscij fer
• bakkleur
lijngegevens
• lijnnr.
• kg per uur
lijnplanning
weeknr
dag
ploeg
capaciteit onbenut
artikelomschrijving
- code doos
voorraad
voorraad op locatie
tijd
• fictieve planning per lijn
wagenindelingsnr.
klantnaam
bestelde hoeveelheid
hoeveelheid tekort/over
ploeggegevens
fI datum
• ploeg
• naam
" lijnnr.
" artikelomschrijving
• startproductie
" stopproductie
• storing vanaf
• storing tot
• storingscode
• reden storing
• mankementscode
• red en mankement
pro-formagegevens
• vrachtkosten per doos
• artikelnr.
• netto per doos
• bruto per doos
• prij s per doos
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pro-formarekening
wagenindlingsnr.
afleveradres
afleverplaats
afleverland
datum
referentie
weeknr.
artikelnr.
aantal
prijs per eenheid
totaalprijs
netto kg
bruto kg
productgegevens
• artikelnr.
• artikelomschrijving
• artikelgroep
• sortering
.verhouding kg frites/kg aardappel
productiestaat
artikelomschrijving
artikelnr.
weeknr.
beginvoorraad
productie
verkoop
uit bulk
verpakt
voorraadcorrectie
eindvoorraad
ploegbaas
ploeg
hoeveelheid productie
verpakt
uit bulk
productie per uur per lijn
datum
ploeg
naam
lijnnr.
artikelgroep
hoeveelheid productie
productie afgelopen uur
qemiddeld per uur
aantal min. storing
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omzet per klant
vertegenwoordiger
land
weeknr.
dag
klantnr.
klantnaam
artikelnr.
artikelomschrijving
hoeveelheid
tarra-rapportgegevens
• rapportnr
• maat
1# percentage
• % grond
• % natrot
• % groen
.% rooibeschadiging/stukken
• % zwaar misvormd
voorraad
•
•
•

correctie product
artikelnr.
wat ermee gebeurd is
hoeveelheid

verhouding gas, electra verbruik
1# artikelgroep
• mJ gas/kg
• kwh/kg
• omschrijving
• ml gas
1# kwh
voorraadmutatie verpak
• bestelnr.
artikelnr.
artikelomschrijving
eenheid
• bijboeken
.leverdatum
voorraad product bestel
artikelnr.
artikelomschrijving
code doos
voorraad
in productie
geplande productie
klantbestellingen voor vandaag
klantbestellingen voor morgen
klantbestellingen voor overmorgen en later
60

voorraadopname verpak
• datum
• artikelnr.
• artikelomschrijving
• eenheid
• voorraad

voorraad verpak
weeknr
laatste datum voorraadopname
artikelnr.
artikelomschrijving
beginvoorraad
bijgeboekt
eindvoorraad
verbruik

weegbon aardappelen
• weegbonnr. aardappelen
• opdrachtgever
• leverancier
• bestemming
• product
• kenteken
• opleggernr.
• datum
• tijd
• leeg gewicht
• vol gewicht
netto

weegbon frites
weegbonnr. frites
• wagenindelingsnr.
expediteur
- kenteken
• datum
• tijd
• leeg gewicht
• vol gewicht
netto
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wagenindeling
wagenindelingsnr.
• kenteken
• expediteur
• laaddatum
• laadtijd
• afname
• routenr.
II bootdag
• boottijd
• klantnaam
afleveringsadres
afleveringsplaats
afleveringsland
vervoersafspraak
• artikelomschrijving
- code doos
• hoeveelheid
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BIJLAGE 8
EEN KORTE BESCBRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE LIJSTEN
VAN BET NIEUWE INFORMATIESYSTEEM

Er volgt in deze bijlage een korte beschrijving van
lijsten van het nieuwe informatiesysteem.
De lijsten staan op alfabetische volgorde gerangschikt.

alle

aardappelcontract :
Een aardappelcontract geeft inzicht in :
- welke contracten er met een leverancier bestaan.
- uit hoeveel kg van een sortering aardappelen .een
contract bestaat en de tijdsperiode waarover het
contract loopt.
- wat de afgesproken prijs per kg is.
- hoeveel het gemiddelde aantal kg per week is welk
afgenomen zou moeten worden.
- hoeveel de achterstand in de afname van de aardappelen
is van een contract.
aardappelgegevens :
De aardappelgegevens z~Jn basisgegevens. Deze lijst
vertelt voor welk gedeelte bijvoorbeeld veldgewas uit
de sortering 40/50 bestaat.
afwijking klantafname:
De lijst afwijking klantafwijking geeft inzicht in :
Welke klanten hun klantcontract niet nakomen, omdat ze
minder afnemen dan ze vol gens het klantcontract zouden
moeten afnemen.
afwijkings% klantafwijking :
Het afwijkingspercentage klantafname is een basisgegeven.
Het legt vast wat de maximale afwijking van de klantafname mag zijn, van wat in het contract overeengekomen
is, alvorens op de lijst afwijking klantafname te komen.
aardappellijst :
Deze lijst dient ter controle van de factuur aardappelen.
Op
deze
lijst staat wat de geleverde
hoeveelheid
aardappelen is per soort, wat de hoeveelheid is welke
retour is gegaan en welke hoeveelheid er uiteindelijk
be~aald moet worden.
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aardappeloverzicht :
Het aardappeloverzicht geeft inzicht in :
- hoeveel kg van elke sortering nodig is om aan de
fictieve
lijnplanning
te kunnen
voldoen,
over
verschillende tijdsperioden.
- hoeveel
kg
van een sortering
besteld
is
over
verschillende tijdsperioden.
- hoeveel kg van een sortering reeds geleverd is, over
verschillende tijdsperioden.
artikelverpakgegevens :
artikelverpakgegevens Z~Jn basisgegevens over
de
De
verschillende verpakkingsmiddelen en andere hulpstoffen
die nodig zijn voor de productie, zoals leverancier,
levertijd, prijs, etc.
bestellen aardappelen :
Met behulp van bestellen aardappelen wordt de
van de aardappelen vastgelegd.

bestelling

boek aanjafvoer :
Dit
dient
ter registratie
van
aIle
vrachtwagens
aardappelen die op de sorteerafdeling lossen en laden.
besteladviesverpak :
De lijst besteladviesverpak geeft inzicht in
- welke artikelen er besteld zouden moeten worden.
- wie de leverancier van dat artikel is.
- hoe de contactpersoon heet en wat het verkort kiesnr.
is.
- hoeveel de minimale bestelhoeveelheid is en wat de
uiterste leverdatum is.
beldagafspraak :
De lijst beldagafspraak legt vast op welke dag een
opgebeld moet worden voor een bestelling.

klant

boek injuit :
In het boek injuit staan aIle vrachtwagens die de weegbrug
zijn gepasseerd vermeld. Dit boek is verdeeld in frites
halen, aardappelen brengen, aardappelen halen en afval
halen
bellijst :
De bellijst geeft inzicht in :
- welke klanten er op een dag gebeld moe ten worden.
- welke klanten dubieuze klanten zijn en welke door
verkoop gebeld moeten worden.
van de mogelijke klanten staat vermeld de contactpersoon, verkort kiesnr., land, leveringsvoorwaarde en
mogelijke leverdag.
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bestellen verpak :
De
lijst bestellen verpak legt de bestellingen van
verpakkingsmiddelen en andere hulpstoffen welke nodig zijn
voor de productie vast. Er wordt in vermeld wanneer, welk
artikel wordt geleverd, in welke hoeveelheid en tegen
welke prijs.
contractaardappeloverzicht :
Het contractaardappeloverzicht geeft inzicht in :
- welke lopende contracten er zijn met de verschillende
leveranciers.
- over welke sortering een contract gaat.
- hoeveel kg er nog over is van het contract.
- hoeveel het gemiddeld af te nemen aantal kg per week
van een contract is en hoeveel kg de achterstand op
dit contract beloopt.
- hoeveel kg reeds deze week van een contract zijn
besteld.
controle factuur expeditie :
De lijst controle factuur expeditie dient ter controle van
de factuur expeditie.
Tegelijkertijd worden dan
de
transport- en bootkosten aan de computer bekend gemaakt.
C~

:

Het

~

is een transportdocument.

controlestaat :
De controlestaat begeleidt een factuur leverancier. Hierop
moet onder andere geparafeerd worden als de factuur klopt.
dubieuze klant :
Met behulp van de lijst dubieuze klant wordt aangegeven
welke klanten niet zonder meer frites mogen bestellen. Bij
een bestelling van een dubieuze klant moet toestemming
gevraagd worden aan de financiele administratie.
dagprijsaanpassing :
Met behulp van de lijst dagprijsaanpassing kunnen dagprijzen met een waarde worden opgehoogd of verlaagd.
Europese Gemeenschap :
Oit is een algemeen grensdocument voor heel de EEG.
expeditieoverzicht :
Het
expeditieoverzicht
geeft
aan
de
transport-,
bootkosten en de gemiddelde kosten per week per land.
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eindprijsafspraak :
De lijst eindprijsafspraak geeft aan welke klantcontracten
over een bepaalde periode beeindigd zullen zijn.
fritesbon :
De fritebon legt de bestelling vast die in een vrachtwagen
geladen is en dient als bewijs dat een vrachtwagen geladen
heeft.
factuur klant :
De factuur klant is de rekening die naar de klant
gestuurd ter betaling van de geleverde frites.
factuur leverancier :
De factuur leverancier is de rekening die het
ontvangt voor geleverde diensten en goederen.
gas, electra gegevens :
De gas, electra gegevens leggen het gas- en
teitsverbruik per week vast.

wordt

bedrijf

electrici-

globale klantgegevens :
De globale klantgegevens dienen om een credietverzekering
aan te vragen.
klantbesteloverzicht :
Het klantbesteloverzicht geeft aan wanneer welke
frites komt laden, in welke hoeveelheid en voor
klanten die frites bestemd is.

wagen
welke

klantcontract :
De lijst klantcontract legt vast welke afspraken er met
een klant zijn over de leveringsvoorwaarde voor frites.
Hierin staat hoeveel een klant van een artikele binnen een
periode moet kopen tegen een vastgestelde prijs.
kwaliteitsformulier :
Het kwaliteitsformulier
aardappelen vast.

legt de keuring van

een

lading

klantgegevens :
Op de lijst klantgegevens worden de algemene gegevens over
een
klant vastgelegd,
zoals adres,
contactpersoon,
telexnr, etc.
klantnummer + kredietlimiet
De administratie moet het klantnr. en de kredietlimiet
vastleggen voor een klant, dit gebeurt met deze lijst.
:
Met behulp van de lijst koersverhouding worden de koersen
van de verschillende valuta vastgelegd, welke nodig zijn

koersve~houding
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voor de facturatie.
kwaliteitsgegevens :
De lijst kwaliteitsgegevens dient om een aantal gegevens
van het kwaliteitsformulier vast te leggen in de data-base.
lijngegevens :
De lijst lijngegevens is een basisbestand waar de capaciteit per lijn in staat aangegeven.
lijnplanning :
De lijnplanning geeft inzicht in :
- hoeveel de fictieve planning per lijn per artikelgroep
of
afzonderlijk artikel is,
over
verschillende
tijdsperioden.
- hoeveel de voorraad per artikelgroep of afzonderlijk
artikel is, over verschillende tijdsperioden.
- hoeveel
er werkelijk door klanten
besteld
per
artikelgroep
of
afzonderlijk artikel
is,
over
verschillende tijdsperioden.
- hoeveel het te verwachte tekort of overschot van een
artikelgroep of afzonderlijk artikel is (aan de hand
van historische bestellingen),
over verschillende
tijdsperioden.
mankementlijst :
De mankementlijst geeft inzicht in welke mankementen er
zich in een bepaalde periode met een bepaalde mankementscode hebben voorgedaan.
ploeggegevens :
De ploeggegevens legt vast wat er door een ploeg in een
bepaalde tijd is geproduceerd per lijn, of zich storingen
hebben voorgedaan en of er mankementen zijn opgetreden.
Een storing
houdt in dat de productie gedurende een
bepaalde tijd heeft stilgelegen. Bij een mankement heeft
de productie niet stilgelegen. Een mankement is bijvoorbeeldeen lekkende oliekraan, hierdoor moet men regelmatig
de vloer schoonmaken.
pro-formagegevens :
De pro-formagegevens z1Jn basisgegevens welke nodig zijn
om de pro-formarekening te kunnen maken, zoals prijs per
artikel, vrachtkosten per doos, etc.
pro-formarekening :
De pro-formarekening is een rekening die de waarde van de
klantbestelling vastlegt en met de vrachtwagen meegaat.
productgegevens :
De productgegevens z1Jn basisgegevens. Deze leggen vast
uit welke sortering aardappelen een artikel gemaakt is.
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productiestaat :
De productiestaat geeft inzicht in :
- hoeveel per week de begin- en eindvoorraad is van een
artikelgroep of van een afzonderlijk artikel.
hoeveel er per week geproduceerd en verkocht is
van
een artikelgroep of van een afzonderlijk artikel.
hoeveel er per week uit bulk is omgezet is naar
verpakt product,
van een artikelgroep of van een
afzonderlijk artikel.
hoeveel er per week verpakt is uit bulk,
van een
artikelgroep of van een afzonderlijk artikel.
- hoeveel er per week per ploeg is geproduceerd, uit
bulk is omgezet naar verpakt product en uit bulk is
verpakt.
productie per uur per lijn :
De lijst productie per uur per lijn geeft inzicht in
de gemiddelde productie per lijn per artikelgroep is.

wat

omzet per klant :
De lijst omzet per klant geeft inzicht in de bestellingen
van de klant per artikel over een langere tijdsperiode.
storingslijst :
De storingslijst geeft inzicht in, welke storingen er zich
in een bepaalde periode met een bepaalde storingscode
hebben voorgedaan.
toestemming credietverzekering :
Dit houdt in dat de bestelling van een
bepaald bedrag verzekerd is.

klant

tot

een

tarra-rapport :
Dit rapport worden opgemaakt op de sorteerafdeling en legt
de tarrering van een partij aardappelen vast.
tarra-rapportgegevens :
Met behulp van de lijst tarra-rapportgegevens
enkele gegevens van het tarra-rapport vastgelegd
data-base.
voorraad correctie product :
Met behulp van deze lijst worden aIle
fritesmagezijn vastgelegd welke geen
zijn.
Deze
wordt door het bedrijfsbureau
ingegeven.

worden
in de

uitvoer uit het
klantbestellingen
in

de

computer

verhouding gas, electra verbruik :
Dit is een lijst die vastlegt hoeveel gas en electriciteit
er wordt verbruikt per ton frites.
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vrachtbrief leverancier :
Dit is een brief die de leverancier van verpakkingsmiddelen en hulpstoffen bij zich heeft als deze een bestelling
komt afleveren. Hierop staat wat de bestelling inhoudt.
voorraadmutatie verpak :
Ierdere levering van verpakkingsmiddelen en hulpstoffen
moet in de computer worden bijgeboekt. Dit gebeurt met de
lijst voorraadmutatie verpak.
voorraadproduct bestel :
De lijst voorraadproduct bestel
geeft inzicht in wat de
huidige voorraad van een artikel is, hoeveel er nu in
pruductie
is en wat er nog gepland is te
worden
geproduceerd.
Verder
staat er vermeld
hoeveel
de
klantbestellingen zijn voor vandaag, morgen en overmorgen
of later.
voorraadopname verpak :
Met behulp van deze lijst wordt de voorraadopname op een
bepaalde datum ingegeven. Deze lijst geeft ook aan van
welke artikelen de voorraadopname moet geschieden.
voorraadverpak :
De lijst voorraadverpak geeft van een periode aan wat
begin- en eindvoorraad van een artikel is, wat er
bijgeboekt en wat er verbruikt is.

de
is

weegbon aardappelen :
Met
behulp van de weegbon aardappelen worden
aIle
vrachtwagens geregistreerd die aardappelen komen brengen
of halen.
weegbon frites :
, Met behulp van de weegbon frites worden aIle vrachtwagens
die frites komen hal en geregistreerd.
wagenindeling :
Met behulp van de lijst wagenindeling wordt vastgelegd
welke wagens, wanneer, welke producten komen laden,
in
welke hoeveelheid en voor welke klanten. Hiermee worden
tegelijkertijd
de
afzonderlijke
klantbestellingen
vastgelegd.
weekstaat :
De weekstaat geeft een algemeen overzicht over wat er in
een bepaalde week gebeurd is. Het geeft onder andere
inzicht in hoeveel er verkocht is per artikelgroep,
hoeveel aardappelen verbruikt zijn en welke storingen er
zi~n opgetreden.
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BIJLAGE 9
EEN VOORBEELD VAN GEGEVENSANALYSE
Deze bijlage dient als begeleidingsvoorbeeld van hoofdstuk 6.
Het zal achteree~volgens de volgende stappen bevatten :
1.
2.
3.
4.
5.

normaliseren
gegevensstructuur diagrammen
dubbel charts
intergratie
gegevensstructuur
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MAGAZIJNKAART

ARTIKEUR

:

12/316

STELLING:

H

VAK

12

:

!

j

,
OMSCHRIJVI~G:

.

VOORRAAD

Hamer

I

2

I
I

I

!

BESTELLI~GEN

I

ORDER.;.~R.

LEVERINGSDATUM

AA."HAL

I

2871

31-03-81

20

i

I

I

LEVERANCIERSINFO.
LEVERA:.~CIER

:

13621

Vlug en voordelig

ARTlKELEN
OMSCHRIJVING

LEVERTlJD

12/316

Hamer

Uit voorraad

G.2107

43/360

Boor

1 week

G.210S

52/370

Tang

[lit voorraad

Nt:MMER

CODE

G.2106

De offerte-aanvrager onderhoudt de contacten met vele leveranciers.

"I~KOOP

VOOR MAGAZIjN ARTIKELEN"

In deze situatie worden drie informatiebehoeftl':ln geschetst.
- Inkooporders voor de inkoper (3)
- l\]agazijnkaarten' voor de magazijnmeester (3)
- Leveranciersiniormatie voor de offerte-aanvrager (3)
Het magazijn bevat artikelen die nodig zijn bij de produktie.
Naast grondstoffen worden ook de gereedschappen in dit magazijn
bewaard.
De inkoper is gemachtigd om per order een prijsafspraak te maken met een leverancier, hetgeen regelmatig gebeurt.

INKOOPORDER

ORDER.'iR:

LEVER.-\",-'CIER:

I

DO: 16-02-81

2871

I

13621

\LkG

E~

VOORDELIG

I~DUSTRIEv.'EG

6a

ZEVENHUIZE:-;
ARTIKEL~R.

O!1SCHRIJVING

PRIJS

AA.'UAL

12/316

Hamer

20

298.-

52/370

Tang

5

87.-

I
I
I

I
I
f

I

I

TOTAAL BEDRAG
GEWENSIE LEVERINGSDATUM:
INKOPER:

K. ORTING

31-0)-81

i

!

385.-

1

~ormaliseren

De uitwerking van de inkooporder zal vOlgens de stappen van
het normalisatieproces gegeven worden. Van aUe volgende informatiebehoelten wordt aUeen het eindresultaat vermeld.
INKOOPORDER
Ongenormaliseerd:
Ordernr.
Orderdatum
Leveranciersnr.
Naam
Adres
Woonplaats
Artikelnt' .
Omschrijving
Aant,il
Prijs
Totaal bedrag
Leveringsdatum
Inkoper
Totaalbedrag is een procesgegeven. Prijs is geen totaalbedrag
daar is aangenomen dat de inkoper voor deze order tot deze
prijsafspraak is gekomen.
Eerste normaalvorm:
Ordernr.
Order datum
Leveranciersnr.
Naam
Adres
Woonplaats
Leveringsdatum
Inkoper
'
Ordernr:
ArUkelrir.
Omschrijving
Aantal
Prijs

Tweede normaalvorm:
Ordernr.
Orderdatum
Leveranciersnr.
Naam
Adres
Woonplaats
Leveringsdatum
Inkoper

Ordernr.
Artikelnr.
Aantal
Prijs
Artikelnr.
Omse hrijvin g

Derde normaal vorm :
Order

Leverancier

Ordernr.
Orderdatum
Leveranciersnr.
Leverin gsdatum
Inkoper
Leveranciersnr.
Naam
Adres
Woonplaats

Orderregel

Ordernr.
Artikelnr.
Aantal
Prijs

Artikel

Artikelnr.
Omschrijving

MAGAZIJNKAART
Artikel

Artikelnr.
Omschrijving
Hoeveelheid voorradig
Stelling
Yak

Bestelling

Artikelnr.
Ordernr.
Leveringsdatum
Aantal

LEVERANCIERSINFO
Leverancier

Leveranciersnr.
Naam

Artikel

Artikelnr.
Code
Leveranciersnr.
Omschrijvin g
, Levertijd

2 Gege"ensstructuur diagrammen
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3 Bubble charts
INKOOPORDER

llAGAZIJNKAART
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4 Integratie

Artnr. is niet hetzelfde als Artikelnr.
Artnr. is het nummer van de leverancier
Code is h~tzelfde als Artikelnr.

Na venvijdering van overtollige afhankelijkheden ontstaat de volgende bubble chart:
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Artnr. is vernoemd tot Catalogusnr
Code is vernoemd tot Artikelnr.

S Gegennsstructuur
De nu gevonden bubble chart kan worden getransformeerd tot
genormaliseerde groepen.
Er zijn geen intersectie attributen en alleenstaande gegevens aanwezig.
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In dit strokenschema komen een aantal afhankelijkheden voor die
niet afgeleid kunnen worden uit de inhoud van de groepen.

Dit zijn:

*
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Lev.nr. E----t+> Ordernr.
Lev.nr.

+

Catalogusnr.«

,. Artikelnr.

Om deze onvolkomenheid ongedaan te maken moet de groep aan de
kant van de dubbele pijl uitgebreid worden met de sleutel van de
groep aan de kant van de enkele pijl. Dit geeft de volgende aangepaste groepen:
Leverancier

Lev.nr.
Naam
Adres
Woonplaats

Order

Ordernr.
Orderdatum
Leverin gsda tum
Inkoper
Lev.nr.

Orderregel

Ordernr.
Artikelnr.
Aantal
Prijs

Artikel

Artikelnr.
Omschrijving
Hoev . voorr .
Stelling
Vak

Offerte

Lev .nr.
Catalogusnr.
Levertijd
Artikelnr.

Getekend als een gegevensstructuurdiagram:
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