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len zich dan op module-niveau af, zodat de glo-

bale structuur van de machine in tact kan wor-

den gelaten ten opzichte van zijn voorganger.  

De machines van ASML zijn opgebouwd uit

afzonderlijke modules waarvan productie en

ontwikkeling deels worden uitbesteed. De

belangrijkste module hierbij is de ‘lens’. De

inkoopprijs hiervan kan oplopen tot veertig pro-

cent van de kostprijs, en ASML moet rekening

houden met zeer lange levertijden. De productie-

voortgang van modules bij leveranciers plus de

inkoopprocessen van nog eens duizenden kleine-

re onderdelen vormen voor iedere machine

opnieuw een gigantisch netwerk van goederen-

stromen die ASML zodanig moet sturen dat ze

allemaal tegelijk in Veldhoven bij elkaar komen.

Daar wordt de machine namelijk in elkaar gezet. 

De verkoop- en marketingafdeling van ASML

geeft het startschot voor het in gang zetten van

dit deltawerk van goederenstromen. Op basis

van de verwachte behoefte bij klanten bepaalt

deze afdeling voor de korte, de middellange en

de lange termijn wat voor soort machines er

zoal moeten worden gemaakt. Het uitgangspunt

voor productie is dus altijd een verkoopplan dat

gaandeweg het proces wordt gesubstitueerd door

verkooporders. Het klantorderontkoppelpunt

ligt doorgaans ergens aan het eind van dit tra-

ject in de eindmontagefase. 

Geen behoefte meer 

Het vertalen van een verkoopplan in een lijst

van inkoop- en productieorders uitgezet in de

tijd, heet Material Requirements Planning (MRP)

en gebeurt bij ASML in SAP R/3. Centraal hierin

staan de stuklijsten, die bij de complexe halfge-

leidermachines tot twintig niveaus diep kunnen

gaan. ASML gaat bij zijn MRP-run uit van een

planningshorizon van anderhalf jaar. Veel

inkoopgoederen, zoals de genoemde lens, moe-

ten immers ruim van tevoren besteld worden.

Innovatie en productie

van de halfgeleiderma-

chines verloopt bij

ASML hand in hand. In

elke machine worden

de laatste technologi-

sche snufjes toegepast
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40 Een beeldscherm in de entreehal toont een

wereldkaart met hierop de plaatsen waar de

eindproducten van deze week naartoe worden

verscheept. Rode pijlen wijzen hierop vanuit

Veldhoven, waar de machines worden gemaakt,

naar alle uithoeken van de wereld. Want de

‘Step & Scan’-systemen en de ‘wafer stepper’, de

belangrijkste ASML-machines voor het lithogra-

fisch produceren van halfgeleiders, zijn over de

hele wereld bekend en zeer gewild. Iedere week

levert ASML een handvol van deze peperdure

machines uit (prijs: vijf tot twintig miljoen gul-

den), en in de toekomst zullen dit er zeker meer

worden. 

Door de verwachte toename in de vraag naar

de hoogtechnologische machines is ASML ook in

de financiële wereld steeds populairder: het aan-

deel ASML op de beurs van Amsterdam ligt

momenteel bijna vijf keer zo hoog als begin

vorig jaar. 

Maar de wereld mag dan nog zo geestdriftig

reageren op het bedrijf, de mensen bij ASML zelf

blijven er nuchter onder. Relaxed slenteren de

hoogopgeleide monteurs op hun slippers van de

kantine naar de cleanrooms, en ook op de logistie-

ke afdeling krijg je niet bepaald de indruk dat er

gestrest wordt. Als je tijdens de koffiepauze de

inkoop- en productieplanners met een stuk taart

in de hand geamuseerd pijltjes op een dartbord

ziet gooien, zou je denken dat het plannen van

materialen bij ASML niet veel voorstelt. Het

tegendeel is waar. Ze weten alleen goed de prio-

riteiten te leggen, zeker sinds ze kunnen

beschikken over de Business Moneytor Analyzer.

En de prioriteit ligt nu gewoon even op darten.    

Time to market

Het bedrijf ASML in Veldhoven opereert in de

wereld van de halfgeleiders, of preciezer: in de

wereld van hoogtechnologische machines voor

het bewerken van wafers (silicium platen) waar-

mee halfgeleiders gemaakt kunnen worden. De

belangrijkste spelers waarmee ASML de concur-

rentiestrijd aanbindt zijn Nikon en Canon. ‘Alles

draait om time to market’, vertelt Ruud

Defesche, die werkzaam is op de logistieke afde-

ling van ASML. ‘Het gaat er om wie er het eerst

met een nieuw type komt.’

De klanten van ASML willen steeds sneller

steeds kleinere chips kunnen maken. In deze

markt is het voor ASML van levensbelang om

regelmatig met nieuwe machinetypes te komen,

gebruik makend van de laatste technologische

snufjes. Omdat het ontwikkelen van een nieuwe

machine wel vijf jaar kan duren, is het zaak om

van de bestaande productlijnen regelmatig nieu-

we types uit te brengen. De verbeteringen spe-

ir. Harm Beerens, 

redacteur

Analysetool gekoppeld aan SAP R/3 maakt logistieke prioriteiten helder

ASML mikt gericht

‘We kwamen telkens weer voor verrassingen te staan.’ De afdeling

‘goods flow’ van ASML in Veldhoven kon eerst moeilijk beoordelen

waar de knelpunten zaten in het inkoop- en productieproces. Met

de Business Moneytor Analyzer van leverancier LBM kan ASML de

prioriteiten nu beter stellen.  

Business Moneytor Analyzer

De Business Moneytor Analyzer is een softwarepakket dat gebruik

maakt van gegevens uit een ERP-systeem. Dit kan SAP R/3 zijn maar

dat hoeft niet. Het analyse-instrument bevat een bedrijfsmodel

waarmee allerlei relaties tussen de ERP-data gelegd kunnen worden.

Dit model is gebaseerd op drie entiteiten: de masterplanning, de

verkooporders en de goederenstroomgegevens zoals inkoop- en

productieorders. De BMA legt hiertussen verbanden en produceert

informatie waarop de gebruiker vervolgens actie moet ondernemen.

De BMA kan dus niet plannen en de het koppelt ook niks terug naar

het ERP-systeem.
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vormen van de status van de bestellingen van

een specifieke machine. Hierdoor is het moeilijk

om de juiste prioriteiten leggen. We kwamen

telkens weer voor verrassingen te staan.’ 

Om dit probleem het hoofd te bieden werken

ze bij ASML sinds kort met de Business Money-

tor Analyzer (BMA) van leverancier LBM. Met

deze analysesoftware, die gebruik maakt van de

gegevens uit SAP R/3, heeft ASML meer inzicht

verkregen in de relaties tussen inkoop, produc-

tie en verkoop. ‘Je kunt nu per productieorder

een overzicht maken van de inkoopdelen die

nog niet binnen zijn, zodat je precies weet of

een order op een bepaald moment kan worden

vrijgegeven’, vertelt Voeten als hij de BMA

demonstreert. ‘Nadat SAP het verkoopplan heeft

omgezet in inkooporders zie je niet goed meer

welke inkooporders bij welke machines horen,

en die informatie biedt de BMA ons nu wel.’ 

Ruud Defesche, die als groepsleider op de afde-

ling ‘logistic engineering’ de implementatie van

de BMA bij ASML heeft geleid, is erg tevreden

over de software. Al kan hij moeilijk aangeven

wat het in kwantitatieve zin heeft opgeleverd:

‘Het vult een gat op in SAP R/3. De stuurinforma-

tie in dat systeem was niet geschikt voor het leg-

gen van de juiste prioriteiten. Ik merk gewoon

Projectleider BMA-

implementatie Ruud

Defesche (l.) en BMA-

gebruiker Bas Voeten in

het grondstofmagazijn

van ASML: ‘Met de

BMA kunnen we pre-

cies zien welke onder-

delen er te laat binnen

zijn gekomen’
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Implementatie Business Moneytor Analyzer bij ASML

Naam: ASML

Vestiging in: Veldhoven

Product: machines voor productie van halfgeleiders

Medewerkers (31-12-1999): 2.983

Aantal BMA-gebruikers: 20

Omzet over 1999: ƒ 2,6 miljard

Inspanning eigen medewerkers

• voorbereiding: 2 weken

• selectie: 2 weken

• implementatie: 1 weken

Doorlooptijd

• voorbereiding: 4 weken

• selectie: 2 weken

• implementatie: 2 weken

Baten

• effectievere beslissingen 

• procesverbeteringen door prestatie-

indicatoren

• beter zicht op data-integriteit in SAP

Bedrijf Inspanning en tijdsplanning

Kosten

• centrale computer: ƒ     6.000

• geheugenuitbreiding pc’s: ƒ     5.000

• software: ƒ 126.000

Kosten en baten

•

Goederenstroomschema

Het punt daarbij is dat van een machine die de

ontwikkelafdeling nog moet ontwerpeer nog

geen stuklijst voorhanden is. Gezien de levertij-

den van inkoopdelen is het dus wel bekend dát

maar onduidelijk wát er ingekocht moet worden.

Omdat ASML continu nieuwe machines ont-

wikkelt en deze problematiek dus eerder regel

dan uitzondering is, hebben ze hier in

Veldhoven een speciale afdeling voor: ‘proto- en

pilotplanning’. Bas Voeten werkt op deze afde-

ling en coördineert de logistieke processen rond-

om machines die nog in ontwikkeling zijn. ‘De

meeste nieuwe machines die we maken komen

voort uit een ouder model’, legt hij uit. ‘Een

groot deel van de stuklijst kun je overnemen

van dit oudere model, zodat je in ieder geval een

basis hebt waarmee je de MRP-run kunt draaien.

Het is immers belangrijk om zo snel mogelijk de

kritieke onderdelen in te kopen.’ 

Het inkoopproces loopt bij ASML parallel aan

het ontwikkelproces. Wijzigingen die engineers

in de stuklijst aanbrengen, leiden via de eerst-

volgende MRP-run dus ook tot veranderingen in

lopende inkooporders. Ook kan het voorkomen

dat de behoefte aan bepaalde materialen weg-

valt, en dat inkooporders geannuleerd moeten

worden. In de ontwikkelfase van een machine

moet de afdeling ‘proto- en pilotplanning’ dus

voortdurend schipperen tussen veranderingen in

de stuklijst en de planning van materialen. Dat

is volgens Voeten ook precies waarvoor deze

afdeling is bedoeld. ‘Zodra de routine erin sluipt

wordt het tijd om de planning over te dragen

aan een andere afdeling.’  

Niet alleen de voortschrijdende ontwikkeling

van een machine leidt overigens tot veranderin-

gen in inkoop- en productieorders, ook verlate

leverdatums noodzaken tot verschuivingen in de

planning. Inkooporders die leveranciers te laat

uitleveren kunnen er voor zorgen dat de assem-

blagedatum van een machine moet worden ver-

schoven en daarmee dus ook het hele netwerk

van goederenstromen dat al anderhalf jaar van

tevoren al in gang is gezet. Ook bij een uitont-

wikkelde machine waarvan de stuklijst vast ligt,

blijft het beheersen van de goederenstromen dus

nog steeds een aanzienlijk karwei. 

Dwars door SAP

Het probleem in SAP R/3 voor Bas Voeten was

dat hij niet die informatie over orders kon krij-

gen die hij nodig had om in de brei van open-

staande inkoop- en productieorders de juiste

beslissingen te nemen. ‘Lang niet alle verande-

ringen in de stuklijst of leverdatum waar het

SAP-systeem mee komt, leiden tot echte proble-

men in de productie. Het feit alleen dat een leve-

rancier een bepaalde inkooporder later uitlevert

dan gepland, zegt mij niet zoveel; het gaat om

de gevolgen die zo’n vertraging heeft verderop

in het logistieke proces. Alleen als je daar pro-

blemen voorziet, zul je willen ingrijpen. Voor

het registreren en plannen van transacties is

SAP R/3 een perfect systeem. Het bleek echter

moeilijk om met SAP R/3 een integraal beeld te

De gekleurde bolle-

tjes geven aan

welke inkooporders

tot vertraging in de

productie kunnen

leiden

BMA versus Abap

De benodigde stuurinformatie waar nu de BMA in voorziet,

heeft ASML in eerste instantie met maatwerk in SAP R/3 gepro-

beerd te verkrijgen. Deze Abap, zoals een maatwerkmodule in

SAP-termen heet, leverde qua betrouwbaarheid en performance

echter niet de resultaten op die de BMA nu biedt. Bovendien

was die oplossing een stuk minder flexibel, weet Bas Voeten.

‘Het voordeel van de BMA is dat je al doende telkens weer nieu-

we informatie ontdekt. Met een Abap heb je dat niet, omdat je

die puur voor één bepaalde toepassing ontwikkelt.’
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dat medewerkers met de BMA betere keuzes

kunnen maken, en zo efficiënter te werk gaan.’

Al gaandeweg het gebruik van BMA ontdekten

de gebruikers steeds meer toepassingsmogelijk-

heden. ‘Het voordeel van deze tool is dat je snel

allerlei verschillende dwarsdoorsnedes op de

SAP-tabellen kunt maken’, voegt Bas Voeten hier

aan toe. ‘De BMA kan bijvoorbeeld de vertraagde

orders gaan groeperen op leverancier. De leve-

rancier die de meeste orders te laat uitlevert,

verdient op dat moment de meeste aandacht.

Ook hierin kunnen we dus betere keuzes

maken’, aldus Voeten.  

Simpel houden

ASML ziet de BMA breder dan alleen als beslis-

singsondersteunend systeem bij het beheersen

van goederenstromen. ‘We kunnen er ook pres-

tatie-indicatoren van afzonderlijke afdelingen

mee berekenen’, vervolgt Defesche. ‘Als we zien

dat een bepaalde afdeling met regelmatig vertra-

ging in het logistieke proces veroorzaakt, dan

gaan we zo’n afdeling eens nader tegen het licht

houden. Misschien nemen ze binnen die afde-

ling wel de verkeerde beslissingen of beschikken

ze niet over de juiste informatie. Je kunt op die

manier de BMA dus ook gebruiken om tot struc-

turele procesverbeteringen te komen.’

De productie van onderdelen en modules bij

toeleveranciers moet in hetzelfde ritme verlopen

als de assemblage bij ASML. ‘Als wij de productie

van een machine nu een week naar achteren

verschuiven dan komen alle onderdelen in prin-

cipe een week te vroeg’, zegt Ruud Defesche als

hij nadenkt over hoe het ideale ketenconcept er

voor ASML uit ziet. ‘Die onderdelen nemen niet

alleen nodeloos magazijnruimte in beslag, het

kost ons ook geld. Geld dat we kunnen besparen

als we er met onze leveranciers in slagen de hele

keten in hetzelfde tempo te laten draaien.’

Om dit ideaalbeeld te verwezenlijken is ASML

bezig met een Supply Chain Management-pro-

ject. Defesche denkt niet dat ASML daarbij de

Advanced Planner and Optimizer (APO) van SAP

gaat gebruiken. ‘Veel te ingewikkeld. Als het op

bemoeienis met leveranciers aankomt, hou ik

het maar het liefst zo simpel mogelijk. Ik vind

het belangrijker om op basis van vertrouwen

met leveranciers samen te werken, zodat we ze

slechts op hoofdlijnen hoeven aan te sturen. Een

eenvoudig spreadsheetprogramma kan hierbij

ook wel volstaan.’ 

Plannen in SAP R/3, gericht mikken met de

BMA en leveranciers zoeken waarop je kunt ver-

trouwen, dat zijn de geheimen achter de rust die

de logistieke afdeling bij ASML uitstraalt. En

natuurlijk op z’n tijd een partijtje darten. •

Een gigantisch netwerk

van goederenstromen,

maanden van tevoren

in gang gezet, komt

voor assemblage bij

elkaar op de cleanroom

in Veldhoven
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Croko Reporter voor Baan/Triton

Zoals LBM voor SAP R/3 brengen de bedrijven Make IT Work

en Croon Consultants Eindhoven een soortgelijk product voor

de software van Baan op de markt. Het is de Croko Reporter

dat gegevens uit een Baan/Triton-database leest en deze ver-

taalt naar Crystal Reports, MS Excel of bijvoorbeeld MS Acces.

Voor de eerste vijf gebruikers bedragen de licentiekosten 

ƒ 6.600, voor iedere extra gebruiker ƒ 2.200. Meer informatie

op www.croko-reporter.nl

SAP Nederland is gevestigd in ‘s Hertogenbosch,

tel.: (073) 645 75 00

LBM Software is gevestigd in Rotterdam, 

tel.: (010) 425 25 96


