
De aanpak van een succesvol MES-traject – een use case
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Agenda - overzicht
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▪ Intro 
▪ De automatisatie driehoek en het verschil tussen business- en productieprocessen
▪ Opzet van het project

▪ MES-project fasering van activiteiten
▪ Overzicht van fases
▪ Toelichting van de use case
▪ Functioneel design    (RFI)
▪ Functionele Analyse (RFQ)
▪ Tendering (Keuze leverancier)
▪ Detail/ technische analyse (ontwikkeling)
▪ Indienstname (Go-Live)



De automatisatie driehoek – verschil business- en productieprocessen
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▪ De activiteiten op een site kunnen onderverdeeld worden in businessprocessen en productieprocessen.

▪ Het linken van het businessproces met het productieproces, vereist veel data connecties. Deze connecties 
moeten op een gestandaardiseerde manier geïmplementeerd worden, via de ISA95 standaard. 

▪ Level 0..2 is het aansturen van de productieprocessen 

▪ Level 3 beheert het productieproces

• MOMs/MES/WMS/APS

▪ Level 4 beheert de businessprocessen

• ERP-pakket beheert de organisatietaken 
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Opzet van het project
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▪ Project team aanstellen voor het MES-project
• Engineering 
• Kwaliteit
• IT 
• Productie 

▪ Team zo klein mogelijkheden –> minder communicatie kanalen

▪ Stakeholder analyse uitvoeren  
• Overzicht wie is betrokken in het project 
• Hoe groot is de betrokkenheid 
• Wie kan er voor valkuilen zorgen 

▪ Wie betrekken bij functioneel design/functionele analyse
• Op basis van Stakeholder analyse 
• 1 Projectleider 
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Overzicht
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Overzicht
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▪ Wie kan dit uitvoeren

• Organisatie zelf 

▪ binnen de site kijken wie verantwoordelijk is, wie kan er iets meer vertellen over de processen

• Engineeringsbedrijven 

▪ vanuit Operational excellence standpunt. 

▪ Onafhankelijk van leveranciers, om de organisatie te ontzorgen

• Leverancier

▪ IT-bedrijven 

• Uitbreiding ERP pakket  

• Let op! Bij ERP wordt er maatwerk geschreven, die niet mee kan bij upgrades naar een nieuwe versie.

• MOMs/MES leveranciers of hun integratoren 

▪ Automatisatiebedrijven 

• Vanuit automatisering (PLC - SCADA) standpunt of als integrator van een MOMs/MES.



Toelichting van de use case

• Een voedingsbedrijf (KMO) actief in de graanindustrie, gaat een nieuwe productielijn plaatsen, dit om de 
kwaliteit van het eindproduct te waarborgen, de reden hiervoor is dat de markt steeds hogere 
kwaliteitseisen oplegt.

• het productieproces zal worden aangestuurd door een MES-pakket 

• Het productieproces bestaat uit verschillende stappen 

• Intake van grondstoffen 

• Reinigen van grondstoffen 

• Extrusie

• Mengen 

• Verpakken van het eindproduct

• De taak van DD engineering is, de klant mee begeleiden door de verschillenden fases van het MES-traject 

• In kaart brengen van de productieprocessen en de link met de businessprocessen

• Het stockeren van de eindproducten zit niet in de scope en wordt door een apart WMS pakket beheert
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▪ Het functioneel design is een high level document die alle functionaliteiten beschrijft, die het MES moet kunnen 
uitvoeren 

▪ Productieprocessen en businessprocessen in kaart brengen, samen met de betrokken personen

• Businessprocessen

• Data uitwisselen met het MES 

• Productieprocessen 

• Welke industrie (Discreet – Proces)

• Orders

• Planning

• Kwaliteit

• OEE

• Onderhoud

• Track and trace

• …

Functioneel design
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Functioneel design - voorbeelden
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Functional design - RFI 
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▪ Via het functioneel design wordt er een Request For Interest (RFI) aangevraagd bij verschillenden leveranciers 

• Shortlist opstellen (3 à 4 leveranciers)

• Demo van het softwarepakket



Overzicht 
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Functionele analyse
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▪ Het functioneel design omzetten naar Functionele analyse

• High level wordt omgezet naar een analyse 

▪ Functionaliteiten van het MES vast leggen 

▪ Met de betrokken personen samen dieper door de functionaliteiten gaan 

▪ Proces flow vast leggen

• Aan de hand van Proces flow diagram (PFD)

• Businessdata naar productiedata (Bv. Orders)

• Productieproces (starten –stoppen productie)

• Routebeheer

• Kwaliteitscontroles

• …



Functionele analyse vs. functioneel design
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Functionele analyse Functioneel design



Functionele analyse vs. functioneel design
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Functionele analyse Functioneel design



Functionele analyse vs. functioneel design
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Functionele analyse Functioneel design



Functionele analyse - RFQ
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▪ Via de functioneel analyse wordt er een Request For Quotation (RFQ) aangevraagd bij leveranciers (shortlist) 

• Na aanvraag RFQ, samen zitten met de leveranciers 

▪ Voor opmerkingen/vragen te verduidelijken

• Budget met een vork van x %

• De leveranciers correct vergelijk met elkaar

• Demo aanvragen op basis van de functionele analyse

▪ Noot: Rekening houden met type softwarepakket

• Tailor made → volledige geschreven naar de wens
van de klant 

• Off the Shelf → standard software pakket waarbij
er 80% geconfigureerd wordt en 20% op maat ontwikkeld wordt



Overzicht
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Tendering

19

▪ De leveranciers hebben budget prijs en demo gegeven

▪ Vergelijkingstabel opstellen met verschillende onderdelen:

▪ Budget

▪ Maintenance

▪ Total Cost of Ownership (combo budget + maintenance)

▪ Project kwalitatieve analyse

▪ IT evaluatie

▪ Cost rates

▪ Weging geven aan bepaalde onderdelen, kwantitatieve
analyse wanneer gewenst

▪ Analyse laten doen door belangrijkste stakeholders



Overzicht
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Detail analyse – technische analyse

▪ De detail analyse beschrijft alle onderdelen van het MES-pakket in detail. Deze analyse wordt uitgevoerd 
door de leveranciers. Om tot de detail analyse te komen worden volgende stappen doorlopen: 

▪ Scoping

▪ Development 

▪ Deployment 

▪ Het is belangrijk dat de leverancier goed opgevolgd wordt

▪ Tijdens scoping moeten er duidelijk afspraken opgezet worden (Bv. WBS)

▪ Bij development tussentijdse testen uitvoeren (user stories, sprints,…)

▪ Opvolging voor de IT-infrastructuur, een aanspreekpunt voor de leveranciers, wie wat mag doen in het IT-
infrastructuur
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Detail analyse – technische analyse

▪ Scoping

▪ Leveranciers zit samen met de betrokken personen 

▪ Aan de hand van de functionele analyse

▪ Flows in detail bespreken 

▪ Een orders moet aan gemaakt worden, welke gegevens zijn er nodig 

▪ Mock-up beelden 

▪ Look and feel vast leggen 

▪ Bepalen wat de leveranciers moet opleveren 

▪ Planning 

▪ WBS (Work Breakdown Structure)

▪ Opdeling taken 

▪ Inschatting resources
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Detail analyse – technische analyse

▪ Development

▪ Detail/technische analyse uitschrijven

▪ Agile/Sprints/DevOps

▪ De leveranciers ontwikkelt/configureert het MES-pakket

▪ Tussentijdse testen (UAT)

▪ Test scenario's 

▪ Deployment 

▪ Software is ontwikkeld

▪ Opzetten site omgeving

▪ Van ontwikkelomgeving naar site 
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Overzicht
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Go-Live

• De software wordt in dienst genomen

• Gefaseerd of big bang 

• Site approval test (SAT)

• Samen met de leverancier detail analyse overlopen 

• Restpunten 
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Overzicht
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1. Business- en productieprocessen 

2. Project team MES-project

3. Project aanpakken 
1. Functioneel design
2. Functionele analyse 
3. Tendering 
4. Detail analyse 
5. Inbedrijfsname 

Samenvatting
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DD Engineering Ieper

Ter Waarde 50

8900 Ieper 

DD Engineering Gent

Ottergemsesteenweg 703

9000 Gent

DD Engineering Grobbendonk 

Industrieweg 18

2280 Grobbendonk
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Altijd in uw buurt – contacteer ons

Niels Colson
Managing Director

Mob. +32 486 64 02 79
Mail: niels.colson@ddeng.be

Thomas Vanslembrouck
Project Manger Digital
Mob. +32 471 80 02 07

Mail: Thomas.vanslembrouck@ddeng.be

mailto:rik.wymeersch@ddeng.be
mailto:Thomas.vanslembrouck@ddeng.be

