Beschrijving en Screenshots
interactieve Productconfigurator
(iPCF)
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1.

Korte beschrijving iPCF
1.1.

iPCF

Als klantordergestuurd productiebedrijf is het noodzakelijk om een zo concurrerend
mogelijk product aan te kunnen bieden met zo min mogelijk belasting van uw
medewerkers. Daarnaast is het van belang dat u niet onder kostprijs levert en dat uw
faalkosten sterk te reduceren zijn.
Dit is haalbaar door reeds vanaf de offerte, de basis voor de volledige procesintegratie
vast te leggen. Door te gaan werken met een interactieve productconfigurator (iPCF)
kan dit binnen uw bedrijf mogelijk gemaakt worden.
In samenwerking met Ridder Data Systems heeft GNB een module ontwikkeld
waarmee u een volledige procesintegratie kunt realiseren in Ridder iQ Business
Software. Met de iPCF wordt er een verregaande verkoop- en productieondersteuning
voor klantordergestuurde producten gerealiseerd.
De belangrijkste voordelen van de iPCF zijn een volledige integratie in Ridder iQ, grote
foutenreductie door standaardisering, een volledige dynamische productopbouw,
tijdwinst in de gehele keten, het parametrisch bepalen van de juiste verkoopprijs en
een naadloze overdracht van verkoop naar productie waarbij uw kostbare
productspecialisten ontzien kunnen worden. Uw verkopers kunnen zeer snel de
productstructuur, kostprijs, verkoopprijs en specificaties automatisch laten
configureren.
De iPCF stelt Ridder iQ gebruikers in staat om volledig zelf, dynamisch een interactieve
productconfigurator in te richten en te onderhouden, waarbij men niet afhankelijk is
van scripting en/of extra maatwerk wat door een programmeur gemaakt dient te
worden.

1.2.

Interactieve gebruikersinterface iPCF

Onder de te configureren eindproducten kunnen variabelen (gebruikersvragen) en
beschikbare bijbehorende opties (mogelijke antwoorden) gedefinieerd met daarbij
eventueel de voorkeurswaarden. Tevens zijn afhankelijkheden in de vorm van
uitsluitingen vast te leggen tussen variabelen en/of opties, zodat foutieve invoer
voorkomen kan worden. De uitgesloten keuzes blijven wel zichtbaar, maar zijn niet
meer te selecteren. Dit bevorderd het goed kunnen bepalen van de uiteindelijke
mogelijkheden.
De afhankelijkheden zullen na elke gebruikersselectie worden geëvalueerd, zowel “topdown” als “bottum-up”

1.3.

Offerte of order

De gebruiker kan in Ridder iQ de geïntegreerde iPCF starten na het ingeven van een
configureerbare stuklijst op een verkoopofferte of verkooporder. Hierbij heeft deze
stuklijst in de basisinstellingen een artikelrelatie. Bij dit artikel zijn éénmalig variabelen
en opties geconfigureerd, eventueel met afbeeldingen en afhankelijkheden.
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1.4.

Parametrische productstructuur

Bij het opstarten van de iPCF wordt het scherm dynamisch opgezet, zodat de
vastgelegde variabelen en eventuele bijbehorende opties van het te configureren
artikel worden weergegeven. De gebruiker vult deze in, waarbij tevens
afhankelijkheden visueel gemaakt worden. Hierna wordt er, ten opzichte van de
gekozen variabelen en opties, een unieke parametrische productstructuur (eventueel
met revisies) op de verkoopofferte- of verkooporderregel gegenereerd door op de
achtergrond gebruik te maken van een dynamische tussenlaag. Deze productstructuur
kan bestaan uit bijvoorbeeld artikelen, diversen, bewerkingen, uitbestedingen en
(parametrische) substuklijsten.
Daarnaast is het mogelijk dat de specificaties en verkoopprijs van het geconfigureerde
product automatisch wordt bepaald en ingeschoten. Het bepalen van de verkoopprijs
kan ten opzichte van een prijs die de dynamische tussenlaag genereert, door middel
van de productstructuur calculatie met calculatieparameters (commerciële toeslagen)
of door middel van basisprijzen met bijbehorende optieprijzen.

1.5.

Prijsaanpassingen en offerterevisies

Wanneer uw klant een aanpassing wenst in de productconfiguratie dan kunt u de iPCF
nogmaals opstarten en de aanpassing doorvoeren in een offerterevisie. De
productconfiguratie, specificaties en verkoopprijs zullen wederom dynamisch worden
bepaald en vastgelegd. Dit met de op dat moment geldende variabelen en opties van
het product en met de huidige calculatieprijzen van de onderliggende artikelen,
diversen, bewerkingen, uitbestedingen en (parametrische) substuklijsten.
Hiermee kunt u uw klant snel en foutloos meerdere offertes met verschillende
configuraties, specificaties en prijzen van uw product aanbieden.

1.6.

Conclusie

De interactieve productconfigurator (iPCF) heeft zeer veel voordelen. De belangrijkste
voordelen van de iPCF zijn een volledige integratie in Ridder iQ, grote foutenreductie
door standaardisering, een volledige dynamische productopbouw, tijdwinst in de gehele
keten, parametrisch bepalen van de juiste specificaties en verkoopprijs en een
naadloze
overdracht
van
verkoop
naar
productie
waarbij
uw
kostbare
productspecialisten ontzien worden.
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2.

Variabelen en opties

Bij het artikel wat gelinkt is aan de iPCF stuklijst zijn variabelen vast te leggen met
eventueel bijbehorende opties.

2.1.

Excel kolom en Excel rij

Het is mogelijk om een Excel kolom en een Excel rij aan te geven. De iPCF zal dan de
uitkomst van deze variabelen op die specifieke positie in Excel plaatsen.
Hierna kan Excel, op de achtergrond en zonder tussenkomst van de gebruiker, met
bepaalde formules en afhankelijkheden complete productstructuren samenstellen en/of
verkoopprijzen berekenen.
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3.

iPCF interface

Het is mogelijk de iPCF op te starten op de verkoop(offerte) regel stuklijst middels een
knop.
Er zal een scherm worden getoond welke zichzelf dynamisch opbouwt ten opzichte van
de instellingen onder het te configureren artikel.
Hieronder een voorbeeld van het opstarten vanaf een verkoopregel stuklijst.
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3.1.

Afbeeldingen in Variabelen en Opties

Het is mogelijk om bij de variabelen en opties een afbeelding vast te leggen, waardoor
de keuze voor de gebruiker visueel wordt.
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3.2.

Afhankelijkheden tussen Variabelen en Opties

Er zijn afhankelijkheden vast te leggen tussen variabelen en opties, zodat foutieve
invoer voorkomen kan worden. Bijvoorbeeld bij de optie “Classicline” mag slechts de
h.o.h. afstand van de spijlen 150 mm. zijn. De overige keuzes blijven wel zichtbaar,
maar zijn niet te selecteren.
Na elke selectie worden de afhankelijkheden geevalueerd, zowel “top-down” als
“bottum-up”
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4.

Opslaan variabelen

Wanneer de variabelen worden opgeslagen dan worden deze opgeslagen bij de
verkoop(offerte)regel. Er zal geen nieuw artikel in het artikelarchief worden
aangemaakt, wat betekent dat alle geconfigureerde artikelen terug te vinden zijn op de
verkoop(offerte)regels.
Tevens zal de verkoopprijs worden bepaald. Afhankelijk van een basis instelling zal dit
uit Excel worden gehaald of zal dit middels de vastgelegde optieprijzen worden
bepaald.
Tot een bepaalde workflowstatus van de verkoopregel is de configuratie nog aan te
passen. Wanneer het iPCF scherm wordt opgeroepen dan worden de geconfigureerde
waardes getoond en zijn deze eventueel te wijzigen.
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5.

Aanmaken configuratie

De iPCF plaats de ingevulde waarden van de variabelen en opties in de daarvoor
aangegeven Excel cellen. Hierdoor is het mogelijk Excel een complete productstructuur
te laten configureren die vervolgens door de iPCF in een calculatie in Ridder iQ wordt
geplaatst. Dit keuze hierin is een offerte- of orderregel gerichte stuklijst of een
productiestructuur van de verkoopregel. Dit inclusief kostprijscalculatie.
De calculatieprijzen van de stuklijst-artikelen, bewerkingen en uitbesteed werk alsmede
de calculatieparameters (commerciële toeslagen) worden hiervoor uit Ridder iQ
gehaald.
Bovenstaande gebeurt op de achtergrond tijdens het doorvoeren van de iPCF waarden
naar de verkoopregel.
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