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Het experiment

Doel van het experiment

❑ Het beheersbaar houden van deze complexiteit van het 

product over de levenscyclus, voor de klant, interne 

organisatie en achterliggende supply chain. 

❑ Ontwikkeling van documentatie-baselines, een set van 

externe en interne documenten, die bij het product horen

❑ Case 1: van kostenschatting naar SOD survey of 

documents (lead: DEMCON)

❑ Case 2: onderhouds- en training informatie (lead: Thales)

❑ Case 3: configuratiemodellen als input voor informatie in de 

verdere product life cycle (lead: Eluxis)

Werkwijze en methodiek

❑ Bij de start van het experiment is een kick-off meeting 

georganiseerd (19 januari 2018) met alle deelnemende 

partijen. Er vindt ca. tweemaandelijks een overleg plaats 

tussen de partners (fysiek of per tele conferencing).

❑ Het verzamelen en archiveren van projectinformatie gebeurt 

op de e-TOL portal van Thales. 

❑ DEMCON is de trekker van het experiment, maar zowel 

Thales als Eluxis zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en 

behalen van de milestones van hun eigen cases

❑ DEMCON verzorgt de eindrapportage. Alle case 

verantwoordelijken zullen input leveren voor de 

eindrapportage en elkaar reviewen.

❑ In het kader van het project wordt mogelijk vertrouwelijke 

informatie uitgewisseld. De opgestelde rapportages geven 

enkel een analyseresultaten weer en bevatten geen 

vertrouwelijke inhoud.
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Resultaten

Resultaten case 1: van kostenschatting naar SOD (survey of documents)(DEMCON)
• Van een decentrale kosteninschatting naar een centrale kosteninschatting gebaseerd op het 

stage-gate model
• Vanuit een centrale inschatting automatisch documenten aanmaken voor projecten 
• Aangepast proces in het quality management system

Resultaten case 2: onderhouds- en trainingsinformatie (lead: Thales)
• Documentatie inclusief configuratie-afhankelijke illustraties kunnen goed automatisch 

geproduceerd worden op basis van een productconfigurator.
• Op basis van productconfiguratie-condities en nog verfijndere condities is het mogelijk om 

informatie te filteren per doelgroep/publicatie.
• Automatische documentgeneratie resulteert in betere kwaliteit en verhoogt de efficiency.

Resultaten case 3: configuratiemodellen als input voor informatie in de hele product life cycle
(lead: Eluxis):
• Hergebruik van informatie over de verschillende fasen in de life cycle heen is goed mogelijk 

op twee niveaus: van complete topics en conditie-afhankelijke van informatie in-topic 
onderdelen

• De granulariteit van de informatie moet fijnmazig zijn (topics, tabellen, figuren)
• Filters kunnen per doelgroep worden gekozen.
• Tone of voice (wijzen van formuleren) per doelgroep kan met condities worden gekozen.
• De structuur van informatie is voldoende te kiezen door per publicatievorm een eigen TOC 

(table of content) aan te brengen. Condities helpen om per fase in de life 
cycle/publicatievorm delen van de informatie wel/niet te laten zien.



4

Lessons Learned & best practices

Case 1: van kostenschatting naar SOD (DEMCON)
• Centrale kosteninschatting resulteert in een efficiëntere en betere kosteninschatting
• Het automatisch generen van SOD documentatie verhoogt de kwaliteit en geeft beter inzicht (minder fouten, minder kennis 

noodzakelijk, inwerken)
• Borging, training en het bijhouden van het proces (zowel de inschatting als SOD generatie) is cruciaal voor het succes

Case 2: onderhouds- en trainingsinformatie gekoppeld aan een productconfigurator (lead: Thales)
• Onderhoudsdocumentatie en training kunnen succesvol worden gemaakt op basis van een productconfigurator. Ook de inhoud van 

illustraties kan geautomatiseerd worden gemaakt op basis hiervan.
• Geautomatiseerd documentatie maken leidt tot verbetering en kwaliteit en efficiëntie. Dit maakt ook specialistische kennis over het 

samenstellen van de documentatie expliciet, onafhankelijk van medewerkers.
• Follow-up: verder verbeteren van het automatisch generen van illustraties; methodiek voor andere producten/publicaties gebruiken.

Case 3: configuratiemodellen als input voor informatie in de hele product life cycle (lead: Eluxis)
• Concreet samenwerken in een casus met andere bedrijven versnelt de innovatie.
• Informatiebouwstenen in XML (topics) zijn goed te zijn hergebruiken als informatiebouwstenen in de hele product life cycle. 
• Conditioneel hergebruik van informatie is nodig. Hierdoor kunnen in verschillende publicaties voor verschillende doelgroepen topics 

met meer of minder detail worden getoond of kan informatie op een andere manier worden gefilterd.
• Door de vereiste informatie in de product life cycle per fase in kaart te brengen, te standaardiseren  en te hergebruiken,  kan het 

informatieproces over de hele life cycle sneller en efficiënter verlopen. Ook is de consistentie en kwaliteit van de informatie 
gewaarborgd. Een kleine steekproef (n=3) heeft laten zien dat bedrijven dit als kans zien maar nog niet of niet volledig op orde
hebben. Dit vereist samenwerken over organisatiegrenzen heen en dat gebeurt niet vanzelf.  Hier liggen business-kansen voor 
bedrijven en voor dienstverleners op dit gebied.
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Voor meer informatie

• Use case 1 van kostenschatting naar SOD:  Demcon, Vincent Heijmer. 
Telefoon: 088 – 115 20 00 of e-mail: vincent.heijmer@demcon.com

• Use case 2 onderhouds- en trainingsinformatie gekoppeld aan een 
productconfigurator: Thales, Rob Verhoeven. Telefoon: 074-2488111.

• Use case 3 configuratiemodellen als input voor informatie in de product life cycle: 
Eluxis, Peter van Bart. Telefoon: 053-4803040 of e-mail: p.vanbart@eluxis.com


