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Lean production line met Pick-to-light en RFID-technologie in beheer bij 
Objective MES

• Gedetailleerde orderplanning en opvolging
• Realtime productie bewaking en in-line kwaliteitscontrole
• Dynamische werkinstructies (papierloos) gekoppeld aan de gekozen optie
• Volledige product-genealogie (productpaspoort: welke componenten, wanneer, 
 door wie, inclusief testresultaten door wie, inclusief testresultaten
• Taken gestuurde productielogistiek

• Productassortiment uitbreiden (veel varianten en opties)
• Productkwaliteit garanderen en menselijke productiefouten voorkomen
• Hoger volumes halen en productiedoorlooptijd verkorten
• Hulpmiddel om de werkvloer transparant te maken: 
    o One-piece flow ondersteuning
    o Variabele instructies op een scherm weergegeven
    o Controle van elke stap in het productieproces    o Controle van elke stap in het productieproces
    o Geïntegreerd verpakkingsproces en in-line printing 
     (verpakkingsondersteuning)
• Interne/externe logistiek optimaliseren
    o Kanban support
    o Externe operaties
    o Inbound, outbound, crossdock

OPLOSSING

UITDAGING

Helger Bijl, 
Head of Planning & Control

“Het grootste 
voordeel van 
Objective is het 
aanvullen van het 
menselijk handelen 
en dus het kunnen 
garanderen van een garanderen van een 
goede kwaliteit van 
onze producten.”

Het van oorsprong 
Nederlandse Duijvelaar 
Pompen maakt onderdeel uit 
van het grote Duitse concern 
KSB, met meer dan 15.000 
medewerkers in dienst. 
Duijvelaar Pompen stelt 300 Duijvelaar Pompen stelt 300 
medewerkers te werk en is 
specialist in roestvast stalen 
centrifugaalpompen en
pompinstallaties.

KLANTVERHAAL



• Perfecte synchronisatie van productieorders, inventaris, mensen en apparatuur
• Productievolume steeg met 50%
• Foutenmarge daalde 80%
• Objective WMS en MES zijn niet meer weg te denken in de organisatie 

RESULTATEN

Volledige Objective WMS

• RF-scanners met taak gestuurd scannen doorheen 
 de gehele supply chain
• Taakprioritering per werkzone en werktype
• Geoptimaliseerde taakinstructies, opbergen en pick 
 opvolging
• JIT/JIS productievoorraad en Kanban planning• JIT/JIS productievoorraad en Kanban planning

OPLOSSING
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