
Opmerking Redactie: Het is overduidelijk, de IA markt heeft behoefte aan deskundig personeel. 

Automatie ondersteunt de kennisontwikkeling in de industriële automatisering. Ook ondersteunen 

we leerprojecten en hebben we het leerboekje ‘Procesinstrumentatie’ geproduceerd en uitgegeven. 

In dit interessante artikel beschrijft Thomas Dehaene, student aan de Hogeschool West Vlaanderen, 

voor zijn afstuderen (M Sc Industriële Wetenschappen) over de technische ontwikkeling van een 

Warehouse Management System. Dit systeem is uiteindelijk ook in de praktijk volledig en succes-

vol beproefd. 

Zijn begeleiders/promotoren zijn Marc Blekkink van Ninety-Five en Johannes Cottyn van XiaK 

(eXpertisecentrum industriële automatisering Kortrijk) en HoWest (Hogeschool West Vlaanderen). 

Dit masterproefproject werd met succes verdedigd voor de masterproefjury, bestaande uit acade-

mici en mensen uit de bedrijfswereld, en werd daar bekroond met een zeer hoge waardering. 

Bovendien is dit project ingeschreven voor de Vlaamse Scriptieprijs en de Innovation Award. De 

laatste is een jaarlijks terugkerende wedstrijd die gericht is op het vinden en belonen van vernieu-

wende masterproefprojecten met relevante praktische implementeerbaarheid die voordelen ople-

veren voor de beoogde sector. 
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Thomas Dehaene, student aan de Hogeschool West Vlaanderen

Het WMS moet een hedendaagse oplossing 

bieden voor enkele typische problemen 

die productiesturende systemen bevat-

ten. Zodoende dient dit systeem generisch 

gebouwd te worden met het oog op modu-

lariteit en algemene inzetbaarheid.

Warehouse Management System
Een WMS is de overkoepelende systeem-

logica die alles rond voorraad en magazijn-

acties beheerst en bestuurt. De defi nitie is 

ruim, in die zin dat een WMS zowel een 

kleine applicatie kan zijn die een klanten-

order omzet in een picking lijst, als een 

groot systeem dat alle automatische kra-

nen, Automated Guided Vehicles (AGV’s) 

en magazijnpersoneel aanstuurt. 

Sinds enkele jaren ondergaan bedrijfssyste-

men grote technologische en conceptuele 

evoluties. Lichtere, webgebaseerde, meer 

modulaire en gestandaardiseerde stand-

alone applicaties vervangen de logge cus-

tom systemen. Relevante technologieën 

Webgebaseerde 
aansturing en opvolging 
automatisch magazijn

Masterproefproject: Ontwikkeling Warehouse Management Systeem

In dit masterproefproject wordt een eigen Warehouse Management Systeem (WMS) 
ontwikkeld op basis van moderne webtechnologie en recente standaarden, geheel 
volgens de huidige markttendensen.

en concepten hierbij zijn Service Orien-

ted Architecture (SOA), Business Process 

Management (BPM), Enterprise Service 

Bus (ESB) en web services. Deze vinden 

dankzij bewezen voordelen en de trend 

van verticale integratie, steeds vaker hun 

weg in de tussenlaag. Business applicaties, 

zoals Customer Relations Management 

pakketten, evolueren immers al enkele 

jaren volgens deze webgerichte trend. 

Er wordt onderzocht hoe deze tendensen 

zich vertalen in een praktisch werkend 

geheel.

ISA- 95
De toenemende trend naar standaardisa-

tie vindt weerklank in de 95ste standaard 

van de International Society of Automation 

(ISA). Het doel van deze standaard is om de 

activiteiten en interacties van de manufac-

turing laag te ontleden en te beschrijven, 

en om de communicatie van deze laag met 

hoger gelegen systemen te standaardiseren. 

Hiervoor werden verschillende modellen 

ontwikkeld die de relevante hiërarchieën, 

handelingen, informatie en resources in 

detail uiteenzetten. ISA-95 vindt tevens 

weerklank in de IT trends; veel modellen 

kunnen letterlijk als een SOA structuur 

overgenomen worden, waarbij web services 

de communicatie uitvoeren.

Ninety-Five en XiaK
Een complexe stap in het implementeren 

van de ISA-95 standaard is de verwerking 

en opslag van data. Daarom werd deze 

masterproef uitgevoerd in samenwerking 

met Ninety-Five uit Perk (B). Dit bedrijf 

beschikt over een Operational Data Store 

(ODS) systeem dat in staat is de ISA-95 

data, met zijn vele complexe interconnec-

ties, op een fl exibele manier op te slaan. 

Bovendien is dit systeem geschikt om in 

een moderne webarchitectuur geïntegreerd 

te worden. De lancering van het project 

gebeurde vanuit de Hogeschool West-
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Vlaanderen, om preciezer te zijn vanuit de 

interne onderzoeksgroep XiaK (het eXper-

tisecentrum Industriële Automatisering 

in Kortrijk). Deze voert vele opleidingen 

en projecten uit in het kader van vernieu-

wende automatiseringsaspecten.

Doelstellingen
Het doel van dit project was tweeledig. In 

een eerste luik werd getracht een generisch 

WMS te ontwikkelen, gebouwd volgens 

een moderne architectuur en voorzien van 

recente, webgebaseerde technologie. Het 

voordeel hiervan is dat de uiteindelijke 

architectuur fl exibeler, meer overdraag-

baar en meer uit te breiden is. Het gene-

risch model wordt inmiddels aangewend 

door Ninety-Five om in de toekomst een 

commercieel WMS pakket aan te kunnen 

bieden. In een tweede luik werd dit gene-

risch model praktisch getest door een case 

studie uit te voeren op een reeds aanwezige 

magazijnschaalopstelling. Hierbij werden, 

net als bij een gewone case in bijvoorbeeld 

een KMO, eisen en gewenste functionali-

teiten geformuleerd en moest er fl exibel 

omgegaan kunnen worden met specifi eke 

doelstellingen. Zo moest er bij deze case 

een koppeling voorzien worden met het 

bestaande treintransportsysteem. Het 

WMS moest ook didactische onderwerpen 

rond intelligent warehousing naar voren 

kunnen brengen en relevante toekomstige 

uitbreidingen vlot mogelijk maken. 

Resultaten
Allereerst was een uitgebreide literatuur- 

en marktstudie noodzakelijk om de juiste 

component voor elke functie te kiezen. 

Voor de verschillende onderdelen werden 

telkens of open source tools gekozen of 

gratis versies van commerciële pakketten. 

Dit drukt de ontwikkelings- en implemen-

tatiekosten aanzienlijk. Het totale model 

staat weergegeven in fi guur 1. De struc-

tuur van dit model wordt hierna kort door-

genomen.

In het generisch model is een operator 

interface voorzien, vanwaar verschillende 

commando’s gestart kunnen worden. De 

keuze voor handelingen die geïmplemen-

teerd moesten worden, kwam uit een 

extensieve marktstudie. Hieruit werden 

de hedendaagse acties en mogelijkheden 

van een modern WMS ontleed. Deze niet-

gestandaardiseerde acties en data-input 

worden via de Manufacturing Service Bus 

(MSB) vertaald naar standaard ISA-95 

modellen en attributen. Deze kunnen op 

hun beurt in het ODS systeem opgeslagen 

worden. De Service Map is een verzameling 

web services die diensten en data aanbie-

den, een letterlijke implementatie van het 

ISA-95 Inventory Operations model. Het 

resultaat is dat er zowel in deze Service 

Map component als in het ODS systeem 

een zeer ruim landschap van allerlei ser-

vices beschikbaar is. Het mooie van zo’n 

totaalmodel is dat afhankelijk van de spe-

cifi eke case, en dus de gewenste functio-

naliteit, deze services gecombineerd kun-

nen worden om een bepaald proces uit te 

voeren. Hiervoor komt de BPM compo-

nent in het spel (zie fi guur 2). Deze manier 

van werken levert een zeer generische en 

modulaire manier van werken op. Een OPC 
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Totaalmodel WMS

Processen maken door services samen te 
stellen.
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Delen van de installatie. De magazijnopstelling is 
een schaalmodel van een typisch high-bay ware-
house, volledig ontworpen om te passen binnen 
academische onderzoeksprojecten. Dergelijke au-
tomatische magazijnen leveren optimale mogelijk-
heden om intelligente productie-ondersteunende 
systemen op toe te passen.
Verklaring cijfers: 
1. Rek - Het rek bezit 119 beschikbare plekken, ver-
deeld in 17 kolommen en 7 rijen. In elke opslagbin 
is plaats voor 1 schaalversie van een DIN pallet.
2. Pneumatische cilinder - Deze wordt gebruikt 
voor de Y-as beweging van de hefvork en wordt 
hiervoor aangestuurd door een 5/2 ventiel in de 
stuurkast. 
3. Servomotoren - De beweging over de X-as en de 
Z-as gebeurt via servomotoren. Beide roterende 
bewegingen worden via een tandriem en tandwiel 
omgezet in een lineaire beweging.
4. Sensoren - In de opstelling zijn 4 fysische einde-
loopschakelaars aanwezig, om de eindpunten van 
de X- en Z-as te kennen. 
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XML-DA server zorgt ten slotte voor de koppeling met de fysische 

opstelling. Bovendien is er de mogelijkheid om, geheel in lijn met 

de werkelijke marktsituatie in WMS pakketten, via de gebruikte 

technologieën specifieke add-on modules te ontwikkelen, met tel-

kens een bepaalde case gerelateerde functionaliteit. Doordat alles 

via web services aan elkaar hangt, zijn dergelijke modules gewoon 

in het totaalgeheel in te voegen.

De basisapplicatie kreeg in deze case een ophaal-, opslag- en orga-

nisatiemogelijkheid mee, typische functionaliteiten voor dergelijk 

automatisch high-bay warehousing. In de opstelling werd ook een 

add-on module ontwikkeld in de zin van een korte stuurapplicatie 

voor de transportband opstelling. Hiervoor werden de OPC XML-

DA server, de BPM tool en de MSB gebruikt. Deze nieuwe module 

integreert zich bovendien naadloos met het hoofdsysteem.

Besluit
De implementatie van een ISA-95 systeem wordt algemeen als zeer 

complex ervaren, vandaar het geringe aantal gestandaardiseerde 

systemen. Bovendien brengt het laten samenwerken van verschil-

lende nieuwe webtechnologieën tal van moeilijkheden met zich 

mee. Desalniettemin werd een werkend geheel gecreëerd, wat aan 

de doelstellingen voldoet. De verschillende componenten en imple-

mentaties volgen perfect de conceptuele lijn van het generisch 

model en de werking is zoals voorzien was. Het pakket leent zich 

bovendien voor toekomstige uitbreidingen.

Marktpotentieel
Dergelijke toepassingen zijn vooral gericht op de MKB markt. Om 

concurrerend te blijven, hebben MKB’s zeker baat bij een toepas-

sing voor voorraadbeheer. Echter, veeleer heerst de visie dat een 

WMS pakket groot en log moet zijn en nu eenmaal duur is. Pro-

jecten als deze bewijzen dat dit helemaal niet het geval hoeft te 

zijn; een low cost, modulair en flexibel pakket biedt een lage imple-

mentatietijd en beperkte kosten. De ISA-95 standaard levert al een 

analyse op van de volledige tussenlaag en de IT-trends voorzien in 

de nodige componenten en data-uitwisseling. In dit opzicht lijkt 

voor dergelijke concepten zeker marktpotentieel weggelegd.  g
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De specifieke case binnen de Hogeschool West-Vlaanderen vereist een kop-
peling met een treintransport. Hiervoor is een fysische laad- en losopstelling 
ontworpen die bovendien een bijzondere benadering vergt vanuit het ontworpen 
WMS concept.
Verklaring cijfers:
1. RFID lezer - 2. Hefvork - 3. en 4. Positioneercilinders - 5. en 6. Transportban-
den
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Aansprakelijkheid vaktijdschrift | Aan de inhoud van dit vaktijdschrift is veel aandacht 
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enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklarin-
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