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afwijken van het ver-

wachte patroon
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helpen bij het beantwoorden van deze vragen

zijn er verschillende soorten software op de

markt. Deze variëren van bedrijfsbrede 

oplossingen, inclusief ERP, tot specifieke 

pakketten voor bijvoorbeeld alleen scheduling 

of forecasting. Ook qua prijs zijn de verschillen

enorm, zo blijkt uit een inventarisatie van

ITlogistiek.

Oplossingen voor (integrale) productie- en voorraadbeheersing

Voorraadbeheer en productieplanning zijn binnen ERP een ondergeschoven 

kindje. Hiervoor zijn aanvullende stukjes software op de markt. ITlogistiek 

inventariseert de puzzelstukjes, en adviseurs geven tips over hoe deze te leggen.
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met Supply Chain

Execution, dat meer
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op basis van een gege-

ven vraag en vaste door-
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den en andere storende

factoren in de fabriek

waardoor productiet-

aken Just in Time kun-
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Marktupdate

De belangrijkste veranderingen in de wereld van Supply Chain Planning-
software in het afgelopen jaar op een rij:

• Agilisys, voorheen SCT, heeft een nieuwe naam: Infor Global Solutions.
Recent nam Infor de Duitse ERP-leverancier Incodev over.

• Add Smart stopt met de levering van planningssoftware. Directeur Marcel
van Assen treedt in dienst bij bureau Berenschot.

• Baan valt in handen van SSA Global en daarmee ook de software van
voorheen Moopy (scheduling) en Caps (supply chain design en routeplan-
ning).

• Demantra verbreedt zijn horizon en levert nu naast demand planning en
voorraadbeheer ook oplossingen voor productie- en transportplanning.

• J.D. Edwards wordt overgenomen door Peoplesoft, beide leveren naast
ERP ook planningsoplossingen voor Supply Chain Management.

• Viewlocity, dat eerder Synquest overnam, heeft zijn Europese implemen-
tatietak verzelfstandigd in het bedrijf Quyntess. Quyntess is ook reseller
van Viewlocity

Harm Beerens, 

hoofdredacteur

Voorraadbeheer

Voorafgaand aan de vraag welk pakket te kiezen,

komt de vraag wanneer je als bedrijf eigenlijk

rijp bent voor zo’n oplossing. ‘Als de controle er

niet meer is’, zegt Marc Mallant van adviesbu-

reau Redwire over voorraadbeheer. ‘Als voorra-

den hun eigen leven gaan leiden en je als bedrijf

geen invloed op de servicegraad lijkt te kunnen

uitoefenen.’ 

Al heeft een bedrijf nog zo’n duur ERP-pakket,

goed voorraadbeheer is er veelal niet mee moge-

lijk, constateert Mallant bijna dagelijks in de

praktijk. ‘Zodra vraagpatronen van producten

ook maar een beetje grillig beginnen te worden,

dus als er sprake is van trends en seizoensinvloe-

den, dan komen ERP-systemen al gauw in de

problemen. Dan wordt het te specialistisch.’

Hij geeft een voorbeeld van een bedrijf waar

hij momenteel voor werkt. Dit bedrijf is inmid-

dels een jaar live met een spiksplinternieuw

ERP-systeem. ‘Maar de voorraadbeheerder heeft

het gevoel dat hij in een geblindeerde auto rijdt’,

zegt Mallant. ‘Hij ziet alleen getallen en weet

niet of die nu goed of slecht zijn. Wat ontbreekt

is het signalerend vermogen, het mogelijk

maken van management by exeption, dat juist voor

iemand die duizenden artikelen moet beheren

zo cruciaal is.’

Gelukkig voor voorraadbeheerders zijn er soft-

warepakketten op de markt die dit wel kunnen.

‘Welk pakket het beste is, verschilt per bedrijf’,

zegt de adviseur. Ieder pakket heeft z’n eigen

karakteristieken en verschilt in prijs en

gebruiksvriendelijkheid. Uitgangspunt bij selec-

tie moet het bedrijfsproces

zijn: waar ligt het klant-

orderontkoppelpunt, op

welk aggregatieniveau wil

je de vraag voorspellen,

speelt demand planning

een rol? Mallant: ‘Soms

kom je dan uit op een

breed systeem als dat van

bijvoorbeeld Finmatica, en soms heb je aan een

specifiek forecastpakket als Forecast Pro genoeg.’

Productieplanning

Ook op het gebied van productieplanning zijn er

aparte oplossingen op de markt. Want ook hier-

in schiet een ERP-pakket vaak tekort, stelt

Marcel van Assen van adviesbureau Berenschot.

‘Je kunt wel alles keurig met MRP doen, maar

dan heb je nog geen grip op je doorlooptijden 

of op de bezettingsgraden in je fabriek.’ 

Het gebruik van een planningspakket dat reke-

ning houdt met eindige capaciteiten kan volgens

Van Assen in menig fabriek tot grote efficiency-

verbeteringen leiden. Toch is het blind aanschaf-

fen van een intelligente scheduler niet per

definitie de beste oplossing, benadrukt hij. Een

bedrijf kan ook kijken of het de behoefte aan

een planningstool niet kan wegnemen door bij-

voorbeeld Lean Manufacturing in te voeren.

Van Assen ziet dat productiebedrijven de laat-

ste tijd naar dit laatste neigen. ‘Vooral financieel

managers, die liever niet weer een nieuwe appli-

catie aanschaffen, wijzen er bij hun collega’s op

dat er ook zonder software veel verbeteringen

zijn te halen.’

Lean Manufacturing kan echter lang niet in

elke productiesituatie worden ingevoerd. Het

implementeren van een intelligent plannings-

pakket kan dan wel degelijk grote efficiency-

voordelen opleveren. Aan zulke bedrijven advi-

seert Van Assen om in de selectiefase potentiële

leveranciers een uitgebreide case te laten bou-

wen. ‘Bijna elk planningsprobleem is klantspeci-

fiek, dus het is moeilijk om algemene selectie-

criteria te geven.’ 

Geïntegreerde systemen

Planningssoftware is er in alle vormen. Je hebt

gespecialiseerde pakketten voor bijvoorbeeld

alleen demand of productieplanning, maar vaker

wordt planning als onderdeel van een totale

suite voor Supply Chain Management aange-

Plan nen is puzzelen

Heb ik genoeg productiecapaciteit? Wanneer 

ga ik wat produceren en ik welke volgor-

de? Van welke vraag moet ik uitgaan? Hoeveel

voorraad zal ik aanhouden van dit product en op

welke vestiging? Het zijn de vragen die beoefe-

naren van vak Supply Chain Planning – plan-

ners, voorraadbeheerders, logistiek managers, 

et cetera –  dagelijks bezighouden. Om ze te 



uitrekenen van de

benodigde produc-

tie- en distributieca-

paciteit op middel-

lange termijn
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uitrekenen of je de vraag zoals die in Demand

Planning naar voren is gekomen, kunt produce-

ren. Dat is dus handig als dat in één systeem zit.

Ook moet de planning worden gevoed met 

gegevens over voorraden en Bills of Material.

Daarvoor is een koppeling met de ERP-systemen

weer noodzakelijk.’

Vooral voor grote bedrijven met meerdere ves-

tigingen die als een keten snel moeten reageren

op (veranderingen in) de vraag, is een geïnte-

greerde planning cruciaal, stelt Pieters. ‘Die

moeten continu demand en supply in balans

houden. Als een product niet op voorraad ligt,

moet direct op een andere vestiging de produc-

tie worden getriggerd.’ 

Leverancier van specialistische oplossingen als

Quintiq (productieplanning) of Infolog (voorraad-

beheer) bieden vaak meer functionele diepgang

dan totaalleveranciers die ook ERP leveren. ‘Die

moeten meer uitgaan van het gemiddelde

bedrijf, terwijl specialisten zich op bepaalde

type bedrijven kunnen concentreren’, verklaart

Pieters. Toch zullen grote bedrijven eerder voor

geïntegreerde systemen kiezen, denkt hij. ‘Het

snel kunnen reageren wordt door hen belangrij-

ker gevonden dan altijd de meest optimale

beslissing te nemen.’

Puzzel leggen

Ook voor het selecteren van een geïntegreerde

suite voor Supply Chain Planning, geldt: eerst de

bedrijfsprocessen in kaart brengen. Hoe verloopt

Plannen is puzzelen
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de planningslogica en welk pakket sluit daar het

best op aan. Branche is daarbij een belangrijk

selectiecriterium, weet Pieters. ‘Niet voor niets is

de ene leverancier sterker in een bepaalde sector

vertegenwoordigd dan de ander. Zo heeft

Manugistics veel klanten in de food en de

Consumer Packaged Goods, en is i2 sterk in de

hightech.’

Hoe de puzzel van Supply Chain Plannings-

software er uit moet zien, verschilt kortom 

van bedrijf tot bedrijf. Voor de een is een stukje

voorraadbeheer of productieplanning voldoende,

voor de andere is juist de integrale puzzel

belangrijk. •

SCM-leveranciers 2004 klanten    functionaliteit    bedrijfsfocus          prijsstelling  partners
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Het overzicht bevat de in Nederland aanwezige leveranciers van Supply Chain

Plannings-software. De planningssoftware van de ‘totaalleveranciers inclusief ERP’

wordt doorgaans alleen gebruikt door bedrijven die ook de bijbehorende ERP-soft-

ware gebruiken. Bedrijven die lager in de tabel staan bieden meer specifieke oploss-

ingen voor een deelgebied van Supply Chain Planning aan

Software voor Supply Chain Management

ITlogistiek organiseert Supply Chain Event 

Workshops over planning en voorraadbeheer
Op 24 november organiseert ITlogistiek samen met zusterblad LogistiekKrant het jaarlijkse
Supply Chain Event. Naast onder andere plenaire lezingen van Jo van Nunen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam en Robert Jans van Nedcar, zijn er workshops over vier deelgebieden
van Supply Chain Management.

Onderwerp: Productieplanning
Case: Organon (farmacie)
Spreker: Juul Benjaminsen
Wat: zijn de knelpunten bij productieplanning en welke rol kan

software daarbij spelen 

Onderwerp: Transportplanning
Case: Abcta (mengvoeder)
Spreker: Michael Litjens
Wat: Met extra aandacht voor de afstemming tussen transport-

en productieplanning. 

Onderwerp: Voorraadbeheer
Case: Bouwmaat (bouwgroothandel)
Spreker: Thijs Prins
Wat: Over de beperkingen van ERP bij het bepalen van de 

optimale voorraadhoogtes.

Onderwerp: Tracking & tracing
Case: Schuitema (retailbedrijf)
Spreker: Rover van Mierlo 
Wat: Welke eisen stelt de General Food Law en welke 

IT-systemen zijn hier voor nodig.

Voor meer informatie kijk op www.supplychainevent.nl

SAP wordt meest gevreesd
Wie beschouwt u als uw grootste concurrent?

1. SAP 
2. Manugistics
3. Peoplesoft / i2 Technologies
4. OM Partners / Quintiq
5. A3 / Infolog / Limis

2004

Kijk in het dossier
Supply Chain Planning

100 - 200 nee

20 - 50 ja

geen info ja

20 - 50 ja

200 - 400 ja

20 - 100 nee

geen info ja

50 - 200 ja

geen info nee

geen info ja

> 100 nee

> 400 ja

geen info ja

100 - 200 ja

200 - 400 ja

200 - 400 n.v.t.

100 - 200 nee

20 - 50 n.v.t.

20 - 100 nee

200 - 400 ja

50 - 100 ja

20 - 50 nee

0 - 20 ja

0 - 50 ja

planningssoftware totaal, inclusief ERP

Glovia 112

IFS 2000

Intentia 2600

Oracle 5500

Peoplesoft 450

Ross

SAP 7000

SSA Global 500

planningssoftware totaal

Finmatica 427

i2 Technologies 1000

Infor 220

Manugistics 1700

OM Partners 336

Ortec 400

Quintiq 40

Quyntess (Viewlocity) 155

demand planning, forecasting & voorraadbeheer

A3 Forecast Solutions 86

Atim (Forecast Pro) 1000

Demand Solutions 2100

Demantra 140

Infolog 400

planbord / scheduling

Limis 47

Logiplan 5

Around Systems (Preactor) 4000
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boden. Ook traditionele ERP-leveranciers, zoals

SAP en Oracle, bieden zulke software aan, naad-

loos aansluitend op de rest van hun oplossingen.

‘De modules zijn ook moeilijk los van elkaar te

zien’, vindt Leon Pieters van consultancybureau

Deloitte. Hij legt uit: ‘Bij Supply Planning ga je

Softwareleveranciers op het gebied van Supply Chain

Planning geven aan wie zij als hun grootste concur-

rent beschouwen. ERP-marktleider SAP wordt daarbij

het meest genoemd. SAP zelf ziet als zijn belangrijkste

concurrenten: OM Partners, Quintiq en Manugistics

lager dan afgelopen jaar:  7%

gelijk aan 
afgelopen jaar:  21%
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hoger dan 
afgelopen jaar:  72%

Leveranciers positief gestemd

Wat is uw verwachting voor komend jaar over de vraag
naar uw planningssoftware?

De meerderheid van de softwareleveranciers denkt dat de
vraag naar software en diensten rondom Supply Chain
Planning komend zal stijgen ten opzichte van afgelopen
jaar. Dit blijkt uit een kleine enquête van ITlogistiek. ‘De
noodzaak tot investeren neemt toe’, laat Paul Tolboom
van SSA Global weten. ‘Dit gezien de complexiteit van de
Supply Chains, de noodzaak tot integreren en de beperk-
te investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan.’ 
Ondanks deze positieve verwachtingen vindt overigens
64% van de leveranciers dat de markt de hooggespannen
verwachtingen die vijf jaar geleden bestonden, niet heeft
waargemaakt. 


