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BIJLAGE 1.1
DE FYSIEKE DISTRIBUTIE-PROCESSEN BIJ CB
De uitgevers, die klant zijn van Centraal Boekhuis B.V., zijn in twee categorieen in te delen:
• lntegraal Fonds uitgevers (IF-uitgevers): de uitgevers, die de totale orderverwerking, 1
afhandeling en financiele afwikkeling van hun fonds aan CB hebben uitbesteed, door hun
gehele voorraad bij Centraal Boekhuis B. V. op te slaan.
• Centraa/ Depot uitgevers (CD-uitgevers): de uitgevers, die een gedeelte van hun voorraad
bij Centraal Boekhuis B.V. hebben opgeslagen, zodat boekhandelaren de mogelijkheid
hebben op elm centraal punt bestellingen te plaatsen. De boeken worden onder de
condities van Centraal Boekhuis B.V. geleverd. -

Ontvangst van de artikelen
Handelsgoederen komen bij Centraal Boekhuis B.V. binnen op de afdeling Hoogbouw lnkomend goed (HBIG). Transport van deze goederen kan zijn uitgevoerd door de
vervoerscentrale van Centraal Boekhuis B.V. of door derden, afhankelijk van de keuze van de
afzender.
Boeken van integraal-fonds-uitgevers komen in totale oplage binnen, waarbij veelal de
voorinformatie over "wanneer wat binnenkomr bij de afdeling Hoogbouw - lnkomende
Goederen ontbreekl De afdeling Account Management & Marketing heeft met de uitgever
van te voren contact gehad over de te verwachten zendingen, maar ook hier is men niet altijd
op de hoogte van de precieze dag en hoeveelheid van aanlevering;
Boeken van centraal-depot-uitgevers komen op bestelling van de afdeling Account
Management & Marketing. Deze afdeling plaatst de orders bij de uitgever indien er een
voorraadaanvulling van boeken uit het uitgevers fonds nodig is.
lnkomende goederen warden bij ontvangst in Culemborg onder andere gecontroleerd op
inhoud, aantal en beschadiging. Bij vraagtekens met betrekking tot het ISBN2 wordt de
afdeling Account Management & Marketing "om raad gevraagd". Wanneer de vracht geheel is
geaccepteerd, wordt deze ontvangst geregistreerd.
Er wordt bepaald welke goederen waar opgeslagen moeten worden en dit is op "bergbriefjes"
-instructie voor opslag- aangegeven.
Reeds bij het uitdraaien van de instructies voor opslag (= bij ontvangst) is geregistreerd waar
welke goederen zullen zijn opgeslagen.

Opslag van de artikelen
Aan de hand van de instructies voor opslag warden de goederen naar de bestemmingen
gebracht, waarbij het voor de boeken van integraal-fonds-uitgevers eerder regel dan
3
uitzondering is, dat elm titel op meerdere plaatsen wordt opgeslagen.
Wanneer goederen van opslagplaats moeten wijzigen. wordt dit overdag uitgevoerd en als
"verhuizing" geregistreerd.
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Het fonds van een uitgever bestaat uit boektitels, die in de meeste gevallen ook door hem zijn uitgegeven.
ISBN: !ntern §.tandaard ~oek-!!ummer, eenduidig gebonden aan een bepaald boek - titel, schrijver, uitvoering,
uitgever, en dergelijke.
3
Centraal Boekhuis B.V. onderscheidt zes magazijnen: AJS-, Bruna-A-, Hoogbouw-, Overflow-, Affor- en
Handmagazijn.
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Voomamelijk 's nachts vindt herbevoorrading van het handmagazijn -vanuit het
hoogbouwmagazijn- plaats. De inteme herbevoorradingsopdracht is door het Bedrijfsburo
doorgegeven en geregistreerd.
Order-verzamelen en verpakken
Orders komen bij Centraal Boekhuis B.V. in de meeste gevallen binnen via een automatisch
5
6
bestelsysteem: boektel'4, boekdata of CB-Link • Een keer per dag vindt er uitslag van
goederen plaats. Het orderverzamelen gebeurt in verschillende verwerkingsplaatsen. Aan de
hand van de binnengekomen orders warden voor elke verwerkingsplaats orderpickopdrachten opgesteld. Dit gebeurt automatisch via het factureringssysteem van Centraal
Boekhuis B.V. dat 's avonds de binnengekomen orders verwerkt en omzet in orderpickopdrachten. Bij de afhaal van de goederen uit de magazijnen wordt aan de hand van de
orderpick-opdrachten de afgifte geregistreerd ..
De verzamelde order wordt per verwerkingsplaats per klant in dozen verpakl De dozen
warden voorzien van een barcode-label, dat de ontvanger en de afzender van de doos in
(twee) barcodes aangeeft. Vervolgens warden de dozen naar de afdeling Groupage vervoerd.
Dit vervoer gebeurt voomamelijk via inteme transportbanen.
Op verschillende verwerkingsplaatsen warden orders, naast in colli, ook in pallets en/of
rolcontainers verzameld (al dan niet beladen met in colli verpakte goederen). Een pallet of
rolcontainer is dan voor elm laad-/losadres bestemd. De beladen pallets en/of rolcontainers
warden ook naar de afdeling Groupage vervoerd.

·
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Boektel: een voice-response systeem, waarmee boekhandelaren bestellingen kunnen doorgeven via een normale
telefoonlijn.
5
Boekdata: een on-line computerverbinding tussen de boekhandel en CB, via welke de boekhandelaar bestellingen
kan plaatsen en tevens assortiments- en beschikbaarheidsinformatie kan opvragen.
6
Op basis van CD-ROM technologie kunnen de aangesloten boekhandels via PC en modem rechtstreeks bij het
Centraal Boekhuis B. V. bestellen.
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BIJLAGE 1.2
DE VERSCHILLENDE KLANTEN
De vervoerscentrale onderscheidt de klanten in meerdere categorien.
Een voor een worden de klantencategorien genoemd, met specifieke eigenschappen.
•

Vaste klanten: klanten, die vastrecht voor de VC betalen. Vaste klanten zitten in een route,
die via eigen vervoer wordt gereden of wordt uitbesteed.

•

Route klanten: klanten, die niet bij de VC zijn aangesloten. Route klanten zijn bepaalde
vaste afnemers van door Centraal Boekhuis B.V. gecontracteerde kantoor1everanciers, die
in pnncipe in een route zijn geplaatsl De ro.u te kan door eigen vervoer worden gereden,
maar kan ook zijn uitbesteed.

•

Toegevoegde klanten: klanten, die niet bij de VC zijn aangesloten. Toegevoegde klanten
zijn de "overige• afnemers, die via kantoor1everanciers beleverd warden. Deze klanten
worden in een rit geplaatst, die via eigen vervoer wordt gereden of wordt uitbesteed.

• Extra destinations: klanten, die niet bij de VC zijn aangesloten. Hierbij zijn weer twee
soorten leveringen te onderscheiden:
O Distributie in Opdracht (010) naar detaillisten: Leveringen op verzoek van de uitgever,
omdat een detaillist (met een dierenspeciaalzaak, een reisorganisatie, of iets dergelijks)
direct bij de uitgever besteld heeft en de uitgever vervolgens heeft besloten de levering
door CB te laten geschieden. Als het vervoersaanbod voldoende is (rendabel voor eigen
vervoer) wordt de geadresseerde eenmalig in een rit ingedeeld, anders wordt het
vervoer uitbesteed.
O Via een vaste opdrachtgever beleveren: Leveringen voor vaste opdrachtgevers naar .
niet aangesloten klanten, wanneer het vervoersaanbod voldoende groot is (rendabel).
Het vervoer zal via eigen vervoer plaatsvinden, waarbij de geadresseerde eenmalig in
een rit is ingedeeld.
•

Extra's in de loop van de dag: uitgevers met distributieovereenkomst (met het
distributiecentrum), maar zonder aansluiting bij de VC. Levering van de zendingen, die via
de retourafdeling zijn binnengekomen warden vervoerd. Het vervoer wordt direct
uitbesteed.

•

Distributie Centrum: de magazijn- en retourafdelingen van Centraal Boekhuis B.V.". Als de
colli zijn gegroupeerd, warden ze via intern transport naar de respectievelijke afdeling
gebracht.

•

Buitenlandse klanten: klanten buiten Neder1and, die niet bij de VC zijn aangesloten. Hierbij
is dezelfde indeling.te maken als bij extra destinations:
O Distributie in Opdracht.
O Via een vaste opdrachtgever beleveren.
Het vervoer naar bepaalde adressen in Belgie vindt via eigen vervoer plaats.
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BIJLAGE 1.3
DE VERSCHILLENDE ROUTES

De VC maakt onderscheid in verschillende routes. Hierbij staat vast welk type wagen
(bakwagen, trailer of city-trailer) aan welk soort route toegewezen meet worden:
• route 1Um32 (waarin Nederland is verdeeld, exclusief Zeeuws-Vlaanderen, Groningen,
Friesland en Drenthe): hiervoor worden 32 vrachtwagens ingezet, waarbij in totaal dagelijks
±800 klanten worden aangedaan.
• route 50 tlm 54: hiervoor worden de 3 trailers ingezet waarbij:
o zendingen voor klanten in Groningen, Fnesland en Drente naar een collega-vervoerder
in Groningen worden getransporteerd (nacht en dag), die vervolgens de fijndistributie
van deze zendingen verzorgt;
O zendingen voor klanten in Belgie worden getransporteerd;
o zendingen van en naar grote klanten worden getransporteerd, zeals Nedertandse
Bibliotheek Dienst, V&D Utrecht, Bruna Houten, CIB, Lammers, e.d ..
• route 90: deze wordt de promenadedienst-genoemd en wordt door de city-trailer gereden,
waarbij elm halve dag naar Utrecht Centrum wordt gereden en de wagen in principe voor
extra opdrachten inzetbaar is.
• route 95: deze route beslaat 2 of meer extra ritten om restanten en extra opdrachten te
verwerken. Hiervoor warden 2 vrachtwagens ingezet.

Naast routes, die gereden warden met eigen vervoer, besteedt de VC ook routes uit:
• route 61Um64: alle adressen in Groningen, Friesland en Drente warden in 4 routes
geplaatst en het vervoer van deze routes wordt vervolgens uitbesteed (vervoer naar de
exteme vervoerder wordt door Centraal Boekhuis B.V. uitgevoerd, zie route 50 Um 54).
• route 71: bij de VC komen 5 klanten, die vlakbij Centraal Boekhuis B.V. gehuisvest zijn en
hun zendingen zelf ophalen.
• route 81: sommige adressen liggen in de verzorgingsgebieden die Centraal Boekhuis B.V.
aandoet, maar zijn zo moeilijk bereikbaar dat de VC het vervoer naar deze adressen
uitbesteedt.
• route 85: adressen in Zeeuws Vlaanderen worden in een route geplaatst en het vervoer
naar deze adressen wordt uitbesteed.

6

BIJLAGE 4.1
VOORBEELDEXEMPLAREN VAN DE RITPLANNINGSFORMULIEREN
In deze bijlage worden achereenvolgend voorbeelden van de volgende formulieren getoond:
1. de weekplanning,
2. het dagplan,
3. de uitgaande lijst,
4. de inkomende lijst en
5. de rijkaart.
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BIJLAGE 6.1
HET GROUPAGESYSTEEM VAN DE VERVOERSCENTRALE
De zendingen, die Groupage ontvangt kennen een afzender en een geadresseerde.
De afzenders zijn:
• het DC van CB:
- de magazijnafdelingen;
• extern:
- de vaste opdrachtgevers van de VC;
- kantoorleveranciers;
- buitenlandse uitgevers, die vervoer aan de VC hebben uitbesteed
De geadresseerden van de goederen zijn:
• het DC van CB:
- de magazijn- en retourafdelingen;
• extern:
- de vaste opdrachtgevers van de VC;
- niet bij de VC aangeslotenen in binnenland;
- niet bij de VC aangeslotenen in buitenland.
De sorteermachine, waarmee de meeste zendingen worden gegroupeerd, wordt aangestuurd
door het Crisp/an Sorter Controller (CSC)-systeem. Via de CSC vindt het coderen of lezen van
de barcodelabel en controle van de afzender en geadresseerde plaats.
Voor de aansturing van het sorteren heeft de CSC sorteergegevens nodig. Deze worden door
het Groupage lnforrnatie Systeem (GIS) gegenereerd. Het GIS is een systeem, waarin alle
afspraken met afzenders en geadresseerden worden opgenomen, waardoor groupage met de
juiste gegevens aangestuurd kan worden. In de tabellen in het GIS zijn onder andere de
volgende gegevens opgenomen:
• adres van de afzender;
• adres van de geadresseerde;
• afspraak met de geadresseerde;
• functies van diverse chutes.
Pas wanneer alle nieuwe en incidentele gegevens in het GIS zijn geladen en naar de CSC
zijn verzonden, kan de operator de sorteermachine starten. Wanneer deze op juiste snelheid
draait (= 1,5 mis), kunnen de invoerbanen worden aangezet.
De sorteermachine heeft vijf invoerstations (met een invoerbaan per station), waarvan elm .de
directe aanvoer van pakken uit het distributiecentrum verzorgt.
Bij de overige (vier) invoerstations worden pakken handmatig op de invoerbaan geplaatst,
waar de pakken worden gecodeerd of automatisch ingelezen, afhankelijk van het wel of niet
voorzien zijn van een juiste barcodelabel. De pakken worden bij de invoerstations gewogen,
onder andere om de klanten te kunnen belasten.
Naast invoerbanen, beschikt de sorteermachine ook over uitvoerbanen. Deze 192 uitgangen
worden ook wel chutes genoemd. CB heeft verschillende chutes gedefinieerd:
• Dag/week- chutes (5): van deze chutes zijn er precies vijf. Wanneer geadresseerden in
een route niet de volgende werkdag aansluiting hebben, worden zendingen voor deze
klanten tijdelijk opgeslagen. Ze krijgen die dag/week-chute toegewezen, die hun
eerstvolgende sorteerdag (= de werkdag voor de aansluitdag) aangeeft. Medewerkers van
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Groupage plaatsen deze zendingen in rolcontainers en geven per rolcontainer aan op
welke dag deze goederen gesorteerd moeten worden.
Loading - chutes (109): meer dan de helft van de uitgangen zijn loading-chutes. Deze
chutes zijn gekoppeld aan grote klanten van de VC en bepaalde routes. De VC heeft
bepaalde klanten de status "groor gegeven, aan de hand van de gemiddelde afzet (in
aantal pakken) per aansluitdag. Een loading-chute is in principe aan een of twee grote
klanten toegewezen. Pakken voor grote klanten warden door de sorteermachine direct in
de aan de klant toegewezen chute "gegooidn. Medewerkers van Groupage laden deze
pakken in re's (zoveel mogelijk per klant). Bij de chute staat vermeld voor welke klant(-en)
de chute "vandaag• gereserveerd is en in welke route de klant zit.
Pre-sort - chutes (56): meer dan een kwart van de uitgangen zijn pre-sort chutes. Deze
chutes zijn bestemd voor de niet-grote klanten van de VC. Elke klant heeft per rit een _
routenummer en een ritvolgordenummef. De zendingen voor de klanten met een gelijk
ritvolgordenl.linmer On verschillende ritten) komen in dezelfde chute terecht Medewerkers
van Groupag~ plaatseri de zendingen van elm chute in een rolcontainer'. Deze sortage
.
wordt binnen·,cs •grofsortage• genoemd.
Special ·'- chutes C1D: ongeveer 1/10 van de uitgangen zijn special-chutes. Dit zijn chutes
voor zendingen met bestemming •buitenland•, "DC', "uitbesteed vervoer", en dergelijke.
Dump- en No-read ~ chutes (2+3): wanneer de scanner de barcode niet kan lezen of de
uitgang waar de zending heen moet is vol, wordt het pak op een bepaald moment van de
sorteermachine "gegooid• in de Dump- of No-read - chute.

Pakken, die gevoelige inhoud hebben en/of buiten bepaalde formaat- en gewichtsgrenzen
vallen, worden non/sort artikelen genoemd, net als rollen, platen en divers. Non-sort artikelen
en pallets en rolcontainers warden niet via de automatische sorteermachine gegroupeerd.
Handmatig vindt onder andere controle van de afzender en geadresseerde en
gegevensregistratie van de artikelen plaats, via hetzelfde besturings- en informatiesysteem
als waar de sorter gebruik van maakt
Goederen als post en mailing worden geheel buiten alle systemen om verwerkt.
Wanneer de eerste sorteerslag is afgesloten, kan van start gegaan worden met de tweede
sorteerslag: fijnsortage. Fijnsortage ondergaan de zendingen, die bij de eerste slag in de presort - chutes terecht zijn gekomen. Begonnen wordt met de zendingen voor de klanten met
het hoogste ritvolgordenummer. Deze moeten namelijk als eerste in de vrachtwagen van
bijbehorende rit ingeladeri worden. Zo wordt tot en met ritvolgordenummer 1 teruggewerkt.
Medewerkers van Groupage laden de vrachtwagens. Nu kan het voorkomen, dat er met een
rit meer pallets en/of rolcontainers (p/rc's) mee zouden moeten gaan, dan er in de
vrachtwagen passen. Hefis dan de taak van Groupage om die p/rc's niet in te laden, die voor
een klant zijn of voor klanten dichtbij Culemborg, zodat de lijndiensten niet te veel verstoord
worden.
·
·
Na het sorteren wordt ieder item geregistreerd via de CSC. Het GIS ontvangt direct de
gegevens van ieder geregistreerd item en slaat deze op. Van ieder item wordt een aantal
gegevens vastgelegd, zoals het klantnummer van de afzender, het klantnummer van de
geadresseerde, het gewicht van het item.
Deze gegevens worden door het GIS gebruikt om produktierapporten en -overzichten af te
drukken, onder andere voor het "voorbereiden van het doorbelasten van de door de VC
geleverde diensten". Ook produceert het GIS dagelijks de vrachtbrieven, die met de chauffeur

7
8
9

Dit zijn rolcontainers, die alleen voor intern transport en opslag worden gebruikt.
Het ritvolgordenummer geeft aan als hoeveelste stop de klant in de rit zit.
Zie noot 7.
·
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meegaan en warden gegevens doorgezonden naar het MIS (Management lnformatie
Systeem), van waaruit management informatie overzichten warden afgedrukt.
In de tabellen 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.3 staat vermeld, hoeveel pakken, p/rc's en non-sort artikelen
10
er gemiddeld per dag per afzender/geadresseerde door de afdeling Groupage gaan .
Samengevat komen en gaan per dag in en uit Groupage gemiddeld:
• 12.500 pakken,
•
280 p/rc's en
•
290 non-sort artikelen.

IN (in aantal pakken), IN
UIT (in aantal pakken), UIT
afkomstig van
bestemd voor
3%
distributiecentrum
4.500
36%
375
uitgeverij/boekhandel
4.250
34%
kantoor
1.500
12%
250
2%
buitenland
500
4%
14%
dagfweek buffer
1.750
1.750
14%
30%
pre-sort chutes
3.750
loading chutes
5.125
41 %
10%
1.250
uitbesteed
12.500 100%
totaal
12.500 100%
Tabel 6.1.1 Gemiddeld aantal pakken in Groupage per afzender/geadresseerde per dag
UIT (in aantal p/rc's),
UIT
IN (in aantal p/rc's), IN
met bestemming
afkomstig van
23%
distributiecentrum
65
uitgeverijfboekhandel
110
39%
kantoor
85
30%
2%
buitenland
5
6%
6%
15
dag!week buffer
15
94%
265
direct
280 100%
totaal
280 100%
Tabel 6.1.2 Gemiddeld aantal p/rc's in Groupage per afzender/geadresseerde per dag
UIT (in aantal stuks),
UIT
IN (in aantal stuks), IN
met bestemming
afkomstig van
19%
distributiecentrum
55
23%
uitaeverii/boekhandel
65
41 %
kantoor
120
0%
buitenland
0
50
17%
17%
50
dao/week buffer
83%
240
direct
290 100%
290 100%
totaal
Tabel 6.1.3 Gemiddeld aantal non-sort artikelen in Groupage
per afzender/geadresseerde per dag

10

Deze gegevens zijn herleid uit de produktiegegevens van het eerste half jaar van 1995.
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Een altematieve wijze van grouperen
Een mogelijk altematieve wijze van grouperen met het huidige fysieke groupagesysteem zal
nu worden beschreven. Deze wijze is niet op vaste ritvolgordes, maar welk gedeeltelijk op
vaste verzorgingsgebieden gebaseerd.
Aan de 56 uitgangen aan de muurkant (zie figuur 6.1 voor een schematische voorstelling van
de groupage-ruimte) worden 6-positie postcodegebieden toegewezen. De te onderscheiden
postcodegebieden worden door de Planning bepaald (- routeplanning).
Net als in de huidige werkwijze vindt in deze altematieve werkwijze groupage in twee slagen
plaats:
1. In de eerste slag worden de pakken voor de grote klanten direct uitgesorteerd en de
pakken voor de kleine klanten gaan naar de uitgang die het postcodegebied van de klant
aangeeft.
Tijdens deze eerste sorteerslag worden op .de Planning de toe te voegen opdrachten
ontvangen.
Op basis van de ontvangen opdrachten en de bekende vaste stops kan de Planning de
ritten samenstellen. De klanten, die naar dezelfde uitgang zijn gesorteerd, zullen in
dezelfde rit gepland moeten worden. Hier is met de keuze van de postcodegebieden
reeds rekening mee gehouden.
2. Wanneer er gemiddeld 25 kleine klanten in een rit zitten en elke klant in de tweede slag
een aparte uitgang krijgt toegewezen, kunnen over de 165 uitgangen (56 aan de muur- en
109 aan de laaddocks-kant) minimaal de colli voor de klanten van 6 ritten tegelijkertijd
over de uitgangen verdeeld worden. De eerste .25 uitgangen word en toegewezen aan de
stops van rit elm, de volgende 25 aan de stops van rit twee, etc..
Als alle pakken voor een rit over het systeem zijn gegaan, kunnen de Groupagemedewerkers de colli in de rolcontainers plaatsen.
Bij deze altematieve wijze van grouperen worden voor de tweede slag ook de uitgangen aan
de muurkant benut. Dit betekent, dat de beladen rolcontainers voor de twee ritten (56 gedeeld
door 25) "een lange weg te gaan hebben• naar de betreffende laaddocks. lndien Centraal
Boekhuis B.V. dit verplaatsen van de rolcontainers wil vermijden, zijn er in de tweede slag
slechts vier ritten tegelijkertijd uit te sorteren.
Voordeel van deze altematieve wijze van grouperen is dat de pakken voor klanten die in
dezelfde rit komen, in de eerste slag ook in dezelfde uitgang aan de muurkant vallen. Na de
eerste slag (± 20:00 uur) kan de Planning overzien welke ritten met overflow te maken zullen
krijgen. De Planning kan dan reeds ·maatregelen nemen, zodat het de volgende morgen (±
5:00 uur) minder hectisch zal zijn.
·
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BIJLAGE 6.2
KOSTEN-BATEN VAN TOEPASSING VAN EEN VOLUME-SCANNER

Volume vastleggen:

f 225.000,-

lnvestering
- volume scanner boven sorter
- volume scanner t.b.v. non-sort
Kosten

+ vermogenskosten
+ onderhoud

f 45.000,10.000,-

f 55.000,Baten
-/- uithalen lijndienst en administratie shiftleader
totaal 1 uur per dag minder 1/256 • 3.475.419

- 13.000,-

-/- minder bijladen door chauffeur
4 ritten

a 15 minuten = 1/425. 4.511.891

- 10.000,23.000,-

toename kosten

f 23.000,-

bron: document VCB-2000, actiepunten vervoerscentrale

17
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BIJLAGE 6.3
RELATIE GEWICHT COLLI EN# BELADEN ROLCONTAINERS?
Ad random is van verschillende ritten op verschillende dagen het gewicht van de colli en het
voor het vervoer van deze colli gebruikte aantal rolcontainers vastgelegd.
De in totaal 27 verkregen combinaties warden in tabel 6.3.1 opgesomd en in grafiek 6.3.1 in
een assenstelsel weergegeven.
gewicht

4952
15
2659

2126
2376
2733
2878
1766
1833
17
6
9
8
13
7
gewicht
4697
1796
2262
3997
1717
729
# p/rc's
8
8
13
6
11
10
5
gewicht
3303
1281 -2655
4344
2976
2752
2364
# p/rc's
9
17
13
17
12
15
12
Tabel 6.3.1 Waamemingen (27) van totaal gewicht (in kg) van de com
het aantal beladen pallets en/of rolcontainers.

# p/rc's

1943
18
2308
8
3262
27
en

513

4
1303
10
2456
17

Figuur 6.3.1 Waamemingen (27) van combinaties van gewicht
van de colli On kg) en het aantal beladen rolcontainers
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Er zijn 1O rolcontainers beladen met com met een totaal gewicht van 1303 kilogram, maar op
een andere dag waren evenveel rolcontainers nodig voor de colli met een totaal gewicht van
4796 kilogram. Dit geeft reeds aan dater voor Centraal Boekhuis B.V. geen praktisch verband
kan warden gelegd tussen het gewicht van de colli en het aantal benodigde rolcontainers om
deze in te laden.
Onderzoek naar het verband tussen het aantal beladen rolcontainers en het produkt van het
aantal colli en het totaal gewicht leverde een soortgelijk plaatje op als "de wolk" van figuur
6.3.1 .
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BIJLAGE 8.1
ZEVEN NETWERKEN VOOR MOBIELE COMMUNICATIE
In grote lijnen verloopt mobiele communicatie momenteel via zeven netwerken:
1. ATF (mobiel telefoonverkeer),
2. GSM (mobiel telefoonverkeer),
3. Mobitex,
4. Traxys mobilofonie,
5. gesloten mobilofoonnetten,
6. semafonie en
7. satellietcommunicatie.
De netwerken 3, 6 en 7 zijn alleen geschikt voor data-communicatie.
Het netwerk 1 is in principe slechts geschikt voor gesproken berichtenverkeer.
De overige netwerken (2, 4 en 5) kunnen naast spraak- ook tekstberichten verwerken.
Alie mobiele communicatie systemen hebben hun eigen mogelijkheden en beperkingen,
waarbij semafonie als de meest eenvoudige vorm van datacommunicatie kan worden
beschouwd.
De 7 netwerken zullen nu elm voor een worden besproken.
ATF-2 en ATF-3 (Autotelefoon)
In Nederland worden het ATF-2 en het ATF-3 netwerk door PTT Telecom aangeboden,
waarbij A TF-2 een van de oudere telefoonnetten in Nederland is.
Met een ATF-2 en ATF-3 autotelefoon kunnen de chauffeur en de planner met elkaar
spreken als met een gewone telefoon. Omdat beide netwerken open netwerken zijn, kan
de chauffeur ook met anderen -die op het netwerk zijn aangesloten- communiceren.
Hoewel de netwerken voor spraakcommunicatie zijn ontworpen is ook datacommunicatie
mogelijk door installatie van een modem. De kans op storingen hierbij is echter groot.
ATF-2 biedt dekking in de gehele Benelux en ATF-3 biedt dekking in Nederland,
Scandinavia en Zwitserland.
Nadelen van de autotelefoon zijn dat de bereikbaarheid niet verder gaat dan een aantal
Europese landen, de datacommunicatie erg storingsgevoelig is en dat er geen berichten
kunnen worden achtergelaten in het geval dat de chauffeur niet in de wagen is. Verder
geldt als nadeel dat het vrij eenvoudig is gebleken om autotelefoons af te luisteren (zelfs
van leden van het Britse hof).
Voordelen van een autotelefoon zijn de hoge snelheid van datatransmissie, de tweezijdige
communicatiemogelijkheid en de beperkte ruimte die in het voertuig wordt ingenomen.
Daamaast is de hardware in vergelijking met andere systemen goedkoop.
ATF-3 is vooral geschikt voor lokaal en nationaal opererende bedrijven waarvoor een
goede bereikbaarheid van belang is. Hierbij kan gedacht worden aan advocaten,
architecten, aannemers, koeriersdiensten en schildersbedrijven.
GSM (Autotelefoon)
GSM is een standaard voor mobiele telefonie, die ge"installeerd is in geheel Europa. In
Nederland is PTT Telecom de aanbieder.
Met een GSM autotelefoon kunnen chauffeur en planner met elkaar spreken, maar ook
met anderen -die op het netwerk zijn aangesloten- kan warden gecommuniceerd.
GSM biedt dekking -soms beperkt- in Belgia, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland,
Italia, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Scandinavia en Zwitserland.
De GSM-autotelefoons en handsets zijn lichter, kleiner en energiezuiniger dan de
conventionele ATF-autotelefoons.
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Mobiele datacommunicatie over het GSM-netwerk kan op de volgende manieren:
0 SMS ofwel short message service: berichten tot 160 karakters kunnen hiermee worden
verstuurd. Via het display van het toestel worden de tekstberichten ontvangen. SMS is
automatisch beschikbaar voor iedere GSM-abonnee. Er worden allen kosten berekend
voor het verzenden van SMS-berichten.
Voorde/en: lage investeringen, store-and-forward (dat wil zeggen dat als de gebruiker
niet bereikbaar is het bericht enige tijd voor hem wordt bewaard).
Nadelen: SMS werkt nog niet overal, hoge kosten voor korte berichten, lage prioriteit in
het netwerk waardoor de verzendtijd onzeker is, geen ontvangstbevestiging.
O Data via het spraakkanaal van GSM: de informatie wordt overgezonden door het
koppelen van een computer via een modem aan detelefoon.
Voorde/en: over.al beschikbaar waar GSM is, geen extra abonnement nodig, exacte
infonnatie-uitwisseling, dezelfde faciliteiten als normaal dataverkeer via modems,
printmogelijkheid in de cabine, automatische correctie is mogelijk.
Nadelen: speciale, dure modems nodig, hoge kosten voor korte berichten, geen storeand-forward.
o Data via het datakanaal van GSM: met behulp van een data adapter wordt de
zogenaamde spraakcode van eht telefoontoestel omzeild, waardoor de informatie
ongemanipuleerd overkomt Tijdens de berichtoverdracht tussen het voertuig en het
kantoor is het toestel in gesprek. Data via het datakanaal zal in de toekomst nog
uitgebreid worden met nieuwe varianten waarbij de storingsgevoeligheid aanzienlijk
lager zal liggen.
Voordelen: exacte infonnatie-uitwisseling, mogelijkheid om een printer in de cabine aan
te sluiten, automatische correctie is mogelijk.
Nadelen: deze methode werkt nog niet overal, een apart abonnement is nodig voor
data, geen store-and-forward, beschikbaarheid van de adapters is laag, hoge kosten
voor korte berichten, geen spraak.
GSM is in het algemeen voordelig wanneer weinig en/of minder intensief
gecommuniceerd wordt.
Mobitex
RAM Mobile Data is bouwer en beheerder van het Ram Mobile Data radionetwerk -geschikt
voor dataverkeer (en niet voor spraak)-, dat is gebaseerd op de Mobitex-technologie. Voor
de rechtstreekse uitwisseling van data lijkt dit het meest veelbelovende systeem.
. Mobitex kenmerkt zich door "packet-switching": gegevens worden in digitale pakketjes over
het radionetwerk verzonden. Het netwerk zorgt voor de meest efficiente verzending van
deze pakketjes.
Het netwerk is alleen goed bereikbaar in Groot-Brittannie en de Benelux. Maar
verbeteringen in huidige minder goed bereikbare landen en onderhandelingen met andere
landen zijn gaande.
De kosten voor communiceren zijn gebaseerd op de hoeveelheid verstuurde informatie in
. plaats van op de verbindingstijd, [29].
·
Voordelen van dit netwerk zijn de grote betrouwbaarheid, de relatief lage
communicatiekosten, de toepassing van het store-and-forward principe, de snelle
verbinding en de mogelijkheid om verschillende apparatuur op het netwerk aan te sluiten.
Nadelen zijn de (nog) niet optimale geografische dekking en het ontbreken van een
mogelijkheid tot spraakcommunicatie.
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Traxvs mobilofonie
Het huidige nationale Nederlandse bundelnetwerk "Traxys" wordt door PIT Telecom
geexploiteerd. Naast spraak (oproepen en verbindingen) biedt Traxys diverse
mogelijkheden voor datacommunicatie: statusmeldingen, waardoor onderting afgesproken
standaard-berichten kunnen worden verzonden, databerichten (tot 100 karakters) en
modemoproepen.
Elke deelnemer krijgt voor de duur van het gesprek een eigen gesprekskanaal
toegewezen, zodat er van medegebruikers geen hinder wordt ondervonden.
Spraakcommunicatie met Traxys is volgens het "over-en-uir-principe, zodat de gebruikers
niet tegelijk kunnen praten en luisteren.
Voordelen van Traxys zijn de beheersbare kosten (vanwege het feit dat het
. gebruikersnetwerk besloten is), de snelle opbouw van de verbinding en de mogelijkheid om
- apparatuur aan te sluiten.
Nadelen zijn de beperkte bereikbaarheid (vooralsnog alleen in Nederland en "illegaal" in
een klein deel van Belgie).
Gesloten mobilofoonnetten
In een gesloten mobilofoonnetwerk is alleen spraak- en datacommunicatie mogelijk met
andere mobilofoons (op de thuisbasis of in andere voertuigen). Het bereik is beperkt tot 30
kilometer rondom de basis.
Omdat de zend- en ontvangstfrequenties gelijk zijn, kunnen de gebruikers niet tegelijk
praten en luisteren. Omdat de frequenties gedeeld worden met andere gebruikers, kunnen
deze meeluisteren en -praten.
Semafonie
Het semafoonnetwerk wordt beheerd door PIT.Telecom. De chauffeur is overal in de
Benelux bereikbaar, zowel binnen als buiten het voertuig.
De houder van een semafoon krijgt door middel van een oproep een signaal dat hij via een
ander communicatiesysteem contact moet zoeken met de oproeper.
Rechtstreeks verbinding krijgen via het semafoonnetwerk is niet mogelijk.
Voordelen van dit systeem zijn dat de ontva·nger zeer compact en niet autogebonden is en
dat het systeem zeer goedkoop is in het gebruik. De mogelijkheden zijn echter zeer
beperkt. Het huidige systeem wordt binnenkort vervangen door ERMES: een Europese
standaard die oproepen in heel Europa mogelijk maakt.
Doordat het systeem slechts eenwegcommunicatie biedt, kan het niet worden gebruikt
door mensen die direct bereikbaar moeten zijn.
Voor de toepassing van semafoonsystemen kan worden gedacht aan hulpverlenende
instanties, doktoren en oproepkrachten.
Satellietcommunicatie
Van de verschillende soorten beschikbare communicatiesystemen zijn de mobiele
satellietcommunicatiesystemen de enige die mobiele datacommunicatie mogelijk maken
binnen geheel Europa.
lntemationaal goed functionerende systemen zijn de beide satellietcommunicatienetwerken Euteltracs en lnmarsat-C.
Het Euteltracs systeem is een Amerikaans systeem (Qualcomm) dat via een netwerk van
Europese telecommunicatiebedrijven wordt aangeboden en heeft dekking in Europa,
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Omdat het Euteltracs systeem een zogenaamd gesloten
systeem is, kunnen chauffeurs alleen databerichten versturen naar en ontvangen van de
thuisbasis. Dit systeem heeft een standaard koppeling met plaatsbepaling.
Het lnmarsat-C systeem wordt door de Europese PTT's aangeboden en heeft dekking in
heel de wereld. Met het mobiele communicatie systeem kunnen de chauffeurs
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rechtstreeks met de thuisbasis, met laad- en losadressen en zonodig ook onderling datacommuniceren .
In het algemeen hebben satellietcommunicatiesystemen de volgende voorde/en ten
opzichte van de andere mobiele communicatiesystemen:
• grootte van het dekkingsgebied;
• geschiktheid voor korte berichten;
• mogelijkheid tot automatische positionering en ladingcontrole.
Een aantal belangrijke nadelen van satellietcommunicatie zijn:
• het verzenden van omvangrijke berichten is relatief tijdrovend en duur;
• communicatie in de buurt van grate gebouwen geeft vaak problemen;
• hoge kosten per installatie.
Een systeem voor mobiele communicatie, dat niet in de 7 netwerken-verdeling is in te passen
is "het Radio Data Systeem (RDS)". Dit systeem is niet geschikt voor communicatie tussen de
chauffeur en de thuisbasis, maar is wel een informatieoverdrachtsysteem, dat de chauffeur
kan helpen bij het vinden van de juiste weg. Voor de informatieoverdracht dient men te
beschikken over een FM-ontvanger met RDS. Deze is voorzien van een display, waarop
informatie zichtbaar wordt. Naast informatie over de FM-zenders en het uitgezonden
programma geeft RDS ook verkeersinformatie en helpt RDS bij het vinden van de juiste weg
in binnen- en buitenland.
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BIJLAGE 8.2
REGISTRATIE VAN COMMUNICATIE
Om een beeld te krijgen van de communicatie, zeals deze bij Centraal Boekhuis B.V. plaats
vindt tussen de planners en de chauffeurs, hebben de planners twee weken en de (34)
chauffeurs een week lang "communicatie-gegevens" geregistreerd.
T evens is er geregistreerd wanneer er onnodig lijkt te zijn omgereden of gewacht.
De planners maakten bij deze registratie gebruik van de twee fonnulieren, die in deze bijlage
zijn opgenomen. Het daarop volgende fonnulier is door de chauffeurs op de ritten
meegenomen.
Er wordt vanuit gegaan dat de planners en dat alle chauffeurs de benodigde gegevens
hebben geregistreerd. Uit een zekere "multi-moment-opname• bij de Planning bleek ieder
telefoontje te worden geregistreerd.
Het aantal telefoontjes, op een bepaalde dag van de week, volgens de registraties van de
chauffeurs week slechts tot 3% af van het aantal telefoontjes dat de Planning gemiddeld op
die dag van de week registreerde.
Deze bijlage wordt afgesloten met een overzicht van de "communicatie-gegevens", die uit de
registratie naar voren kwamen.
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Wie zocht in
ieerste
mstantie
:contact?
1. Planner

Opwelkedag
van de week is
Waarom werd in eerste instantie contact gezocht?
contact
gezocht?
1. maandag
1. Planner zoekt chauffeur, omdat boekhandel waar chauffeur "net" is
geweest heeft gebeld, dat er iets niet goed is met de zending (manco, pak 2. dinsdag
3. woensdag
te veel, e.d.)
4. donderdag
2. Planner zoekt chauffeur, omdat er een extra transportopdracht is voor de 5. vrijdag
6. zaterdag
chauffeur (dus ook als chauffeur met belopdracht eerder bereikt moet
worden)
3. Planner zoekt chauffeur vanwege familie-omstandigheden chauffeur
4. Planner zoekt chauffeur om informatie over een rit, die de chauffeur
gisteren (of meer dagen terug) gereden heeft (bijvoorbeeld om probleem
op te lossen)
5. Planner zoekt chauffeur om andere reden

~.

Chauffeur

6. Chauffeur belt planner omdat hij belopdracht had, om te informeren naar
extra transportopdrachten
7. Chauffeur belt planner om manco's bij levering kantoorartikelen te melden

8. Chauffeur belt planner om problemen bij boeken-zending (manco's,
factuur ontbreekt, foutief adres, e.d.) door te geven
9. Chauffeur belt planner om door te geven, dat bij ophaal-adres meer staat
dan hij kan laden
10.Chauffeur belt plal')ner om pech onderweg te melden (of andere
technisctie problemen aan de auto, zodat TD op de hoogte gebracht kan
worden)

.

11.Chauffeur belt planner om door te geven, dater verkeerde zending in zijn
wagen zit (bijvoorbeeld rolcontainer voor andere rit)
N

~

I

12.Chauffeur belt planner om andere reden
13.Chauffeur belt planner, omdat planner hem zoekt.

Welke route
reed de
chauffeur?

In welk tijdsinterval vond
contact plaats?

Routenummer

0 als planner chauffeur niet

te pakken heeft kunnen
krijgen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

t/m 7:00 uur 's morgens
07:00 t/m 09:00 uur
09:00 t/m 11 :00 uur
11 :00 t/m 13:00 uur
13:00 t/m 15:00 uur
15:00 t/m 16:00 uur
16:00 t/m 17:00 uur
17:00 t/m 18:00 uur
na 18:00 uur 's avonds
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Op welke dag
Welke route
van de week is
reed de
contact ezocht? chauffeur?

In welk
tijdsinterval vond
contact laats?

1
2
3

4

5
6

7
8

9
10
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13
14
15
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19

20
21
22
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Otntiiden

aankruisen wat van toepassing is

red en
0 terugrijden naar een gebied of klant, waar net langs gereden
0 extra ophaalopdracht, maar er lag niets meer om mee te nemen
0 vaste stops in route niet goed op volgorde gepland
O toegevoegde stops in route niet op goede plek in route gepland
0 andere reden, namelijk .... .. ..... ..... .... .. ... ......... .. ...... .. ..... .... .... ..... ...
········ ···· ··· ·· ············· ···· ···· ·· ·· ······ ······ ····· ···· ···· ···· ·········· ·· ······ ··· ··· ···· ···· ···
··· ············· ··· ··· ······ ······· ·· ····· ···· ······ ······· ····· ······ ·· ····· ··· ·· ······ ···· ······ ··· ···· ·
0 terugrijden naar een gebied of klant, waar net langs gereden
0 extra ophaalopdracht, maar er lag niets meer om mee te nemen
0 vaste stops in route niet goed op volgorde gepland
O toegevoegde stops in route niet op goede plek in route gepland
0 and ere red en, namelijk... ................. ... ................. ... ... ........ ..... .. ....
.......... .... .. .......... ..... ... ... ......................... .................... ... ... ..... .. ...... .. ....
········· ········· ···· ··· ··············· ····· ······· ········· ···· ··· ········ ··· ····· ·· ··· ··· ··········· ···

aantal km
0 < 10 km
O 10 tot 20
0 20 tot 30
O 30 tot 40
O 40 tot 50
0 50 tot 60
O > 60 km
0<10 km
O 10 tot 20
D 20 tot 30
O 30 tot 40
O 40 tot 50
O 50 tot 60
O > 60 km

tijdsduur
0 < 10 min.
D 10 tot 20 min.
0 20 tot 30 min.
0 30 tot 40 min.
O 40 tot 50 min.
0 50 tot 60 min.
0 > een uur
0<10 min.
0 10 tot 20 min.
O 20 tot 30 min.
O 30 tot 40 min.
O 40 tot 50 min.
O 50 tot 60 min .
0 > een uur

Ptobru-en t e BB11 en naat ~ annet aankruisen wat van toepassing is
vanaf
0 klant via collect call
0 klant op kosten klant
0 telefooncel via collect call
0 telefooncel op eigen kosten
0 anders, namelijk: ............. ...... ... .. .......... .. .. ... .. .. .. .. ... ................ ..... ..
O klant via collect call
O klant op kosten klant
0 telefooncel via collect call
D telefooncel op eigen kosten
0 anders, nameliik: ..... ..... ... ... .................... .... ......... .. ....... .. ......... ..... .
O klant via collect call
O klant op kosten klant
D telefooncel via collect call
0 telefooncel op eigen kosten
0 anders, namelijk: ..... .................. ..... ... ... ..... .. ..... ... ... ..... ... .... .. ...... ...

Wachten bii klanten en Centtaal

contact gehad met planner
Oja
O nee

Oja
O nee

D ja
0 nee

Boekhui~

aankruisen wat van toepassing is
tijdsduur
red en
0 minder dan 10 min.
0 laad/los-docks bij klant bezet
D tussen 10 en 20 min.
0 laad/los-docks bij Centraal Boekhuis bezet
O tussen 20 en 30 min.
0 klant nog niet gereed met zendingen, die hij mee wil geven
0 andere reden, namelijk:...... ... .. ... .. .. ... ..... .. ... ........ ... ... ..... ... ...... ..... D tussen 30 en 40 min.
····· ··· ·· ····· ·· ·· ···· ···· ···· ·· ····· ··· ····· ····· ·· ········ ···· ···· ··· ··· ··· ··· ··· ·· ················· ·· · D tussen 40 en 50 min.
.... . ... . ....... ... .. . . .... .. ........... ... . .. . .. ........ .. ...... ........ ...... .. .. ....... ... .... .. ... . .. . D tussen 50 en 60 min .
.... ..... ...... ...... .... ... .......... .. .. .......... .... ..... ........ .. ..... .... ........ ....... .... ... ... .. D meer dan een uur
D minder dan 10 min.
0 laad/los-docks bij klant bezet
D tussen 10 en 20 min.
0 laad/los-docks bij Centraal Boekhuis bezet
die
hij
mee
wil
geven
D tussen 20 en 30 min.
klant
nog
niet
gereed
met
zendingen,
0
0 andere reden, namelijk:......... .... .... ...... .... ... ...... ..... ... .. .. .. ...... .... .... D tussen 30 en 40 min.
·· · ···· · ·········· ····· ·· ··· ··· --· ···-······ -·· ·· ····· ········· ···· ··· ······· ··· ···-· ··· ··· ······ ·· ·· ·· ··· D tussen 40 en 50 min.
·· ······ ·· · ·· ·· ······· ·· ··· ····- -····· ····· ···· · ········ ··· ····· ······ ····· ·· ····· ·· ····· ···· ··· ··· ·· ·· · ·· D tussen 50 en 60 min.
·············· · ·· ···· · ·· ···· ··· ······· ·· ·· ··· ····· ··· ····· ·· ··· ··· ······· ···· ·· · ······ ········ · ·· ·· ·· · ·· ·· D meer dan een uur
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Communicatie tussen de planners en de chauffeurs onderweg
Dagelijks hebben de planners met de chauffeurs contact. In de 10 dagen, dat de gegevens
rond ''wie belt wie en op welke dag" zijn geregistreerd, loopt het aantal telefoontjes tussen de
planners en de chauffeurs tussen de 32 en de 36. Gemiddeld genomen wordt er totaal 34
keer per dag gebeld tussen de planners en
de chauffeurs.
Figuur 8.2.1 Wie belt wie?
94%

El planners
•chauffeurs

In figuur 8.2.1 wordt weergegeven welk
deel van de telefoontjes door de .planner
en welk deel door de chauffeurs is
gepleegd. Opvallend is, dat de planner
relatief weinig contact zoekt met de
chauffeur.

Voor de 34 ritten (32 lijndienst- en 2 extra
ritten) blijkt uit de geregistreerde gegevens dat op bijna elke rit gecommuniceerd wordt.
Per dag wordt er gemiddeld per rit een keer gebeld.
De "waarom"-registratie van de communicatie tussen de planners en de chauffeurs was
opgedeeld in 13 redenen. Deze opsplitsing bleek te gedetailleerd. Voor het verwerken van de
gegevens in een grafiek zijn enkele redenen samengevat:
• problemen met de zendingen (manco, factuur ontbreekt, pak te veel, en dergelijke),
• een extra transportopdracht, die v66r de belopdracht doorgegeven moet worden,
• een belopdracht,
• een indirecte belopdracht (de planner zoekt de chauffeur en laat een bericht achter bij de
klant of de chauffeur naar Culemborg wil bellen),.
• eventuele gevolgen voor andere ritten (verkeerde zending in de wagen, op te halen
zendingen passen niet geheel in de wagen) en
• overige redenen (familie omstandigheden, informatie over een rit van gisteren, pech
onderweg, en dergelijke).

Figuur 8.2.2 Waarom is er
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Figuur 8.2.2 geeft de verdeling van het ''waarom" van de communicatie aan. Het blijkt dat 66%
van de telefoontjes is ge"initieerd vanuit een door de Planning meegegeven belopdracht (die
op de rijkaart is vermeld). Dit betekent dat er gemiddeld 22 chauffeurs per dag zijn met een
belopdracht.
De Planning schat dat driekwart van de chauffeurs met een belopdracht bij contact met de
Planning een transportopdracht krijgt toegewezen.
De extra tranportopdrachten hebben voomamelijk betrekking op extra op te halen zendingen
bij grote afzenders (ongeveer 9 afzenders per dag, onder andere in Almere, Nijkerk, Putten,
Den Bosch, Vianen en Houten, waarbij het aanbod kan varieren van 5 tot 90 pallets per stop).
Uit de regLstraties blijkt 88% van de telefoontjes van de chauffeurs naar d~ planners ~ 25) bij
de klanten wordt gepleegd. Voor deze telefoontjes wordt niet betaald door Centraal Boekhuis
a~.

.

Gemiddeld zeven keer per dag wordt er door de chauffeurs vanuit een telefooncel naar de
Planning gebeld.
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BIJLAGE 8.3
OMRIJ- EN WACHTACTIVITEITEN VAN DE CHAUFFEUR
Uit de in de vorige bijlage (bijlage 8.2) besproken registratie kwamen ook de omrij- en
wachtactiviteiten van de chauffeurs naar voren.

Chauffeurs rijden om
Het komt voor, dat een chauffeur een extra ophaalopdracht van de Planning krijgt, terwijl er bij
het laadadres geen op te halen zendingen meer zijn als de chauffeur daar aankomt Alie op te
halen zendingen zijn dan al door andere CB-chauffeurs meegenomen.
Dit kan wanneer de Planning van een groter aantal op te halen zendingen is uitgegaan dan er
in werkelijkheid is.
De Planning werkt met een schatting, omdat de ophaal-klanten niet of moeilijk kunnen
aangeven hoeveel zij aan het einde van de dag aan Centraal Boekhuis B.V. willen meegeven.
De kans, dat Centraal Boekhuis B.V. niet alles ophaalt is klein, omdat de Planning ruim schat.
De klant eist in principe dat alle zendingen worden opgehaald.
Uit de door de chauffeurs geregistreerde gegevens blijkt dat er gemiddeld per dag 1, 7 keer
naar een klant wordt toegereden op basis van een ophaalopdracht en er bij de aankomst van
de chauffeur bij de betreffende klant geen mee te nemen zendingen meer liggen.
De verdeling van dit omrijden over aantal kilometers en aantal minuten is in tabel 8.3.1 te
vinden.
minuten

< 10

10-20

kilometer

< 10

10-20
Tabet 8.3.1

Percentage van totaal aantal keer "voor niets• omgereden voor
ophaalopdracht, gesplitst naar aantal kilometer en minuten

Van deze omrij-activiteit kan het gemiddelde aantal omgereden kilometers en minuten op
basis van de in tabel 8.3.1 gegeven percentages geschat warden op respectievelijk 9
kilometer en 9 minuten. De manager Vervoer zet vraagtekens bij het aantal kilometers en

schat ze zelf Jager: ± 5.
Chauffeurs registreerden ook om te rijden naar een gebied of klant waar zij (net) vandaan
komen. Dit terugrijden gebeurt op verzoek van de Planning of omdat de chauffeur zelf een
zending in de wagen is tegenkomen die bij een vorige klant afgegeven h~d moeten worden.
Gemiddeld rijden de chauffeurs in totaal 6, 7 keer per dag terug naar een gebied of klant waar
ze net geweest zijn.
De verdeling van dit terugrijden wordt in tabel 8.3.2 weergegeven.
minuten

10-20

20- 30

kilometer
< 10

10-20
Tabet 8.3.2

Percentage van totaal aantal keer teruggereden,
gesplitst naar aantal kilometer en aantal minuten
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Uit bovenstaande gegevens blijkt het terugrijden gemiddeld 8 extra kilometers met zich mee
te brengen, wat gemiddeld 13 minuten kost. De manager Vervoer schat het aanta/
teruggereden kilometers lager. ± 3.

Chauffeurs wachten
Het kan ook voorkomen wanneer een chauffeur bij het extra ophaaladres aankomt, dat er
geen zendingen klaar liggen om mee te nemen, maar dat de klant nog wet bezig is met
produktie en deze dezelfde dag nog aan de CB-chauffeur wil meegeven. De chauffeur zal in
de meeste gevallen dan op de produktie wachten.
Deze "wacht-activiteit" is door de chauffeurs geregistreerd en in tabel 8.3.3 opgenomen.
~

-

Gemiddeld blijkt door de chauffeurs totaal 2,5 keer per dag op produktie van de klant gewacht
te worden. Met behulp van de gegevens van tabel 8.3.3 is de gemiddelde wachttijd van deze
•activiteif' geschat op 23 minuten11 •

Tabel 8.3.3 Frequenties van de wachttijden bij de klant op zijn/haar "produktie"

11

Voor de berekening van dit gerniddelde is de klasse "> 1 uur'' behandeld als klasse "60-70 minuten".
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BIJLAGE 8.4
DE VOOR- EN NADELEN VAN MOBIELE COMMUNICATIE
Voordelen
De voordelen van het gebruik van mobiele communicatie bij de uitvoering van wegtransport
zijn veelal niet direct in harde besparingen uit te drukken, zoals uit onderstaande opsomming
blijkt:
• Service aan de klant
Met behulp van mobiele communicatie kan op verzoek van de klant onder andere de
verwachte aankomsttijd doorgegeven worden.
Ook kunnen "last minute" vrachten snel door de dichtstbijzijnde chauffeur worden
opgehaald.
• Pech onderweg
Bij pech onderweg kan de chauffeur direct zijn bedrijf waarschuwen, en kari een technisch
medewerker de chauffeur op afstand van advies voorzien. Bovendien kan de planner de
gemelde vertraging aan de klant doorgeven.
• Sluitingstijd
Wanneer een chauffeur merkt dat hij net niet voor sluitingstijd de loods van een klant kan
bereiken, kan hij dit aan de planner doorgeven. De planner kan ervoor zorgen, dat de klant
de loods nog even langer open houdt
• Filemelding en oponthoud aan de grens
De planner kan de chauffeurs waarschuwen en een altematieve route doorgeven,
waardoor belangrijke vertragingen kunnen worden vermeden. lndien een chauffeur toch in
een file terechtkomt, kan hij dit de planner laten weten, zodat andere chauffeurs een
andere route kunnen nemen.
• Wachtrij om te laden of te lossen
Bij een wachtrij voor laden en lossen kan de chauffeur zonder de auto te verlaten toch met
de planner "contact opnemen.
• Problemen
Wanneer de chauffeur met problemen wordt geconfronteerd tijdens het laden of lossen,
kan hij in overleg met de planner hiervoor de beste oplossing zoeken. Hetzelfde geldt voor
problemen aan de grens (bijvoorbeeld documenten).
• Omkoppelen van trailers
In het intemationale transport kan bij het omkoppelen van trailers de beste tijd en plaats
worden afgestemd met de chauffeurs zonder een telefooncel te zoeken.
• · Imago
Bedrijven die nu investeren in systemen voor mobiele communicatie kunnen dit benutten
als een marketing instrument naar (potentiele) klanten.
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• Bereikbaarheid chauffeurs
lndien zich wijzigingen voordoen in de planning kunnen de chauffeurs onmiddelijk op de
hoogte worden gebracht.
•

Reductie van kansen op fouten
Als een planner een vraag heeft voor de chauffeur kan hij deze direct aan de chauffeur
stellen, zodat er niet aan gedacht hoeft te worden als de chauffeur belt.

• Veiligheid
De planner kan direct gewaarschuwd warden als er iets met de chauffeur gebeurt, zodat
maatregelen genomen kunnen worden.
• Vennindering werkdruk
De planning kan optimaal plaatsvinden en de stress voor de planner neemt af door het feit
dat de planner beslissingen op een later moment kan nemen, waama contact met de
chauffeur kan worden gezocht
• Bereikbaarheid voor het thuisfront
Familie en dergelijke van de chauffeur kunnen de chauffeur via de planner altijd bereiken.
• Comfort en tijdwinst
De chauffeur kan contact opnemen met de thuisbasis zonder door weer en wind te
hoeven, zonder munten te wisselen, zonder in de rij te hoeven staan en zonder de klanten
lastig te vallen.
Nadelen
De nadelen van het gebruik van mobiele communicatie zijn:
•

Gevaar op de weg
Mobiele communicatie kan de aandacht van de chauffeurs van het verkeer afleiden. De
chauffeur kan zo druk met communiceren zijn (spreken en luisteren of typen en lezen), dat
hij alles om hem heen vergeet.

•

Overreactie
Het gevaar ontstaat, dat de chauffeurs en de planners bij het minste of geringste contact
met elkaar opnemen.

Algemene nadelen met betrekking tot de mobiele communicatie zijn:

•

De veelheid aan mobiele communicatiesystemen is zo groot dat de vervoerders het
overzicht verliezen. De voor- en nadelen van elk systeem zijn onduidelijk en maken het
kiezen voor de vervoerders moeilijk.

•

Het probleem van de integratie van de mobiele datacommunicatie in de planning en het
verdere verloop van het logistieke proces. Als er aan de computerkant geen goede
software aanwezig is, is er weinig gewonnen met de snelheid van het elektronisch
overseinen van berichten, omdat het verwerken van de informatie dan nog steeds
handmatig moet gebeuren.
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•

•

Op dit moment ontbreekt een standaardisatie van het berichtenverkeer. Willen alle
berichten probleemloos verwerkt kunnen worden door elk denkbaar systeem, dan moet
het berichtenverkeer gestandaardiseerd worden. Het liefst niet alleen op nationaal niveau,
maar ook intemationaal. In Nederland zorgt de Stichting UTC voor een standaardisering
van het berichtenverkeer op vervoersgebied; intemationaal is er nog weinig
gestandaardiseerd voor de vervoersbranche.

•

Samenhangend met bovengenoemd standaardisatie-probleem is de invloed van
overheden. Het overheidsbeleid met betrekking tot de toegestane zendsterkte heeft grote
invloed op de "bedekkingsgebieden• van de netwerken.

•

Door de komst van steeds meer communicatienetwerken en produkten, wordt de~
gebruiker soms iets opgelegd in de vorm van "koop maar steeds iets nieUW-.
Ondememers laten zich steeds iets nieuws aanpraten, terwijl het oude soms nog goed
genoeg is.
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BIJLAGE 9.1
REGISTRATIE VAN STOP- EN RIJTIJDEN VAN EEN RIT
Rijtijden van stad/dorp
naar stad/dorp

Rijtijden binnen
stad/dorp

Aantal minuten
10
13
15
15
22
22
27
30
30
33

Aantal minuten
3
3
5
5
5
5
7
7
7
10
10

totaal
217
gemiddeld 21,7
spreidino 8, 14

-

totaal
67
gemiddeld 6, 1
spreidino 2,39

Totaal rijtijden 284 minuten
Gemiddeld
13,5 minuten
Spreiding
9,82 minuten

Stoptijden
bij klanten
Aantal minuten
2
3
3
5
5
5
5
7
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
totaal
145
gemiddeld 7,6
spreidino 3,09

Overige tijden

Aantal minuten
CB-wacht 15
Lostijd CB 25
.2x lossen +
koffie 28
1 xlossen +
koffie 28
1 x lossen +
koffie 30
CIBwacht 70

totaal

196

Totaal stoptijden 341
minuten
Gemiddeld
13,6 minuten
14,21 minuten
Spreiding
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BIJLAGE 9.2
TRACC TEN OPZICHTE VAN DE GESTELDE EISEN EN WENSEN
EISEN
down-lupload gegevens
Theoretisch kan Trace uit elk bestand gegevens inlezen. Zo leest het huidige systeem bij
Centraal Boekhuis B.V. uit het klantenbestand dagelijks de vaste routes in. Overige
mogelijkheden dienen met AKB Ores te worden overlegd. Dit vraagt om maatwerk.
Het lezen van gegevens uit het pakket in andere bestanden is ook mogelijk. Zo wordt de
toevoeging van stops via een diskette aan net Groupage lnfonnatie Systeem doorgegeven.
tijdvensters
Trace houdt rekening met de tijdvensters door een signaal te geven als de geplande rit een of
meerdere tijdvensters overschrijdt. Dit signaal wordt bij de betreffend stop(s) aangegeven.
kosten-splitsing
Het pakket optimaliseert met kosten per kilometer en kosten per uur. Hierbij kan onderscheid
worden gemaakt in de kilometerkosten in relatie tot het type wagen.
beschikbaarheid chauffeur (rijtijdenbesluit)
Het pakket houdt geen rekening met het rijtijdenbesluit. AKB Ores meent dat het de taak (en
vrijheid) van de Planning is om hier rekening mee te houden.
grafische ondersteuning
Aan deze vraag kan AKB Ores voldoen, maar dit zal de nodige kosten met zich meebrengen.
verschillende wegtypen
Het pakket onderscheidt ongeveer 10 wegtypen en heeft hier bepaalde snelheden aan
gekoppeld. Per rit of wagen kan een snelheidscorrectiefactor worden ingevoerd, zodat van de
door AKB Ores ingevoerde "moeder'' kan worden afgeweken (hiennee kan een zekere
vertraging op de weg worden ingecalculeerd).
Het pakket kan niet per tijdsinterval een andere snelheid aan een weg koppelen.
stops toevoegen op basis van een criterium ·
AKB Ores denkt aan de vraag te kunnen voldoen, maar geeft aan dat dit vraagt om een grote
uitbreiding van het pakket AKB Ores meent dat deze problematiek via "eenvoudigere" tools
gemakkelijker op te lossen is en wijst op het feit dat de uiteindelijke keuze bij de Planning Hgt
en deze over het algemeen zeer goed in staat is de juiste keuze te maken_zonder al te veel
"poes-pas"~
bereikbaarheid klant/wagen
Het pakket heeft standaard de mogelijkheid om per klant rekening te houden met welk type
wagen wel of niet bij de klant kan of mag komen.
plaatsbepaling stop
AKB Ores is voor Centraal Boekhuis B.V. bezig .de plaatsbepaling op basis van 5-positie
postcode te laten plaatsvinden. Deze invoering vindt reeds bij Centraal Boekhuis B.V. fasegewijs plaats. Deze invoering heeft reeds de nodige "kinderziektes" getoond.
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promenadetijden
Het toepassen en rekening houden met tijdvensters per gebied kan door AKB Ores via
maatwerk aan het huidige systeem worden toegevoegd.
bereikbaarheid gebied/wagen
Per gebied kan, via maatwerk, worden aangegeven met welke wagens er kan worden
gereden.
calculaties
Calculaties zijn door Trace uit te voeren.
Naast het aantal stops (volgens Trace) zou het voor Centraal Boekhuis B.V. de voorkeur
tiebben het aantal adressen totaal en per rit te verkrijgen (werkelijk aantal stops). Deze is
standaard op de huidige pakketten en daarom gratis aan te vragen.
verblijftijd (laad-/lostijden)
Door Centraal Boekhuis B.V. is een offerte aangevraagd bij AKB Ores voor het rekenen met
verblijf-indicaties per klant per dag. Deze is in behandeling.
afstandsbepaling
Er is op de markt geen enkel ritplanningspakket, dat op basis van hemelsbrede afstanden
plant
vaste verzorgingsgebieden
AKB Ores heeft voor de routeplanning (vogens de definitie van CB) een apart produkt in de
handel: de globale planner. Deze kan op basis van ingevoerde orders een regio-indeling
geven.
In de praktijk blijkt het indelen van regio's door het systeem nogal strak de eisen te volgen en
niet met voorkeuren rekening te houden. De verkregen regio-indeling dient altijd door de
planner te worden "verbeterd". In de praktijk wordt de globale planner voor regio-indeling zeer
weinig gebruikt.
Wei wordt het toegepast bij het maken van offertes voor nieuwe klanten.
Het vaststellen van regio's kan ook door AKB Ores zelf worden gedaan. Op basis van
aangeleverde gegevens stelt AKB Ores de indeling vast. Ook hier wordt weinig gebruik van
gemaakt Wei wordt AKB Ores geregeld gevraagd transport-offertes te maken voor potentiele
klanten.
vaste routes
Binnen een verzorgingsgebied kan het huidige Tracc-systeem de volgorde van de stops
"optimaliseren". Hierbij kunnen sommige stops.vastgezetworden op een bepaalde plek in de
rit. Ook kunnen stops gekoppeld worden, zodat stop X in principe voor stop Y wordt
uitge_voerd.
.Hiermee kan bij simulaties zowel met als zonder vaste ritvolgorde worden gepland.
ontvangs opdracht
Opdrachten (toe te voegen stops) kunnen zowel automatisch als handmatig in het pakket
worden gelezen/ingevoerd.
kosten per stop berekenen
De kosten per stop worden in principe berekend door de rijkosten van de vorige stop tot de
betreffende stop en de verblijfkosten bij elkaar op te tellen. Als Centraal Boekhuis B.V. deze
berekening anders wil, zal deze in overleg met AKB Ores worden opgesteld.
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vaste verzorgingsgebieden bij de ritplanning
Het systeem dat Centraal Boekhuis B.V. nu gebruikt, plant op basis van vaste
verzorgingsgebieden. De planner kan de verzorgingsgebieden zelf aanpassen. Ook kunnen
stops van de ene rit naar de andere worden geschoven.
vaste routes basis als basis voor de ritplanning
Bij het plannen van de dagelijkse ritten kan met een vaste routevolgorde gerekend worden.
AKB Ores meldt wel, dat dit plannen snel gaat, maar veelal niet de optimale volgorde (qua
kostenminimalisatie) oplevert. Centraal Boekhuis B.V. heeft echter uit strategische
overwegingen gekozen voor een vaste ritvolgorde.
samenvoegen stops_
AKB Ores geeft de voorkeur aan het weergeven van elke order als aparte stop. Gevolg is dat
op de lijst elm adres vaker voor kan komen. Er is wel in te voeren, dat de verblijftijden slechts
eenmaal geteld mogen worden per gelijk adres en dat ook de laad-/lostijden niet worden
dubbelgeteld.
ophalen/bezorgen
Trace kan onderscheid maken tussen op te halen en te bezorgen opdrachten: Het huidige
pakket bij Centraal Boekhuis B.V. beschikt niet over deze mogelijkheid, maar kan gratis van
deze mogelijkheid worden voorzien. Het volume en het gewicht van de ophaalopdrachten
worden negatief "gemaakt". Centraal Boekhuis B.V. plant echter niet op volume en gewicht.
Trace plant de ophaalopdrachten niet aan het einde van de rit, maar op de "optimale" plek in
de rit, waar ruimte in de wagen is gecreeerd. Er kan niet worden aangegeven dat een stop op
het einde van de rit moet worden gepland.
capaciteit
Het huidige pakket van Centraal Boekhuis B.V. bevat het netwerk van Nederland.
Het totaal aantal toe te voegen stops is voor Trace praktisch onbeperkt (dus meer dan 900).
Momenteel kan een rit maximaal 72 stops bevatten. Hierin zitten ook de vaste stops en wordt
dubbelgeteld (andere orderregel, gelijk adres).
Het aantal ritten is onbeperkt. Zo ook het aantal wagens.
het aantal type wagens is beperkt tot 31.
leverancier
AKB Ores biedt een 24-uurs service door 3 personeelsleden via semafoon 24 uur/dag
bereikbaar te laten zijn.
Aan de planners wordt training gegeven, waarbij de lengte van de training afhangt van de
planner en het geimplementeerde systeem.
Periodiek wordt onderhoud aan het systeem gepleegd. Het systeem wordt direct aangepast
als er belangrijke wijziging~n zijn geweest, bijvoorbeeld in de afstandenmatrix.
AKB Ores is enkele malen failliet geweest, maar door de holding steeds weer (opnieuw)
opgestart.
AKB Ores sluit met de meeste afnemers een escrow-overeenkomst af.
Of deze ook met Centraal Boekhuis B.V. is afgesloten is de woordvoerder van Trace niet
bekend.
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WENS EN
koppeling mobiele communicatie- en boordcomputersystemen
Trace kan zowel met mobiele communicatie- als boordcomputersystemen worden gekoppeld.
Trace vertoont in deze systemen geen voorkeur. Elke koppeling is in principe mogelijk.
De in de boordcomputer geregistreerde gegevens kunnen iedere ochtend beschikbaar zijn en
met de gegevens uit Trace zelf worden vergeleken.

~

grafisch ritten aanpassen
Trace biedt geen mogelijkheid de ritten in de kaart zelf te wijzigen. De wijziging dient in de lijst
met stops te worden gedaan. Dit "minpunt" wordt verdedigd door te melden dat planners in
Trace met de toetsen snel de ritten gewijzigd krijgt.
Tevens werd vermeld, dat de Trace voor Windows, die binnen een jaar op de markt zal
verschijnen, de mogelijkheid om de ritten in de kaart zelf te wijzigen, wel biedt.
wegennetwerk BelgiA
Het wegennetwerk van Belgie is (tegen betaling) toe te voegen aan het huidige pakket.
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BIJLAGE 9.3
PAKKET VOEGT ANDERS TOE BIJ ANDERE "VASTE ROUTE"
~------~

Toevoegen van stop zonder met incidentele annulering
aansluitdag rekening te houden.

De "normale" vaste route wordt met pijlen in nevenstaande figuur
aangegeven.
De gestippelde lijn is de toevoeging van de toe te voegen stop aan
de vaste route.

e

Nevenstaande figuur geeft vervolgens de te rijden rit aan bij verval
van een vaste stop.

Toevoegen van stop waarbij rekening wordt gehouden met de incidentele annulering
van een aansluitdag.

0
De "afwijkende" vaste route wordt met pijlen in nevenstaande
figuur aangegeven.
De gestippelde lijn is de toevoeging van de toe te voegen stop
aan de vaste route en dit is tevens de uiteindelijk geplande rit.
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