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I.  INLEIDING 

A.  Altachem NV 

Altachem NV te Deinze is een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in ventielen en pistolen voor PU-

schuimen. Naast deze core business worden ook 

accessoires zoals ringen en tubes voor op 

spuitbussen verkocht.  

 

B.  Made different 

Altachem nam in 2012 deel aan de bedrijfsscan 

“Made different” samengesteld door Agoria, Sirris 

en enkele toonaangevende instanties. De scan richt 

zich op 7 sleuteltransformaties die een maakbedrijf 

moet ondergaan om een “factory of the future” te 

worden. Eén van de punten waar verbetering 

mogelijk is, is de opvolging van batches op de 

werkvloer, er moet overgegaan worden tot een 

paperless productie. Het bijhouden van batches en 

het opstellen van werkopdrachten gebeurd in SAP 

Business One (ERP) maar de invoer van de data 

gebeurd steeds manueel. Dit kan geautomatiseerd 

worden. 

II.  DOELSTELLINGEN 

A.  Barcode scanner 

Om deze opvolging te realiseren, werd in een vorige 

masterproef onderzocht hoe dit kon verwezenlijkt 

worden. In eerste instantie werd het gebruik van 

RFID tags onderzocht maar dit bleek technisch 

moeilijk haalbaar. [1] De metalen producten in de 

verpakkingen zorgden voor onaanvaardbaar lange 

leestijden. Uiteindelijk werd er geopteerd voor een 

                                                           
 

systeem met barcodes om de tracking te 

verwezenlijken. In deze masterproef is het de 

bedoeling dit systeem af te werken en enkele 

bijkomende doelstellingen te verwezenlijken. En 

om toe te zien op de ingebruikname op de 

werkvloer.  

 
Figuur 1: ScanApp 

B.  Paperless 

In het tweede luik van deze masterproef is het de 

bedoeling een stap verder te gaan in het paperless 

productie verhaal en ook de werkbonnen te 

digitaliseren. Werknemers krijgen een 

werkopdracht op een A4 papier. Hierop vullen ze 

tijdens het uitvoeren van de opdracht de 

batchnummers van de gebruikte goederen in. Maar 

ook de gepresteerde tijdsduur, resultaten van 

kwaliteitscontroles, gebruikte paletten, enz. Deze 

gegevens kunnen later manueel ingevoerd worden 

in SAP. De bedoeling is om de werkbonnen op 

digitale wijze te visualiseren en de gegevens 

automatisch uit te wisselen met SAP. Op deze 

manier kan de kans op fouten gereduceerd worden, 

is snellere feedback vanaf de werkvloer mogelijk en 

wordt een wildgroei van stapels papier vermeden. 

[4]  Er is gebruik gemaakt van een ISA-95 studie om 

duidelijkheid te scheppen in de nodige 

informatiestromen en mogelijke extra invullingen. 
[3] 
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C.  ISA95

 

Figuur 2: Activity model production operations management 

[2] 

E.  ISA-95 

Eén van de zaken die de applicatie verwezenlijkt, is 

het opvolgen van de productie. Activiteiten op 

Figuur 2 in het groen zoals production dispatching 

zijn verwezenlijkt. De rode activiteiten zoals 

production performance analysis kunnen eventueel 

in de toekomst verwezenlijkt worden. De paperless 

applicatie vraagt een production schedule aan SAP 

door middel van een SQL interface. Dit gaat om 

data zoals vertrekdatums, geschatte productieduur, 

werkpost, productielijn, etc. De taken worden 

automatisch naar de juiste afdeling gezonden 

(production dispatching). Maar het gedetailleerd 

plannen gebeurt manueel door mondeling overleg 

(detailed production scheduling). Tijdens het 

uitvoeren van de opdracht ondersteunt de applicatie 

de werknemers met een visuele interface 

(production execution management). Ook verzamelt 

het gegevens zoals productietijden en uitval 

(production data collection). Bij afloop van de 

opdracht stuurt de paperless applicatie de gegevens 

terug naar SAP aan de hand van XML bestanden. 

De vorderingen die gemaakt zijn op de werkvloer 

kunnen gevolgd worden in de kantooromgeving 

(production tracking). Naast deze productietracking 

functionaliteit beheert de applicatie ook 

stockgegevens en kwaliteitsgegevens.  

 

 

III.  RESULTATEN 

Het barcode systeem is reeds actief binnen het 

bedrijf sinds oktober 2015. Het systeem staat op 

punt en is ondertussen ingeburgerd bij de 

werknemers van de gun afdeling. Om het paperless 

systeem te realiseren, is zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van bestaande hardware op de werkvloer. 

Zoals computers en thin clients die reeds aanwezig 

waren. Er werd ook een tablet aangekocht voor de 

valves afdeling waar nog geen hardware aanwezig 

was. Door de verscheidenheid aan hardware die 

gebruikt wordt om de werkbonnen te visualiseren 

werd geopteerd om gebruik te maken van een 

webapplicatie. Deze applicatie genereert 

webpagina’s vanuit een centrale PC, deze 

webpagina’s kunnen gevisualiseerd worden in een 

gewone webbrowser zonder de noodzaak om extra 

software te installeren. De centrale applicatie is 

geschreven in Visual Basic met behulp van het 

.NET framework. De koppeling met SAP gebeurt 

aan de hand van SQL om gegevens vanuit SAP op 

te vragen. Het schrijven van gegevens naar SAP 

gebeurt aan de hand XML bestanden. De applicatie 

is ook in staat om GSS (gun specification sheet) 

bestanden te tonen aan de werknemers. Dit zijn 

bestanden die technische gegevens bevatten over 

hoe een bepaald product gemaakt moet worden, 

welke leaflets en stickers erbij moeten, hoe de 

producten gestapeld moeten worden. 
 

 
Figuur 3: Topologie 
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IV.  BESLUIT 

De barcode applicatie is reeds volledig in gebruik 

en alle extra eisen en suggesties zijn 

geïmplementeerd. De paperless applicatie is 

geschreven met enkele kleine uitbreidingen en het 

testen van de applicatie op de werkvloer kan 

binnenkort van start gaan. In de toekomst zal het 

systeem instaan voor het verzamelen van extra 

gegevens op de werkvloer. Deze gegevens zullen 

gebruikt worden in een OEE (Overall equipment 

effectiveness) softwarepakket. Ook zijn er plannen 

om meer gedetailleerde productieplanningen te 

visualiseren. 
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Figuur 4: Paperless 


