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de cruciale brug tussen management en productie

MES : MANUFACTURING  
EXECUTION SYSTEM 

Sinds de geboorte van de term Computer Integrated Manufacturing (CIM) 

in 1973, zijn reeds heel wat systemen beschikbaar die de bedrijfswerking 
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bepaalde bedrijfsafdeling.  Enterprise Resource Planning (ERP) software 

is de ruggengraat van de bedrijfsadministratie, terwijl verschillende 
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processturingen instaan voor de productiecontrole.  Dit geheel wordt 

betiteld als het Proces Controle Systeem (PCS).  Recent kwam ook Product 

Lifecycle Management (PLM) software boven water ter ondersteuning van 

de productontwikkeling. Stuk voor stuk zijn het uitgebreide en complexe 

softwaresystemen, elk met hun typische kenmerken. Wel hebben ze een 

gemeenschappelijk achterliggend doel: het bedrijf ondersteunen bij het 
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daarbij is het reduceren van de totale doorlooptijd van een product, 

de tijd tussen order en levering.  Een dergelijke optimalisatie is enkel 

mogelijk wanneer de verschillende systemen naadloos samenwerken, 

alsof er schijnbaar slechts één groot bedrijfssysteem aanwezig is.  Een 

Manufacturing Execution System (MES) vormt de cruciale brug tussen 

management en productie om deze integratie te bewerkstelligen.  

Figuur 1 : De CIM piramide    

Een MES is echter geen  !"#$%&#'((#& ()%* !.  Het 
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heeft de zware opdracht om de batchverwerkende, 

logge administratieve toepassingen te koppelen aan 

het real-time karakter van de productiesystemen.  

Bovendien blijft het niet bij een simpele vertaalslag 

maar worden ook extra functionaliteiten 

voorzien die via interactie met administratie en/

of productie een meerwaarde bieden aan het 

bedrijf.  Het grootste pijnpunt van deze integratie 

is de vereiste samenwerking tussen twee compleet 

verschillende afdelingen, namelijk IT en productie.  

Verantwoordelijken uit beide vermelde afdelingen, 

IT-managers en productieleiders, die tot op vandaag 

gescheiden verantwoordelijkheden hadden, worden 

nu plots verplicht om samen rond de tafel te zitten 

en naar een gemeenschappelijke oplossing toe te 

werken.  Zeker geen sinecure.



TUK februari 2009  20 | 

9%%&*%%.2'313.,*:%.*1';'*&'-'.#'*!.#$3))'23.,'.*3 *

Howest  campus  PIH enkele jaren terug een samenwerking 

aangegaan met de vakgroep TW18 – Industrieel  

Beheer van de Universiteit Gent. Beide partners 

vormen nu samen de Associatieonderzoeksgroep 

(AoG) Productielogistiek. Er wordt gestreefd om de 

complementaire expertise inzake automatisering en 

productontwerptechnieken (Howest campus PIH) en 

planningstechnieken en logistieke besturingssystemen 

voor productie-installaties (IR18-UGent) om te zetten 

naar vernieuwende onderzoeksresultaten.  De 

relatie Howest – UGent  vertolkt als het ware de 

relatie productie - management zoals hierboven 

geschetst.  Op die manier wordt ingespeeld op de 

vraag van de industrie om de grens tussen IT en 

productieautomatisering te doen vervagen door 

onderzoek te verrichten, dienstverlening aan te 

bieden en ingenieurs af te leveren die in staat zijn om 

de broodnodige link te leggen.

Onderzoeksproject:  

Efficiëntieverhoging van  

productieprocessen door een 

optimale integratie van tracking 

& tracing / RFID
Wenst u meer informatie omtrent de scope van 

dit project? Bent u geïnteresseerd in de resultaten 

van dit project?  Heeft uw bedrijf te kampen 

+'#*''.*,'235)%%&13,'*(&!42'+%#3')<**9''+*1%.*

contact op met henk.capoen@howest.be voor 

bijkomende informatie.  
 

Figuur 2 : Overzicht van enkele testopstellingen voor de 
uitleessnelheid, -afstand en -nauwkeurigheid bij RFID.

Eén van de onderzoeksprojecten onder de koepel 
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productieprocessen door een optimale integratie van 

tracking & tracing / RFID.  Dit lopende onderzoek, 
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op grote interesse rekenen vanuit de industrie.  

Er is immers heel wat onduidelijkheid omtrent de 

technische kenmerken en toepassingsmogelijkheden 

van productopvolgingssystemen in het algemeen en 
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productieproces?  Hoe kan het gecapteerd worden?  

Hoe kan die informatie gekoppeld en gebruikt worden 

binnen de productiesystemen van het bedrijf om een 
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case studies wordt gestreefd naar een toetsing van 

de theoretische bevindingen aan de praktijk.  Op 

hun beurt genereren de case studies een algemeen 

denkkader dat als basis kan dienen voor toekomstige 

projecten.     

MES : manufacturing execution system
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Vanuit de vele contacten in het kader van het 

lopende onderzoek, werd vastgesteld dat dezelfde 

onduidelijkheid heerst omtrent Manufacturing 

Execution Systems.  In februari 2006 werd op de 
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verklarende kijk geboden op de noodzaak en het 

gebruik ervan.  Toen reeds bleek het gemis aan 

een meer praktische uiteenzetting die een duidelijk 

antwoord biedt op volgende vragen:

P* Hoe selecteer ik een MES-systeem?  Welk 

systeem sluit het best aan bij de eisen van mijn 

bedrijf?     

P* Hoe kan het nieuwe systeem geïntegreerd worden 

met mijn bestaande softwarepakketten?

P* Is de implementatie van een dergelijk systeem te 

verantwoorden t.o.v. het management?  Bestaat 

er een methodiek voor het bepalen van de 

ROI?

P* Is MES een standaardoplossing of kan het 
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bedrijfssituatie?

Onder de vleugels van een consultant of een MES-

softwareleverancier is het mogelijk om dergelijke 

antwoorden te krijgen.  Maar op dat moment is de 

keuze al beperkt, de uitwerking subjectief gekleurd 

en/of het prijskaartje al gedeeltelijk ingevuld.  Vooral 

KMO’s hebben nood aan een objectieve methodiek 

om zelf al een eerste inschatting te maken, vooraleer 

een concreet project op te zetten.  Er is nood aan een 

ondersteuning voor de go/no go beslissing.  Vanuit 
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nieuw onderzoeksproject op te starten.

Projectvoorstel MES
Voelt u zich aangesproken door de geschetste problematiek?  Wenst u mee 

te denken aan een concrete projectinvulling om die af te stemmen op de 

noden van uw bedrijf?  Bent u eventueel geïnteresseerd om in te stappen in 

het onderzoeksproject?

9''+*1%.*-!.#%-#*!(*+'#*johannes.cottyn@howest.be en u wordt op de 

hoogte gehouden van de stand van zaken.


