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1. Inleiding

Een groot aantal alternatieve benamingen voor eenzelfde begrip doet vermoeden
dat er sprake is van een intensief en zinvol gebruik.
De Lorenzcurve, Paretokromme, A.B.C.-analyse, 20~80 regel en concentratiecurve
zijn begrippen uit diverse wetenschappen. Begrippen die óf enkel staan voor een
yrafische weergave van een kromme óf voor een kromme in combinatie met een
sch~eflieidsmaatstaf (fig. 1 en la) .

100~
Á
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fig. 1: gebruikelijke weer-
gave van o.a. Lorenzcurve
voor de inkornensverdeling

1D0~

U
ow ~ ~

0
~ artikelen 100'~

fig la: voor de omzet~ artikel-
relatie gehanteerde concentra-
tiecurve

In de bedríjfseconomische literatuur wordt de concentratiecurve o.a. qebruikt
voor magazijn lay-out planninq, selectief voorraadbeheer en de serviceQraad
probler.iatiek .

Door schrijvers als Leeflang~Beukenkamp (10), Groot (4) en Haskett (5) zijn over
de artikel~omzet relatie, weergegeven als cumulatieve frecluentie-verdeling, uit-
spraken gedaan die duídelijk vragen oproepen (resp. Par. 10.~ en 11).

De algemene uitgangspunten voor deze analyse van de omzet~artikel relaties zijn
- een artikelassortiment waarbij de omzet van de afzonderlijke artikelen

aanzienlijk kan verschillen
- het gebruik van een voorraadaanvulsysteem met een bestelhoeveelheid welke be-

paald is door minimalisatie van de kosten van bestellen en van voorraadhouden.
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Het doel van deze theoretische studie is het expliciteren en kwantificeren van

een aantal bedrijfsactiviteiten welke impliciet met de omzet~artikel-relatie

verbonden zijn.

Aan de omzet gereiateerd zijn o.a.
a. de courante voorraden
b. de omzetsnelheden
c. bestelfrequenties
d. veiligheidsvoorraden

De wijze waarop deze relaties in dit rapport zijn uitgewerkt, is in schema:

relaties en functies
voor de omzet naar
artikel

t~m par. 6

kosten~artikel
par. 7

voorraad~artikel
par. 9

optimalisatie
bedrijfsresul-
taat

par.

bestelfrequentie
par. 17

veiligheids-
voorraad

par. 12

omzetsnelheden
par. 10, 13



2. Analyse-opzet

Iedere bedrijfseconomische ex-post analyse van de commerciële resultaten per ge-

voerd artikel is te realiseren door per artikel alle direkte en indirekte kos-

ten en baten te calculeren en vervolgens te interpreteren.
Voor. een uitgebreid artikelassortiment is eenzelfde resultaat sneller en inzich-
telijker te verkrijgen door de relevante direkte en indirekte kosten in combi-
natie met de omzet als continue funkties te hanteren.

Na ordening van alle artikelen uit het assortiment naar omzet per artikel in af-
lopende volgorde van omzetniveau is de omzet~artikel relatie weer te geven door
1. De totale omzet van alle artikelen in absolute bedragen te relateren aan het

aantal verschillende artikelen.
2. De relatieve cumulatieve omzet te relateren aan het relatieve aantal artike-

len. Met de totale omzet evenals het totaal aantal artikelen op 100~ gesteld
is de cumulatieve frequentieverdeling te construeren (fig. la).

3. vi aiiéeii cie oiiize~ óf aïïeeri de arL.iïceï~mvang als reïatieve grootheden in

percentages uit te drukken en de andere grootheid in absolute aantallen.

De onder 2 genoemde cumulatieve frequentieverdeling als curve en als wiskundige

funktie benaderd, biedt de mogelijkheid tot comparatief statische analyse in de

tijd en tevens tussen ondernemingen onderling zonder dat het prijspeil of abso-

lute aantal artikelen van invloed is.

3. Terminologíe

Hoewel de concentratiecurve een veelvoud van uiteenlopende toepassingen kent (7)

(10) wordt hier uitsluitend de omzet~assortimentsrelatie behandeld.

De Lorenz-curve is sterk geassocieerd met de inkomensverdeling van volkshuishou-

dingen en dan gegroepeerd van lage naar hoge inkomensniveaus.
Hoewel er geen principiële redenen te noemen zijn om omzetten van hoog naar laag
te classeren en de term concentratiecurve te hanteren is niettemin deze keuze
gemaakt gezien de reeds bestaande bekendheid met deze indeling en deze term.
Onder assortiment wordt hier verstaan artikelen bestemd voor eenzelfde gebruik,
doelgroeo of afzetkanaal, van een productie- of handelsonderneming. Gezien de
prijsverhouding per artikel van kapitaalgoederen en de reserve-onderdelen daar-
voor, van b.v. 50.000 : 1 of ineer, is de intec~rale omzet~artikel analyse in dat
geval weinig zinvol.
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4. Klasse-indelingen

Voor de omzet~artikel classificatie wordt in de l.iteratuur zowel gebruik gemaakt

van een 3-deling als van een 2-deling in het aantal artikelen ((2) t~m (4)).

De 3-deling bekend als de A.B.C.-analyse maakt overwegend gebruik van de inde-

ling
le artikelgroep, groep A, omvat 20á artikelen met de hoogste omzet

2e artikelgroep, groep B, omvat 30s van de artikelen met de dan hoogste omzet

3e artikelgroep, groep C, omvat de resterende 50~ van de artikelen.

De A.B.C.-classificatie is door General Electric in W.O.-II in het kader van de

physical distribution problematiek geïntroduceerd.

Naast deze 3-deling is een 2-deling in gebruik, bekend als de 20~80 regel, met

als verdeling
le artikelgroep, als groep A, omvat 20ó van de artikelen met de hoogste omzet

2e artikelgroep, welke de resterende 80g van de artikelen omvat.

Over deze 2-deling stelt Groot (4):

"Bij de analyse van de omzet blijkt de 20~80 regel op zeer verschillende gebie-

den en in zeer verschillende bedrijvbn op te gaan. Bepaalt men het omzetaandeel

van die 20~ van de afnemers die de grootste omzet hebben, dan vindt men dat dit

omzetaandeel ongeveer overeenstemt met 80~ van de totale omzet. Bepaalt men het

omzetaandeel van die 20g van de produkten uit de gehele collectie die de groot-

ste omzet hebben, ook dan blijkt het omzetaandeel voor die produkten overeen

te stemmen met 80~ van de totale omzet.

Bepaalt men het omzetaandeel van de grootste orders, dan blijkt opnieuw dat 20ó

van de ingekomen orders ongeveer 80~ van de totale omzet uitmaken.

Dit sluit dus direct in dat de overige 80~ van de afnemers 20~ van de omzet

hebben, dat 80~ van de produkten die in de collectie zijn opgenomen slechts 20~

van de omzet hebben en dat 80~ van de ingekomen orders ook maar 20~ van de to-

tale omzet uitmaken.
Te weiniq realiseert men zich in het algemeen nog de consequenties van de 20~80

regel met betrekking tot de grootte van de noodzakelijke voorraden. Als 20~ van

de artikelen met de hoogste omzet 80~ van de omzet hebben en dus de overige 80~

van de artikelen slechts 20~ van de omzet hebben betekent dit:

- dat voor die laatste 20á van de omzet 4 x zoveel artikelen worden gevoerd als

voor die eerste 80~ van de omzet,



- 5 -

- dat de gemiddelde omzet per produkt in de eerste groep produkten 16 x zo groot
is als in de tweede groep produkten,

- dat de gemiddelde voorraad per produkt bij een 16 x zo grote omzet 4 x zo
groot zal moeten zijn, omdat de gemiddelde voorraad van verschillende produk-
ten zich verhoudt als de tweede-machtswortel uit de verhouding van de omzet,

- dat dus de totale voorraad die aangehouden moet worden voor 20~ van de omzet
(althans voor artikelen die uit voorraad geleverd worden) precies gelijk is
aan die totale voorraad die ten behoeve van 80~ van de omzet moet worden aan-
gehouden (4 x zoveel produkten met gemiddeld een 4 x zo lage voorraad per pro-
dukt) ,

- dat de omzetsnelheid dus 4 X zo gunstig is voor de 80~ van de produkten die
maar 20~ van de omzet hebben, als voor die 20~ van de produkten die 80~ van
de omzet hebben."

Deze conclusie over de relatieve voorraadhoogte kan en mag slechts dan worden
toegepast als er sprake is van een lineair verband in de omzet~artikel relatie
tussen de punten 0;0 en 20;80 respectievel,ijk de n,~ntPn ?n-Rn en 1nn;1n0 (fi-
guur 2).

100

Í

0 20 100
~ artikelen

Pig. 2; omzet~artikel-relatie,
waarvoor de voorraadrelatie van
Groot (4) geldt.

Het uitsluitend toepasbaar zijn van de conclusie van Groot voor een lineaire
relatie moge blijken uit het navolgende voorbeeld van de le 20~ artikelen met
80~ van de omzet van een assortiment bestaande uit S verschillende artikelen.



Artikelno. niet-lineaire relatie

1

2

3

4

5

Totaal

lineaire relatie

omzet~artikel voorraad omzet~artikel voorraad
3 5 ~9
2 5 ~

4
2 5 ~

4
2 S ~

4
2 5 ~

4 - -

25 11 25 5Yr - 11,2

Hieruit blijkt dat hoewel in beide gevallen van eenzelfde cumulatieve omzet

sprake is het totale voorraadniveau verschilt en afhankelijk is van de verschil-

len in omzet per artikel.
Daarmee wordt door Groot met de lineaire benadering een onnauwkeurigheid gein-

troduceerd die voorkomen kan worden door de omzet~artikel relatie als niet-li-

neaire funktie te benaderen.

5. Lognormale verdeling

Voor de weergave van de omzet~artikel relatie kan gebruik gemaakt worden van een

wetmatigheid welke in vele toepassingen in de natuurkunde, economie en índustrie

naar voren komt nl. het feit dat de logaritme van een variabele normaal verdeeld

is.
Dit effect kan verklaard worden door het feit dat de bewuste variabele onderhe-

vig is aan een groot aantal invloeden die op een toevallige en onafhankelijke

wijze op deze variabele inwerken. Van deze eigenschap is o.a. door Browen (1, 2)

gebruik gemaakt om te komen tot een niet-lineaire omzet~artikel funktie in het

kader van het voorraadbeheer.

Met de standaarddeviatie 6(zie bijlage 1) is het verloop bepaald van de kromme

van de cumulatieve omzet~artikel relatie.

Grafische weergave biedt ook hier de mogelijkheid om bij elk percentage van ar-

tikelen de daarbij behorende omzet af te lezen.

Bij verdere exercitie met de door Brown gehanteerde lognormale verdelingsfunk-

tie blijkt de hellingshoek van het eerste lijnstuk vanuit de oorsprong, punt

0;0, groter dan uit eigen empirisch datamateriaal volgt.

Voor de lognormale verdeling door punt 20;80 (6 - 1,684) is het verloop vanuit

de oorsprong weergegeven in figuur 3.



i

~ y- 4 X

Lognormale Lineair
verdeling verloop

0

o - 1,684 Y - 4X

x-1: y- 26 y- 4

x-5: y- 51,6 y- 20

0 1 5 ---~.-.. ~ artikelen

fig. 3: lognormale verdeling ( a - 1,684) t.o.v.
lineaire verdeling
(schaalverdeling x-as ~ schaalverdeling y-as!)

De zeer extreme situatie dat 26ó van de omzet door ló van de artikelen wordt ge-
realiseerd is in de praktijk nog niet gevonden.

6. Alternatieve funktie

Gezocht is naar een continue funktie met een minder steile hoek vanuit de oor-
sprong. De hyperbool als mogelijk alternatief is in zijn algemene vorm

(x - a) (y - b) - -c

en geeft voor het snijpunt 0;0 a.b --c
voor het snijpunt 100;100 a- 100 - b
voor het snijpunt 20;80 320x - 3xy - 20y - 0

Hieruit volgt

320x
y - 3x t 20

met als waarden van y voor de punten x- 1 en x- S



Waarde van x Waarde vari y

Lognorm. Hyperbool Lineair
320x - 4xverdeling Y- 3x } 20 Y

13,9g
45,7~ 20ó

Deze waarden komen beter overeen met het datamateriaal. De hyperbool en dan spe-

cifiek voor de 20~80 verdeling is nader uitgewerkt. omdat t.a.v. de 20~80 verde-

ling een aantal uitspraken (4, 5, 10) kunnen worden getoetst.

7. Optimale assortimentsomvang

Onder optimale assortimentsomvang wordt verstaan het aantal artikelen waarbij
het bedrijfsresultaat als percentage van de bruto marge maximaal is, gegeven de
relevante kostenfunkties.

7.1. Ongedifferentieerd margebeleid

Bij eenzelfde marge per eenheid artikelomzet zijn per definitie de omzetfunktie,
de inkoopwaardefunktie en de margef.unktie aan elkaar gelijk (fig. 4).

100

~ ~ I 80
ro s,ro ~3 ~
ó o .N 60
o ~ a~

.,~~ ~ ~ 40

~o ~ b
~ 20

~ ~ ~
~r o~o ~ 0

0 20 40 60 80 100

~ van de arti-
kelen

fig. 4: omzet, inkoopwaarde en bruto marge
bij ongedifferentieerd margebeleid.

Vanuit de margefunktie en gegeven de diverse alternatieve kostensoorten is de
optimale assortimentsomvang te bepalen. De kostensoorten gerelateerd aan de om-
zet zijn in te delen in



a. De artikelonafhankelijke kosten y- a.
b. De artikel equivalente kosten y- ax.
c. De omzet gerelateerde kosten y- f(x).
Een overzicht van kostensoorten ingedeeld naar deze 3 criteria is gegeven in
bijlage 2.

De optimale assortimentsomvang bij uitsluitend artikelonafhankelijke kosten, is
weergegeven in figuur 5. Door het verloop van de margefunktie en kostenfunktie
levert ieder produkt een toename van het bedrijfsresultaat zowel in absolute
als in relatieve zin. Het optimum ligt dan ook bij het laatste produkt, punt A.

Als de totale kosten bestaan uit de som van artikelonafhankelijke kosten (y - a)
en artikel-equivalente kosten (y - ax) dan geeft lijn FG in figuur 6 de totale
kostenfunktie weer.

(100)

I
vtn~~~
a~b

(0)

A

(0) (100)
~s van de ar-
tikelen

fig. 5: marge en artikelonafhan-
kelijke kosten. Optimum in
punt A.

(100)
8

H ~
I
0~~ro~
vb

(0)
(0)

~ van de ar-
tikelen

(100)

fig. 6: marge en artikel-equivalente
kosten. Optimum in punt B.

De tangens van hoek in punt H, figuur 6, is de marge~artikel elasticiteit

dM
M dM A

EM~A - dA - dA ~ M
A

Daarmee is in punt B de artikelomvang bepaald met de maximale relatieve marge
per artikel.
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bedrijfs-
resultaat

totale kosten

omzet gerela-
teerde kosten

artikel equi-
valente kosten
(optimum B)

artikel onaf-
hankeli jk~
kosten
(optimun, 8)

0 ~ van de artike len 100

fig. 7: marge en totale kosten inclusief omzetgerelateerde kosten.

Bepaling van het optimale artikelassortiment is minder eenvoudig vast te stel-
len als ook nog sprake is van omzetgerelateerde kosten (fig. 7).

O.a. de voorraadvermogenskosten zijn omzetgerelateerd (par. 9) en zijn, als af-
geleide funkties van de omzet, weer een hyperbool.

Heeft de margefunktie de vorm

~'Y
Ym - S~~X f b

en de omzetgerelateerde kostenfunktie de vorm

y'x
f ax t aYk - Y~~x f c

dan dient de le afgeleide van de bedrijfsresultaatfunktie, het verschíl tussen

marge- en kostenfunktie, op 0 gesteld voor de bepaling van het optimum, zijnde

d(Ym - Yk) - d(S~~S't ~- Y ~~X1} o- ax - a)

Uitwerking van het rechterlid van de vergelijking resulteert in een vierkants-
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vergelijking in de noemer, welke slechts met een computerzoekprocedure is op te
lossen.

Het alternatief is op een aantal punten van de x-as, b.v. enkele decielpunten
de eerste afgeleide van de margefunktie te confronteren met de eerste afgeleide
van de gesommeerde kostenfunkties;

~
d(ym) - d(S~~x X b) en

d(yk) - d( ~~X't c- ax - a)
Y

Dit houdt in de confrontatie van de tangens van de 2 hellingshoeken.
Hieruit volgt in welke z3ne, b.v. deciel, het optimale aantal artikelen valt.

7.2. Gedifferentieerd margebeleid

Uitgaande van b.v. een lineair oplopende marqe van produkt ] tnt de mavi~ale
marge bij produkt N is de margefunktie niet meer gelijk aan de omzetfunktie.
Op basis van een uitdraai naar aflopende bruto marge over het assortiment is
het snijpunt van de kromme met de díagonaal (fig. 8) x f y- 100 te bepalen.
Deze x;y waarde ingevuld in de vergelijking (x - a)(y - b) --c met a.b. --c
en a- 100 - b bepaald de margefunktie.
Deze funktie ligt op een lager niveau dan de bijbehorende omzetfunktie.

Het optimum is vervolgens te berekenen met de bijbehorende kostenfunkties als
onder 7.1.

(100)

eo
(0)

(0)
~ van de ar-
tike len

(100)

fiq. F3: bepaling van de margefunktie bij
gedifferentieerd margebeleid.
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7.3. Ongelijkmatige margespreiding

Indien de procentuele marges van opeenvolgende ai~tikelen een wisselend patroon

volgen kan de margefunktie slechts met een trial--and-error methode worden bena-

derd.
In dit geval verdient het mogelijk de voorkeur om het marge-optimum direkt via

de computer, uit de marge- en kostencomponenten, te berekenen.

Het gevolg hiervan is dat daarmee het inzicht in de kosten- en margerelatie ver-

dwijnt, maar desondanks kan het inzicht in de kosten~omzet relatie behouden

blijven.

8. Produkt-mix en assortiment

De gebruikelijke primaire indeling van een assortiment is naar breedte, het aan-

tal te onderscheiden verschillende produkten c.q. produktgroepen en naar diepte,

het aantal te onderscheiden uitvoeringen.

Gegeven de vastgestelde optímale assortimentsomvang dient het onrendabele deel

van het assortiment nader beschouwd te worden.

Het is hierbij van belang de verschillende fasen te onderkennen van introduktie

tot eliminatie, welke een produkt doorloopt.

De oriderscheiden levens-cyclus-fasen voor de produkten zijnde:

- introduktie
- groei
- volwassenheid
- stagnatie
- eliminatie
als alternatieve groeipaden binnen het assortiment, in de loop van de tijd be-

zien, zijn weergegeven in figuur 9.
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100

0
100

~ van de ar--T
tikelen

introduktie van rroauLt i op tijdstip t
n?-iminatie van n.r~~lukt i op tijdstip ttn

fiq. 9. rnoqelijke alternatieve groeipaden van produkt i in de tijd.

Als maatstaf voor het dynamische karakter van het artikelbeleid zijn te onder-
scheiden
- de relatieve toename van het aantal gevoerde artikelen t.q.v. introduktie in
vergelijking met de voorgaande periode

- de relatieve afname van het aantal gevoerde artikelen t.g.v. eliminatie van
artikelen.

Bij de beoordeling van mogelijke eliminatie van artikelen speelt de invloed op
de assortimentsbreedte en assortimentsdiepte een rol.
Door classering van artikelgroepen en ranking van het onrendabele deel van een
produktgroep ontstaat een hanteerbaar criterium (fig.~tabel 10).
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(0) 70 (100)

~ van de ar- ~
tikelen

artikel- ~s rendabele ~s onrendabele ranking onrendabele
groep artikelen ~ artikelen artikelgroepen

1
2
3

n

65~ 35~

totaal 70~ 30~

4
1

Fig.~tabel 10: Beoordeling van het relatief belang van de artikelgroepen.

Het beoordelingsproces voor eliminatie van artikelen, te vergelijken met het in-

vesteringsselectieproces, kent een veelheid van relevante criteria als

- groeipotentieel
- relatief omzetaandeel
- onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrentie van assortimentsbreedte en

-diepte, naar consument en distributiekanalen
- concurrentie-aktiviteiten
- lange termijn doelstellingen.

In het kader van toepassing van de concentratiecureve voor comparatief stati-
sche analyse is hier voistaan met een indicatie van het dynamisch karakter van
het assortiment.
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9. Voorraadfunktie als afgeleide van de omzetfunktie

Het doel van deze paragraaf is het kwantificeren van de impliciete relatie van
de omzet~artikel concentratiecurve met de relatiEVe hoogte van de courante voor-
Yaad, d.w.z. exclusief veiligheidsvoorraad.
De voorcnderstellingen zijn hierbij
- het aan inkoopzijde hanteren van de Camp~Wilson formule ter bepaling van de
bestelhoeveelheid en daarmee de bestelfrequentie.

- Aan afneTMerszijde een deterministische vraag (voor een stochastisch vraagpa-
tr~on, met veiligheidsvoorraadproblematiek, zie par. 12).

- Aan aanbodzijde een deterministische levertijd.

Overeenkomstig Groot (4) is de bekende formule van Camp voor de optimale bestel-
hoeveelheid (q~) in aantal stuks

2.d.c

q~ - ~ b - g~d ,
`~ v

rnet d - afzet~periode
cb - bestel- en ontvangstkosten (constante)
c - voorraadkosten (constante)v
g - r.onstante

(A)

De afzet d van produkt i in een periode, gewaardeerd tegen de gemiddelde ver-
koopprijs pi is gelijk aan de omzet Oi van produkt i in die periode.
Daarmee is vergelijking (A) in aantallen stuks bestelhoPVeelheid en afzet te
herschrijven naar waarde-eenheden in

~t -Oi - g~ Oi - verkoc~pwaarden van de optimale bestelhoeveelheid van
produkt i.

Deze relatie, waarde bestelhoeveelheid - g omzet, houdt in dat b.v. bij een
verviervoudiging van de omzet
- de bestelhoeveelheid toeneemt met een factor 2
- de bestelfrequentie toeneer.mt met een factor 2
- de omzetsnelheid toeneemt met een factor 2

De gcmiddelde courante voorraad is de helft van de bestel"noeveelheid en be-
draagt
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Fliermee is de relatie tussen de waarde van de ger~iddelde voorraad en de omzet

vastgesteld.

In de eerder gebruikte notatie is de cumulatieve omzet

y - f (x) -
320x

3x -~ 20

waaruit de cumulatieve v~orraadfunktie

yv - c~(x) moet worden bepaald.

Dit kan op grond van de middelwaardestelling, met het integraalbegrip van
1)

Ricmann.

Is gec~even

x.- percentage artikelen 0 ~ x ~ 100

y.- percentage cumulatieve omzet 0~ y ~ 100

y.- percentage cum. gem. voorraad 0 ~ yv ~ 100
v
n.- aantal beschouwde deelintervallen tussen

de waarde 0 en x. n~~

X - relatieve lenc3te van de beschouwde dePlintervallen n-~ 0
n

Lij ~. een c3ekozen punt van het i-de deelinterval (xi-1, xi) dan is dus
i

x, ~~, ~ x. (i - 1,2,...,n)
i-1 - i - i

Indien punt t;i zo is gekozen dat de tangens van de raaklijn in punt ~i gelijk

i.s aan de tangens van de koorde over het segment xi en xi-1 dan geldt

f'(~i)(xi-xi-1) als de omzet van artikel(en)

in het interval xi - xi-1.

1) Met dank aan B. Ka~ er .



Bij zowel de omzet als de voorraad is het oppervlak onder de kromme bepalend
voor de cumulatieve waarde.
Per beschouwd deelinterval is het oppervlak voor de cumulatieve omzetwaarde,
de omzet per interval x lengte van het interval (X)n

xf'(~i)(xi-xi-1) x n

Met het oppervlak voor de cumulatieve voorraad

- - -~
x

~ f' (~i) (
xi-xi-1) x n

(B)

Volgens het integraalbegrip van Riemann, mag punt ~i willekeurig gekozen worden,
zodat met (B) be~aling van de cumulatieve voorraad mogelijk is.
Voor een oneindig aantal deelintervallen geldt nu voor de cumulatieve voorraad

(yv)

n --- - -x
yv - lim iEl ~ f'(~i)(xi-xi-1) x nn-~

x
Iiierin is n - (xi-xi-1) , zodat

n - - -,
yv - lim iE1 J f'(~i) ( xi-xi-1)n-~

yv - I~ f' (~i) d~-: g(x)
0

Voorbeeld 1:

y - f (x) -

f' (x) - xfl-x - 1

(~Ct1) 2 ( xfl) 2

x --- x
yv - g(x) - ,~ ,~ f' (~) d ~ - f (~}1) - ln (xfl)

0 0
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Voorbeeld 2:

y - f (x) - 320 x
3xf20

f'(x) - (3x800)2

x
yv - g(x) - :'

0
f' (~) d~ - 80

ln (20 x f 1)

Deze funktie loopt door de punten 0;0 en 100;73,9.

Evenals de omzetfunktie een weergave is van de relatieve cumulatieve omzet en

loopt door het punt 100;100, dient ook de voorraadfunktie de relatieve cumula-

tieve voorraad weer te geven en te lopen door punt 100;100.

De voorraadfunktie wordt daarom met de factor 100~73,9 gecorrigeerd wat resul-

teerd in de voorr.aadfunktie

yv - 36,067 ln (20 x f 1)

Ue waarde van y, ~~e cumulatieve voorraadhoogte, is hierbij
v

Relatief

le 20~ groep
2e 80o groep

50Q
S0~
100g

Hieruit blijkt dat het resultaat van de voorraadverdeling volgens Groot (par. 4)

van SO`.,:50o voor zijn line~zire verdeling ook opgaat voor de niet-lineaire hyper-

boolfunxtie (fig. l 1 ) .
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~ ~, 60
~ v
o ~~
0 ó 40
~ a~
~ ~e
~ ~ 20
~ ~

0
0 20 40 60

ó van de arti -
kelen

80 1C0

fig. 11: voorraad~artikel relatie
in corrL~inatie met de omzet .

Voor de 3-deling in de A.B.C.-analyse gegeven de 20~80 relatie, is de verhou-

~3inq

relatieve
voorraad

le 20oa art.groep 50~

2P 30~ art.groep 27,2~

3e 50~, art.groep 22,8ó
100ó
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-- á 9~ ~ ~ g

`50~

100~

505

20~

relatieve relatieve relatief
omzet voorraad aantal

artikelen

10. Omzetsnelheden

Onder omzetsnelheid wordt verstaan de omzet gedeeld door het gemiddelde voor-

raadniveau.
De verhouding tussen de omzetsnelheden is nu bepaald door het guotiént van de

relatieve omzet en de relatieve courante voorraad per groep.

Dit houdt in dat de verhouding tussen de omzetsnelheden bedraagt

le 20~ art.groep; gem. omzetsnelheid 80~~50~ - 1,6

2e 30~ art.groep; gem. omzetsnelheid 14,1~~27,2~s - 0,518

3e 50~ art.groep; gem. omzetsnelheid 5,9~22,8~ - 0,258

oftewel een verhouding in omzetsnelheden van

6,2:2:1

voor de le t~m 3e groep artikelen.

Voor de 2-deling in een 20~ en 80~ artikelgroep is de verhouding

le 20~s art.groep; gem. omzetsnelheid 80~~50~ - 1,6

2e 80~ art.groep; gem. omzetsnelheid 20~~50~ - 0,4

oftewel een verhouding in omzetsnelheden van 4:1.
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In dit kader is het wenselijk de terminologie x~(100-x), als b.v. 20~80 of
35~65 te handhaven omdat hierbij impliciet de verhouding van de omzetsnelheden,
op basis van courante voorraad, is bepaald
nl. 20~80 met verhouding omzetsnelheid 80:20 - 4:1

35~65 met verhouding omzetsnelheid 65:35 - 13:7

Dit: i.n tegenstelling tot Leeflang~Beukenkamp (pag. 550) welke ook een termino-
logie al.s 70~40 of 80~30 toestaan.
De invloed van de veiligheidsvoorraad op de omzetsnelheden is
ragraaf 14.

ll. Omzet- en artikel servicegraad

Hantering van de omzet~artikel concentratiecurve
2 duidelijk onderscheiden begrippen nl.
- omzet servicgraad en
- artikel servicearaad

ontstaan.

aangegeven in pa-

heeft tevens tot gevolg dat er

Het begrip servicegraad, als complement op de kans op nee-verkoop, valt ver-
schi.llend te definiëren en is als zodanig een eenvoudig te misbruiken begrip.

A1.~ Haskett (5) dan ook, ongemotiveerd, gedifferentieerde servicegraden voor-
stelt van
servicegraad 97~ voor le 20s art.ikelen met 80~ van de omzet
servicegraad 80ó voor 2e 30~ artikelen met 15~ van de omzet
servicegraad ó00ó voor 3e 50ó artikelen met 5~ van de omzet

met een gemiddelde s~~rvicegraad van (0,8 X 970) t(0,15 x 80~) t(0,05 ~ 6U~) -
92,6ó dan is er sprake van een omzet servicegraad nl. als quotiënt van de waar-
de van de door de afnemers bestelde- en de waarde van de geleverde artikelen.
Het belang van de afnemer moet hierbij preveleren maar dan nog kunnen verschil-
lende maatstaven worden gehanteerd.
Of het voor de afnemer het even belangrijk is b.v. 75ó van de bestelde, ver-
schillende, artikelen uit voorraad te ontvangen dan wel 75~ van de waarde van
de bestelde artikelen is o.a. afhankelijk van factoren als
- urgentie van de behoefte
- tijd tot nalevering
- transpor.tkostenregeling
- veiligheidsvoorraad~bestelvoorraad systeem van de afnemer.
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Dit houdt wel in dat gemiddeld bij Haskett een bestelling voor een veelheid van

artikelen uit het totale assortiment van een artikel-servicegraad kent van

(0,2 x 97ó) t(0,3 x 80g) f(0,5 X 60-~) - 73,4~

oftewel dat ruim 1i~4 van de bestelde artikelen niet uit voorraad geleverd wordt.

In dit geval kan dus met hetzelfde recht gesproken worden van een servicegraad

van 92,6ó als van 73,4~.

Het moge duidelijk zijn dat bij toenemende scheefheid van de kromme, als af-

stand tusser. kromme en diagonaal, het verschil tussen de omzet- en artikel-

.,ervicegr.aad eveneens toeneemt.

12. Impiiciete veili-gheidsvoorraad

Zoals reeds eerder gesteld zijn door de Camp ~-relatie tussen bestelhoeveelheid

en afzet zowel de waarde per bestelling, de omzetsnelheid en de bestelfrequen-

tie aan de omzet gerelateerd.

Voor twee art.ikelen i en j zijn zowel

- de gemiddelde artikelvoorraad v

- het aantal inkoopbestellingen i

op dezelfde wijze aan de omzet o gerelateerd.

De voorraadverhouding is

v, o.
1 - ~ 1

v. o.
J J

en de verhouding in het aantal inkoopbestellingen

1. , O .
1 - ~ 1

l, O.J J

De relatieve cumulatieve voorraad voor de drie artikelgroepen was (par. 9)

~~0:,:27,2 ;:22,8~.
llet relatief aantal inkoopbestellingen verhoudt z.ich dus eveneens als

50'~,:27,2 ó:22,8 ó.
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Met het gegeven aantal artikelen per groep is de verhouding van het aantal in-
koopbestellingen, de bestelfrequentie, gemiddeld per artikel 5,479:1,986:1.
Door de invloed van de bestelfrequentie (i) is de kans op nee-verkoop (p ) isn
i.p met het gevolg dat door het verschil in bestelfrequentie per artikel, den
kans op nee-verkoop in de le groep 5,479 maal zo groot is als de kans op nee-
verkoop in de 3e groep.

Als de gemiddelde bestelfrequentie per artikel voor het totale assortíment als
uitgangspunt wordt genomen, dan is daarmee tevens de gemiddelde bestelfrequen-
tie per artikel naar groep gegeven.

Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal bestellingen~artikel
ínkopen~artikel naar groep
Totale assortiment le 20ó 2e 30ó 3e 50~

1 2,5 0,906 0,456
2 5 1,812 0,913
5 ]2.5 4-531 ~ ~~~, ,- ~,~.,~

lU 25 9,062 4,563

De uitgangspunten ter bepaling van de relatieve veiligheidvoorraad zijn:
- de levertijd van de toeleveranciers is deterministisch
- de spreiding in de afname is stochastisch met een constante variatiecoëffi-

ciënt voor al de artikelen

6.
1- - c - constantu.~

met de vraag stand-aard normaal verdeeld ~ N(U,6).

l~et belangrijkste uitgangspunt voor deze paragraaf is dat als maatstaf voor de
a.rtikel-servicegraad geldt, het aantal malen dat een afnemer per periode met
nee-verkoop wordt geconfronteerd. Dit impliceert dat een afnemer het in dezelf-
de mate waardeert om in 1 periode
b.v. 5 maal geconfronteerd te worden met nalevering bij 20 bestellingen voor
artikel A
als voor 5 artikelen geconfronteer.d te worden met nalevering bij een bestellí.ng
voor de 20 artikelen h t~m z.
Hierdoor is de kans op nee-verkoop mede bepaald door het aantal inkoopcycli per
periode oftewel de b~stelfrequentie. Het is daarmee noodzakelijk de gewenste
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kans op nee-verkoop te corrigeren voor het aantal inkoopbestellingen. Is bij-

voorbee].d de gewenste kans op nee-verkoop 10`~ dan dient deze 100: gecorrigeerd

te worden voor het aantal malen dat de kans op nee-verkoop voorkomt oftewel de

(inkoop) bestelfrequentie per artikel.

Nemen we als voorbeeld een gemiddelde kans op nee-verkoop van 100~ en een gemid-

~3elde bestelfrequentie van 2, welke bestelfrequentie over de groep is verdeeld

in de verhoudíng 5; 1,812:0,913 (pag. 21).

Gecorriqeerd voor de bestelfrequentie dient de kans op nee-verkoop te zijn

10~5~:10~1,812á:10~0,913"ó
is 2~:5,518~:10,965á

Met de standaard normaal verdeelde afzet als uitgangspunt is de rechterover-

schrijdingskans bepalend voor de veiligheidsvoorraad.

Met de bijbehorende artikel-servicegraad van 98ó:94,482~ en 89,035~ zijn de vei-

ligheidsvoorraden pf~r ~irr~kel bepaald op 2,055Q; 1,597o en 1,228Q.

Het relatief aantal artikelen per groep bedraagt 20~; 30ó en 50~ waardoor de

cumulatieve veiligheidsvoorraad per groep komt op 41,1aó; 47,9Q~ en 61,46g.

Hierin is de onbekende a, de mate van spreidinq in de afname in de tijd.

111s uitgangspunt is genomen dat de variatiecoëfficiënt voor al de artikelen ge-

lijk is

o.i
U.i

- c -~ Q. - u..c
i i

Hierin is u. de gemiddelde omzet per tijdseenheid.
i

De omzet per periode van b.v. ~ artikelen verhouden zich als de u.-waarden vani
die artikelen, 01~02 - ul:u2.
naarom kan de 6-waarde per groep vervangen worden door u.c - O.c per groep.

Omdat c constant is, is a~groep - O~groep welke omzetten per groep zich ver-

houden als

0,8:0,14]17:0,05883 (par. 9)

Vermenigvuldiginq van de veiligheidsvoorraadverhouding per groep van
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41,1Qó:47,9Qo:61,4Q~

met de omzetverhoi"iding per groep van

0,8:0,14117:0,04883

geeft de verhouding in de cumulatieve veíligheidsvoorraden per groep van

32,88:6,762:3,612

Deze waarden herleid tot 100s veiligheidsvoorraad totaal, geven de relatieve
aandelen per groep van de totale veiligheidsvoorraad, nl.

76,O1ó:15,64ó:8,35~

Het voorgaande geeft de werkwijze aan waarmee in tabel 1 een aantal casusposi-
LleS ~.'.1 jn uitgcwerkt. ~

Tabel 1: Procentuele verdeling van de veiligheidsvoorraad over de le 20ó, 2e 30~
en 3e 50ó artikelgroep voor enkele artikel-servicegraadniveaus en en-
kele gemiddelde inkoopbestelfrequenties.

gemiddelde
i ko -

artikel-servicegraad
n op

bestel- 95~ 90g 85~
frequentie le l0ó 2e 30ó 3e 50~ le 20ó 2e 30ó 3e 50ó le 20 ó 2e 30 ~ 3e 50`s

1 76,00 15,65 8,35 78,97 14,61 6,42 82,12 13,58 4,30
2 74,31 16,30 9,39 76,01 15,64 8,35 77,49 15,12 7,39
5 "13,09 16,66 10,25 73,97 16,34 9,69 74,72 16,10 9,18

10 72,48 16,92 10,60 73,13 16,67 10,20 73,56 16,53 9,91

Hieruit blijken 2 soorten van relaties.
1. Bij een geqeven gemiddelde bestelfrequentie en dalende serviceqraad, neemt

het relatieve aan3eel van de veiligheidsvoorraad van de le artikelgroep toe.
Dit als gevclg van de normale-verdelingsfunktie waarbij de sterk dalende
artikel-servicegraad in de 3e artikelgroep wordt gecompenseerd door een re-
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latieve toename in de veiliqheidsvoorraad van de le artikelgroep.

Bij een dalende artikel-servicegraad zal uiteraard het totale absolute vei-

ligheidsvoorraadniveau dalen.

2. Bij een toename van de gemiddelde bestelfrequentie daalt de relatieve vei-

ligheidsvoorraad in de le art.ikelgroep. Ook híer is sprake van een wissel-

werking met de 3e artikelgroep. Bij een toename van de bestelfrequentie is

de invloed daarvan op de 3e artikelgroep relatief sterker dan op de le ar-

tikelgroep, waardoor de relatieve veiligheidsvoorraad in de 3e artikelgroep

stijgt ten koste van de relatieve veilígheidsvoorraad in de le artikelgroep.

Tot: slot kan over de relatieve veiligheidsvoorraden gesteld worden dat bij ver-

melde vooronderstellingen, meer overeenkomst bestaat met de relatieve omzetver-

deling dan met de artikel- of courante voorraadverdeling.

relatief relatieve relatieve relatieve
aantal courante omzet veiligheids-
artikelen voorraad voorraad

le 20g ar.t.groep 20g 50~ 80ó 70-850

2e 30~ art.groep 30ó 27,2ó 14,1ó 13-17~

3e SOo art.groep 50ó 22,80 5,9ó 4-11~

Naast het inzicht dat hier is ontstaan in de relatie tussen de bestelfrequentie

en de veiligheidsvoorraad, is de relatieve verdeling van de veiligheidsvoorraad

van belang voor de optimalisatie van de bedrijfsresultaten als vermeld in para-

graaf 7.

13. Omzetsnelheden

Door de impliciete relatie tussen de omzet en de courante voorraad kon in para-

qraaf 1] de verhouding in de omzetsnelheden per groep bepaald worden op 6,2; 2

en 1.

De verhoudingen tussen de verschillende voorraden, bij de 20~80 verdeelde om-

zet, zijn naar groep

le 20ó 2e 30~ 3e 50~

Courante voorraad 5U~ 27,2~ 22,8~;

Veiligheidsvoorraad 7U-85ó 13-17~ 4-11~
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In welke mate het niveau van de veiligheidsvoorraad bepalend is voor de totale
voorraad hangt af van de specifieke bedrijfsomstandigheden.

Wel is duidelijk dat door toevoeging van de veiligheidsvoorraad, overwegend in
de le 20ó artikelgroep, het verschil in omzetsnelheden van 6,2:1, voor de le
t.o.v. de 3e groep, zal dalen.

i ~l . Samenvatting

De concentratiecurve van de omzet~artikel re].atie kan meer zijn dan een grafi-
sche weergave.
Benadert als hyperbool is het mogelijk t.a.v. groepen artikelen om de verhoudin-
gen te bepalen van
- de relatieve bestelfrequenties
- de relatieve omzetsnelheden van de artikelen
- het relatieve courante voorraadniveau, om b.v. het voorraadvermogenskosten-

beslag te bepalen
- de relatieve veiligheidsvoorraden.

Gegeven dc~ rclevantc. kostenfunkties kan de optimale assortimentsomvang op basis
van maximalisatie van het bedrijfsresultaat, worden bepaald.

Bij een ongelijke omzet voor verschillende artikelen, op basis waarvan de con-
centratiecurve ontstaat, is het begrip servicegraad verwarrend voor zover niet
onderscheiden in artikel-servicegraad of omzet-servícegraad.

Handhaving van de terminologie x~100 - x, als b.v. 20j80 verdeling is gewenst
omdat híermee de verhouding in bestelfrequentie tussen de groep is bepaald en
de omzetsnelheden op basis van de courante voorraden en de relatieve veilig-
heidsvoorraden gegeven de artikel-servicegraad en bestelfrequentie.

15. Conclusies

Er is uitgegaan van een aantal premissen teneinde een globaal inzicht te krij-
gen in de uiteenlopende mogelijkheden van de concentratiecurve met afgeleide
wiskundige funkties. De mogelijkheden voor toepassing van alternatieve theore-
tische vooronderstellingen is nog ruimschoots aanwezig.
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Voor Nederland zijn geen publikaties bekend over de omzet~artikel relaties van

bedrijven naar de diverse bedrijfstakken.

Voor de Verenigde Staten zijn cijfers naar branches opgenomen in bijlage 3, met

de bijbehorende afgeleide hyperboolfunkties. Soortgelijke courante cijfers en

de ontwikkelingen daarin voor Nederlandse branches zouden op macro-niveau een

beter inzicht kunnen geven in o.a. de relatieve afhankelijkheid van slechts en-

kele produkten bij bedrijven.

AanvullPnd inzicht naar branch kan ook verkregen worden uit de onderverdelingen

- verhouding courante voorraad t.o.v. omzet

- verhouding veiligheidsvoorraad t.o.v. courante voorraad.

Door het waarderen van omzet, naar verkoopprijzen en de gemiddelde voorraad, op

basis van inkoopwaarde, is uit jaarrekeningen de hieruit resulterende omzet-

snelheid niet te relateren aan de concentratiecurve.

Eenzelfde nadere uitwerking als de omzet~artikel relatie is toepasbaar op de

omzet~afnemers relatie. Hierbij spelen meer marketinggerichte analysemethodie-

ken een rol..
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Bijlage I
I,oc~normale vc rdelinq (6, 1 5)

Ue Lognormale verdel.inq is een theoretische frequentieverdeling di~ afgeleid
kan worden uit de normale verdeling. Hierbij wordt qebruik gemaakt van een wet-
matigheid, nl. dat de logaritme van een variabele normaal verdeeld is.

in paragraaf 1 t~m 4 is steeds de gecumuleerde omzet tegen het aantal artikelen
afyezet.
Nu echter gaan we uit van de frequentie van het aantal artikelen, f(0), tegen
de omzet 0, als aangegeven in figuur A, welke een hoge frequentie in artikelen
cnet een lage omzet toont.

0 10~ 1os
omzet 0 - -

I~'iy. !1. Prc~qu~ntie~cíichtheid van de omzet ~.

Door de omzet vervolgens weer te geven op eer. logaritmische schaal ontstaat de
frequentiedichtheid van log 0, welke normaal verdeeld is in deze benadering,
figuur B.

102
r-

103 10~ 10s 106
omzet 0 ~

Fid. B. F.requentiedichtheid van log 0.

Los van de overwegingen of de omzetverdeling bevredigend beschreven kan worden
door de lognormale verdeling wordt de variantie van de logaritme van de omzet,



-28-

door Brown e.a. als maatstaf voor i9e omret~artikel ongelijkheid gebruikt.

De variantie van de logaritme van de omzet is ongevoelig voor schaalverqrotin-

gen (15) en bedraagt

nv2 - 1 ~ (log 0, -
n 1

i-1

n
E log Oi

i-1
n

)2

waarin 0, de omzet van a.rtikel i en n het aantal artikelen.
i

De mate van scheefheid is daarmee door de waarde van o gedetermineerd. Voor de

furiktie door het piint 20; 80 is a - 1,684.

Wordt het totaal aant.al artikelen, d.w.z. de gecumuleerde frequentie op 1 ge-

steld dan kan de decumulatieve verdeling voor log 0 worden weergegeven als in

fiquur C.

Fig. C. Decumulatieve normale verdeling voor log 0.

Hieruit is o.a. af te lezen het relatief aantal artikelen dat nodig is om een

bepaald omzetniveau te bereiken.

In wiskundige termen weer~.3egeven

Het aantal artikelen -

W
IO f(0).d0

en de totale omzet -

~x,
n IO O.f(0).d0
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De qezamenlijke omzet van artikelen met een jaaromzet groter dan q bedraagt dan

~
n I O.f:(U).d0

q

In procenten uitgedrukt is de relatieve omzet

~
I O.f(0).d0
g

100 fó 0. f( 0). d0

welke grafisch is weer te geven tegen het relatief aantal artikelen

Wloo I f(o).do9

waarmee de concentratieci~rve is te construeren.
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Bijlage II

K~stc~nre laties

Kosten in het kader van de omzetiartikel relatie zijn te onderscheiden in

a. lineaire kostenfunkties

b. niet-lineaire omzet-gerelateerde kostenfunkties

c. overige niet-lineaire kostenfunkties

d. vaste kosten

a. Lineai.re kostenfunkties zijn o.a. kosten voor

- artikelbestandbeheer
- prijsbewaking
- artikelbestand uitdraai

b. Niet-lineaire omzetgerelateerde kosten zijn o.a.

- voorr.aadvermogenskosten voor courante voorraden (par. 10)

- inkoopkosten op basis van inkoopfrequentie (par. 10, 12)

c. OVerige niet-lineai.re kostenfunkties zijn o.a.

- voorraadvermogenskosten voor de veiligheidsvoorraad

- produkt-handling, voor aangevoerde en af te leveren goederen

d. Vaste kosten
De overige kosten voor zover deze op korte termijn onafhankelijk zijn van het

artikelbestand en~of omzetniveau zijn daarmee constant en als zodanig niet

relevant in het kader van de optimalisatiemethode.
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F3i j.lagc~ l l i

Omzetsnelheden in de Amerikaanse industrie

Relationship between sales volume and inventory tumover rates

Product line measured Annual turnover rate'

Cereal-basedfood
Wire and cable, tubing

Small appliances

Small appliance parts

Grocery paper

Writing paper

Automobve window glass

Grinding whaels

Chemicals

Fast- Moderately Slow-
moving moving moving

items items items
64.8 13.5

8.5 9.8
5.5 a.5
1.6 1.9

21.3 19.3
21.9 7.0

4.7 1.7

2.6 2.3
24.4 4.1

8.8

8.4
1.6
1.4

8.9

5.4

0.5
0.7
7.0

'Ratas are based on an average of annual tumover ta three seleaed items talMng into
each vdume sales category for each product tlne. Fast-moving items are dellned aa those
faling among the 2o'K d ths itema in tha line selNng the largest vdums of unih; moderetely
mowng items are thats amonq tne nent 30x; slwv-moving items ere thoss among Ms
bonom SO~s.

Sourer James L. Heskett, Nfchdes A. Glaskowsky. Jr., and Robert M. Ivie, f3usineas
Log~sdcs (New York: The Ronald Press Company, 1973), P. 457.

Bij de veronderstelling dat door deze industrieën geen veiligheidsvoorraden wor-
den aangehouden kan op basis van deze omzetsnelheden het punt x;(100-x) worden
afgeleid.

Omzetsnelheden

le 20g 2e 80ó waarde
groep groep x~(100-x)

(gewogen gemiddelde)

Cereal based food 64,8 10,56 13,9~86,1
Wire and cable, tubing 8,5 7,67 47,7~52,3
Small applicances 5,5 2,69 32,8~67,2
Small applicance parts 1,6 1,59 49,8~50,2
Grocery paper 21,3 12,8 37,5~62,5
Writing paper 21,9 6,0 21,5~78,5
Automotive window glass 4,7 0,95 16,8~83,2
Grinding wheels 2,6 1,3 33,3~66,7
Chemicals 24,4 5,91 19,5~80,5
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