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Eerder verschenen in het kader van de uitwerking van het informatiemodel Glastuinbouw, de rapporten:
- Het gedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
Cluster Uitvoering
- Het gedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
Cluster Normen voor Operationeel Gebruik
- Het gedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
Cluster Klimaatbeheersing
- Het gedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
Cluster Inventarisatie/Coördinatie
- Het gedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
Cluster Taktische en Strategische Planning.
Deze rapporten zijn verkrijgbaar door storting van f 50,-per
exemplaar op Rabobank Midden-Westland, rekeningnummer
13.53.78.990 ten name van SITU-Naaldwijk (gironummer bank:
148232).
Ook is een populair geschreven samenvatting van de cluster
Klimaatbeheersing verschenen. Deze is te bestellen door overmaking van f 10,-op bovengenoemd rekeningnummer onder vermelding
van publikatie nr.94.
Een informatiemodel is een integrale beschrijving van een
bedrijf, gezien vanuit informatievoorziening. Doorvoortschrijdende ontwikkelingen en nieuwe inzichten is het glastuinbouwbedrijf en daarmee ook het informatiemodel Glastuinbouw aan
verandering onderhevig. Onderhoud van het model is daarom
noodzakelijk. De SITU stelt het bijzonder op prijs reakties te
ontvangen, die bijdragen aan een betere beschrijving van het
glastuinbouwbedrijf. Commentaar op de uitwerking van het
informatiemodel Glastuinbouw kan worden gericht aan:
SITU
Postbus 561
2675 ZV HONSELERSDIJK
T.a.v. ir. G. Selman

WOORDVOORAF
Omdevele informatieendebedrijfsgegevensvooralletuinders
zoveelmogelijk opelkaaraftestemmen, isin 1985deStichting
Informatieverwerking Tuinbouw (SITU)opgericht.
EénvandeaktiviteitenvandeSITUricht zichophet opstellen
vande informatiemodellenvoordeverschillende tuinbouwtakken.
Een informatiemodel iseensystematischebeschrijvingvanhet
helegebeuren opeentuinbouwbedrijf.Dezebeschrijvingvindt
plaats insamenwerkingmetallebetrokkenpartijen.Doordeze
gezamenlijke aanpakprobeertdeSITUbijtedragenaanstandaardisatieenuniformering inhetgebruikvangegevens.Ditis
belangrijk bijhetvergelijkenvangegevenstussenbedrijven.
Vooru ligthetrapportvandeuitwerkingvanhetonderdeel
UITGANGSMATERIAAL vanhet informatiemodel Glastuinbouw.
Hetresultaat istotstandgekomen insamenwerking methetonderzoek,voorlichting enbedrijfsleven.
DeSITUhooptdatookvoorandereprojektenopeenzelfdewijze
kanwordensamengewerkt.
Tenslotteeenwoordvandankaan iederdie,namens zijn/haar
organisatie eenbijdrageheeftgeleverd aandetotstandkoming van
ditrapport.
K.Verbeek,
VoorzitterStichting Informatieverwerking Tuinbouw
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1.INLEIDING
Deuitwerkingvanhet INFORMATIEMODELGLASTUINBOUW vindt
gefaseerd plaats.Inmei 1986 isdeeerste fase,hetglobale
informatiemodel,voltooid.Vervolgens isgestartmetde
detaillering, ofweldeverdereuitwerkingvanditglobalemodel.
Gekozen isvooreenuitwerking indelen (clusters).
Ditrapportheeftbetrekking opdeuitwerkingvandecluster
UITGANGSMATERIAAL.
Dedetaillering vanhet InformatiemodelGlastuinbouw iseen
gezamenlijke aktievanhettuinbouwbedrijfsleven,het onderzoek
endevoorlichting. Decoördinatievanditprojekt isinhanden
vandetakorganisatie SITU (Stichting Informatieverwerking
Tuinbouw).
Bijdedetaillering wordtuitgegaanvanhetglobale informatiemodel Glastuinbouw.Hierover iseenrapportverschenen.
Indepublikatie 'Hetgedetailleerde informatiemodelglastuinbouw:basisvoorautomatisering enuniformering'wordendedoelstellingvandedetaillering,degevolgdemethodiek,de
projektorganisatie endeprojektuitvoeringtoegelicht.Begrippen
alsprocessen,entiteittypen enattributen zijnhierinbeschreven. Dezealgemene inleiding isuitgangspuntvoordegehele
detailleringsfase.
Achtereenvolgens komen inditverslagdevolgende onderwerpen
naarvoren:
*hoofdstuk 2:-omschrijving inhoudvandecluster
*hoofdstuk 3:-toelichting bijdeuitwerkingvandecluster
*hoofdstuk 4:-opmerkingenbijderesultaten
Debijlagen 4totenmet 6bijditrapportbevatten eencomplete
weergavevanhetprocesmodel enhetdatamodel vandecluster.
Hetmodel beschrijft eenmomentopname.Door voortschrijdende
ontwikkelingenennieuwe inzichten ishetmodel aanveranderingenonderhevig.Onderhoud isdaarom noodzakelijk.

2.CLUSTER UITGANGSMATERIAAL
2.1Soorten beslissingen
Binnenhet informatiemodel zijndriesoortenvanbeslissingen
onderscheiden,teweten strategische,taktische en operationele
beslissingen:
- Strategischebeslissingen zijndieaktiviteiten dietotdoel
hebben ombinnendebedrijfsdoelstellingentekomentoteen
bedrijfsopzet.Eenstrategisch planwordt opgesteld voor
meerderejaren.
-Taktische ofmiddellangetermijnbeslissingen hebbeneen
korteretijdshorizon dandestrategischebeslissingen.
Taktischeplannenworden opgesteld binnendegekozen engerealiseerdebedrijfsopzet.Deduurvanhettaktischeplanwordt
bepaalddoorhetteeltplan ofdeteeltperiode.
-Opoperationeel niveaustaandekortetermijn beslissingen
centraal.Hettaktischeplangeeftmeerofminder strikte
randvoorwaarden waarbinnen dezeoperationele beslissingen
dienenteworden genomen.Indiennietaandeze 'randvoorwaarden'kanwordenvoldaanmoethettaktischeplanbijgesteld
worden.
DeclusterUitgangsmateriaal richt zichopde operationele
beslissingen.HetprocesVERWERVENUITGANGSMATERIAALwordtin
dezeclusteruitgewerkt inverschillende deelbeslissingen.In
ditbesluitvormingsproces wordteengeplandeaankoopvan
uitgangsmateriaal omgezet ineendaadwerkelijkeaankoop.De
operationelebeslissingen leidentoteenverdere invullingof
eeneventuelewijzigingvanhetaankoopplan.Externe informatie
onderandereafkomstigvanonderzoek,voorlichters/adviseurs,
collega's,speelthierbijeenbelangrijke rol.Uiteindelijk
wordtmeteenleverancier eenovereenkomst geslotenvoorde
leveringvanuitgangsmateriaal.
2.2Plaatsvandecluster
Inschema 1wordthetVERWERVENVANUITGANGSMATERIAALineen
brederkadergezet,waarbijdesamenhang tussen taktische
planning enevaluatiewordtaangegeven.
Inhetschema zijndetweebeslissingsniveau's,taktischen
operationeel,weergegeven.HetOPSTELLENTEELTPLANvindt
plaatsbinnenderandvoorwaarden dieopstrategisch niveauzijn
gesteld. Ditprocesresulteert ineenteeltplanmeteenofmeer
geplandepartijen.Hetteeltplandientalsbasisvoorhet
OPSTELLENVANAFGELEIDE PLANNEN.Bijafgeleideplannenkanmen
bijvoorbeeld denkenaaneenbemestingsplan,eengewasbeschermingsplaneneenarbeidsplan.Hetopstellenvandezeplannen is
beschreven indeclusterTaktischeenStrategischeplanning.
Voordezecluster ishetprocesOPSTELLEN PLANSPECIFIEKEHANDELINGEN PRODUKTIE PLANTMATERIAALvanbelang.Hierinwordteen
afgeleid plant.a.v.hetteverwervenuitgangsmateriaal voorde
geplandepartijen,hetzogenaamdeAANKOOP UITGANGSMATERIAAL
GEPLAND opgesteld. Bijditproceswordtgebruikgemaaktvande
bedrijfsnormendiebetrekkinghebbenophetuitgangsmateriaal.
Detaktischeplannen zijnvervolgensuitgangspuntbijde
operationeleplanning.

Schema 1
Besturingscyclus metbetrekkingtot
hetverwervenvanuitgangsmateriaa
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Alvorensnieuweplannenopgesteldwordenkaneenconfrontatie
wordenuitgevoerd tussendeplannenvande achterliggende
periode enderealisatiehiervan.Dezeevaluatie kan leidentot
hetopstellen c.q. bijstellenvandebedrijfsnormen.Het
evaluerenvanhetgebruikteuitgangsmateriaal zalonderdeel
vormenvandetotaleteeltevaluatie,omdatdegemaaktekeuzen
metbetrekking tothetuitgangmateriaal pastijdensdeteelt
beoordeeld kunnenworden.Processendiebetrekkinghebbenopde
teeltevaluatie zijn indedetailleringsfasevanhet
informatiemodel nietvollediguitgewerkt.Teeltevaluatie iseen
aandachtspunt bijhetonderhoudvanhetinformatiemodel.
2.3 Teeltfasen
Inhet informatiemodel zijnvierteeltfasen onderscheiden:
- vermeerderingsfase
- opkweekfase
- behandelingsfase
- produktiefase
Deproduktiefase begint,afhankelijk vandeteelt,metprodukten
uitdevermeerderings-deopkweek-ofdebehandelingsfase. Inde
produktiefase ontwikkelen dezeprodukten zichtoteenconsumentgerichtproduktofeenreeksvanconsumentgerichteprodukten.
Centraal inhet informatiemodel staatdeproduktiefase.Hetis
nietongebruikelijk datbedrijven zelf (gedeeltelijk)voorzien
inhetbenodigdeuitgangsmateriaal voordezeproduktiefase.
Hetverwervenvanuitgangsmateriaal heeftnietalleenbetrekking
opdeproduktiefase.Deverwervingvanuitgangsmateriaal kanook
plaatsvinden tenbehoevevandevermeerderings-,opkweek-en/of
behandelingsfase.
Wanneeruitgangsmateriaal vooreenbepaaldeteeltfasevanderden
wordtverworven resulteertdit ineentoeleveringvanuitgangsmateriaal.Wanneerbinnenhetbedrijf inuitgangsmateriaal wordt
voorzienhebbenwetemakenmeteen internelevering.

3.RESULTATENBESCHRIJVING
3.1Inleiding
Debelangrijkste opteleverenproduktenbijdedetailleringsfase
vaneen informatiemodelzijnvoorhetprocesmodel:
- eenprocesdecompositiediagram
- procesbeschrijvingen
envoorhetdatamodel:
-een entiteittypen-relatiediagram
- entiteittype-beschrijvingen
- attribuutbeschrijvingen.
Overzichtenhiervan zijntevinden indebijlagen 4,5en6.Om
debeschrijvingen teverduidelijken zijndezevaakvoorzienvan
opmerkingen. Indithoofdstukwordtnaderetoelichting gegeven
opderesultaten.Dezetoelichtingen zijnvaneenmeer algemene
strekking dandeopmerkingenbijdebeschrijvingen.
Het informatiemodelmoetwordengezienalseenreferentiemodel.
Ditbetekentdatbijdeuitwerkingvande aandachtsgebieden
wordtgeprobeerd omeen zovolledigmogelijkebeschrijving te
geven,datgeldig isvooralleglastuinbouwbedrijven. Dit
betekentechternietdatopeenbedrijf inallegevallenalle
onderscheidenprocessenwordendoorlopenenallebeschreven
gegevenswordengebruikt.
3.2Procesmodelclusteruitgangsmateriaal
Eenprocesdecompositiediagram geefteenoverzichtvande
processenbinnenhetprocesmodel.Hiermeewordtdestruktuurvan
hetprocesmodel duidelijkgemaakt.Deonderlingerelatiestussen
deprocessenwordenechternietaangegeven.
Inhetprocesdecompositiediagram vanhetglobaalmodel
(schema 2)zijndeprocessen,diebehorentothetonderdeel
uitgangsmateriaal,omkaderd.Dezeprocessenhebbenalsuitgangspuntgediendbijdeuitwerkingvandecluster 'uitgangsmateriaal'.Analoog aanhetglobaalmodel isvoordeonderscheiden
deelprocessen indedetailleringsfaseeen decompositiediagram
opgesteld. Dit isweergegeven inschema3.
Eengoedhulpmiddelbijhetonderscheidenvan elementaire
processen zijnzogenaamdeprocesafhankelijkheidsdiagrammen.
Hiermeekanperproceswordenvastgesteldwelke informatie
benodigd isenwelkewordtopgeleverd.Doelvaneen
afhankelijkheidsdiagram ishetaangevenvande afhankelijkheden
tussendeprocessen,gezienvanuithetoogpuntvaninformatievoorziening.Vaakwordthierdoorook implicieteenvolgordein
hetdoorlopenvanprocessenaangegeven.Deprecieze aanduiding
vanbenodigde enopgeleverde gegevensperprocesvindtplaatsin
deprocesbeschrijvingen (bijlage4 ) .
Inhetnavolgendewordenhetprocesdecompositiediagram (schema
3)enhetprocesafhankelijkheidsdiagram (schema4)besproken.
Inhetdecompositiediagram vanhetglobaalmodel zijndrie
processen aangegeven,diebetrekkinghebbenopdecluster
Uitgangsmateriaal.
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Schema 3
Procesdecompositiediagram
cluster'Uitgangsmateriaal

4a.1
verwerven
plantmateriaal

4b.1
verwerven en
inzetten
plantmateriaal

5.1.1
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leverancier

5.1.2
kiezen
ras

5.1.3
vaststellen
hoedanigheid
uitgangsmateriaal

5.1.4
bepalen
hoeveelheid

5.1.5
vaststellen
start
produktiefase

5.1.6
vaststellen
leverdatum
uitgangsmateriaal
5.1.7
vaststellenprijs
- betalingslevenngscondities

5 1.8
controleren
levering

Deprocessenvallend onder functie 4:SPECIFIEKE HANDELINGEN
PRODUKTIE PLANTMATERIAALhebbenbetrekking opdeaanschafvan
uitgangsmateriaal voorvermeerdering, opkweek en/ofpreparatie.
HetprocesVERWERVEN PLANTMATERIAALbehorend tot functie5:
SPECIFIEKE TEELTHANDELINGEN heeftbetrekking opdeverkrijging
vanuitgangsmateriaal voordeproduktiefaseviaeen leverancier
ofuiteigenproduktie.Indedetailleringsfase isdit
onderscheid nietmeergemaakt.Erzijngeengroteverschillente
onderkennen indebeslissingsstructuur tenaanzienvandeaanschafvanuitgangsmateriaal voordeverschillende doeleinden
(vermeerdering, opkweek,preparatie ofproduktie). Inschema 3is
aangegevenhoededrieafzonderlijkeprocessenuithetglobaal
model zijnopgesplitst inachtdeelprocessen,diegelijk zijn
voordeafzonderlijkehoofdprocessen.
Deoverigeprocessenuit functie4,teweten INVENTARISEREN
SPECIFIEKE HANDELINGEN, INVENTARISEREN ONTWIKKELINGSSTADIUM
enUITVOEREN SPECIFIEKEHANDELINGEN zijn indeclusters
Uitvoering en Inventarisatie/coördinatie uitgewerkt. Inde
clusterUitvoering zijneendrietal deelprocessen beschrevendie
specifiekbetrekkinghebbenopuitgangsmateriaal (metname
gerichtopbollen). Behalvedezedrieprocessen isgeenapart
onderscheid meergemaaktvoorde inventarisatie enuitvoering
vanhandelingenmetbetrekking totuitgangsmateriaal,omdatdeze
aktiviteiten passenbinnendeprocesbeschrijvingen zoalsvoor
gewassen indeproduktiefasezijnweergegeven.
Inhetprocesafhankelijkheidsdiagram (schema4)wordtde
samenhang tussendedeelprocessen aangegeven.Deprocessen 5.1.1
t/m 5.1.7 zijnafzonderlijkedeelbeslissingen dieworden
genomen bijdeaankoopvanplantmateriaal.Degemaaktekeuzebij
eenproceskanvan invloed zijnopeenanderebeslissing.Dit
wordt inhetdiagramweergegeven doormiddelvandeverbindingspijlen,ookwel informatiestromen genoemd.Degepresenteerde
volgordevandeprocessen isnietbindend. Erisgeprobeerd om
een logischevolgordeaantegeven,maarheteigenlijkebesluitvormingsproces kanopvelemanierenplaatsvinden. Deafhankelijkhedentussendeprocessengevenditaan.
Inhetdiagram isgeenvolledigheid nagestreefd. Ineenaantal
processen zullenbijvoorbeeld adviezen eenbelangrijke rol
spelenbijdetemakenkeuze.Adviezen enbijvoorbeeld ook
ervaringenvancollega's zijnniet inhetdiagramweergeven.
Volledigheid enleesbaarheid vanhetdiagram blijken eikaars
tegenpolen tezijn.
Eenbelangrijk uitgangspuntbijhetverwervenvanuitgangsmateriaal ishet (taktische)aankoopplan. Ditwordtopgesteld inhet
procesOPSTELLEN PLANSPECIFIEKEHANDELINGEN PRODUKTIE
PLANTMATERIAAL,wat isbeschreven indeclusterTaktischeen
stratigische planning. Indeprocesbeschrijvingen (bijlage4)is
ditprocesopgenomen omdeovergangvantaktischenaaroperationelebesluitvorming teverduidelijken.
Inproces 5.1.1 wordtdekeuzevandeleverancier gemaakt.De
processen 5.1.2 t/m 5.1.7 hebbenbetrekking opeen afzonderlijk
aspektvandeaankoopvanuitgangsmateriaal,dattersprakekomt
bijhetafsluitenvaneenovereenkomstmeteen leverancier.

opstellen
teeltenpan

Voorelkvandezeaspekten zaldetuinder eerst zijnwensen
bepalen endievervolgensvoorleggen aaneenofmeer
leveranciers.Indiengeenovereenstemming kanwordenbereiktkan
detuinderoverstappen naareenandere leverancier. Inhetafhankelijkheidsdiagram isditterugtevinden indevormvaneen
terugkoppeling naarproces 5.1.1.KIEZEN LEVERANCIER. Nadatmet
een leverancier opallepuntenovereenstemming isbereiktwordt
dedefinitieve overeenkomst afgesloten.Ditafsluitenvaneen
overeenkomst isnietsmeerdaneenprocedure,omdatopalle
deelaspekten reedsovereenstemming isbereikt.
Vanuit informatieoogpunt dientdeovereenkomstweldooreen
procestewordenopgeleverd. Inproces 5.1.8 VASTSTELLEN PRIJS
+ BETALINGS-/LEVERINGSVOORWAARDENwordtde overeenkomst
afgesloten.
Dekwaliteitsaspektenvanhetteverwerven uitgangsmateriaal
wordenvastgelegd inhetproces5.1.3.VASTSTELLEN HOEDANIGHEID
UITGANGSMATERIAAL. Dekeuzevandeproduktvormvanhetuitgangsmateriaal (bijvoorbeeld zaad,stek,bolofprecisiezaad, normaal
zaad,gepilleerd zaad)wordtoptaktisch beslissingsniveau
bepaald.Afhankelijkvandegekozenaard zullenop operationeel
niveauverschillende afsprakengemaaktworden overdehoedanigheidvanhetteleverenuitgangsmateriaal.
Het ismoeilijk omallekwaliteitsaspekten van uitgangsmateriaal
goedteomschrijven.Doorhetontbrekenvanvoldoende kennis
bestaatereendiversiteit aanwensenen/ofcriteria tenaanzien
vandekwaliteitvanuitgangsmateriaal.Het isdanookniet
mogelijkomaantegevenaanwelkeeiseneenoptimale
opkweekplant ofandersoortig uitgangsmateriaal moetvoldoen.
Daarbijkomtdat,indienereencriterium kanworden aangegeven
hetnietaltijd eenvoudig isomdittetoetsen.
Voorbeeldmatig wordenhierondereenaantalmogelijkekwaliteitskenmerkengenoemd:
ZAAD
- zaadfractie
- 1000-korrelgewicht
-kiemkracht
BOL/KNOL
-bolmaat ziftmaat
-herkomst
PLANTEN
- plantlengte
- leeftijd plant
- plantgewicht
-beworteling
- soortwortelmedium
-potmaat
Verderbestaan ervoordehand liggendekwaliteitseisen bijde
verwervingvanuitgangsmateriaal, zoalsrasechtheid/raszuiverheid,uniformiteit eneengoedegezondheidstoestand vandegeleverdepartij.
Deweergegeven kenmerken zijnnietvoorelktypeuitgangsmateriaal relevant.Sommigekenmerken staan zelfsterdiscussie.
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Defaktorkiemkrachtwordtbijvoorbeeld nieteenduidig
gehanteerd. Erbestaateengestandaardiseerdebepalingsmethode
voordekiemkracht,maarditgeeftniet inallegevallende
juiste informatieoverhetkiemingspercentageonderpraktijkomstandigheden.
Geconcludeerd kanwordendaternogweinigharde criteria zijn
aantegeventenaanzienvandekwaliteitvanuitgangsmateriaal.
Ditbetekentvoorhet informatiemodeldatgeen kwaliteitskenmerken zijnopgenomen indevormvanattributen.
Hetkanvoorkomen (metnamebijbollen)datophetbedrijf
aanweziguitgangsmateriaal kwalitatief nietgoed is.Ditkan
betekenen datnieuwplantmateriaalmoetworden aangekocht.In
hetmodel kanditoptweemanierworden aangegeven. Inproces
5.1.4 BEPALENHOEVEELHEID kanwordenaangegevenhoeveelextra
uitgangsmateriaal vaneenbepaald raseneenbepaalde kwaliteit
isbenodigd. Inditgevalwordthetgeschetsteprobleembinnen
deoperationele processen opgevangen.Indienhetprobleem grote
gevolgenheeftkanditmodelmatig ookworden opgelostdoorhet
taktisch aankoopplanvooruitgangsmateriaal bijtestellen.Deze
bijstelling vindtdanplaats inhetprocesOPSTELLEN PLAN
SPECIFIEKE HANDELINGEN PRODUKTIEUITGANGSMATERIAAL.
Destartvandeproduktiefase (proces5.1.5)zal indemeeste
gevallenwordenbepaalddoorhetteeltplan,waarinditis
aangegeven.Detuinderkandegewensteleeftijdvandeplanten
bijdestartvandeproduktiefasebepalen.Overdit
hoedanigheidsaspekt vanhetuitgangsmateriaal zullendan
afsprakenmetdeleverancierwordengemaakt.Ditkan zijnde
leeftijdvanhetplantmateriaal bijlevering,maarookkomthet
voordatdeexacte zaaidatumvanbijvoorbeeld tomatenplantenmet
deleverancierwordtafgesproken.
Deleverdatum vanhetuitgangsmateriaal isveelal afhankelijk
vandestartvandeproduktiefase.Dezedatumkanworden
gewijzigd.Mogelijk isdekasvroeger leeggeruimd danverwacht
zodatdetuinderhetplantmateriaal vroeger inhuiskanhalen.
Hettegenovergestelde kanookplaatsvinden.
Alslaatste stapomtekomentoteenleveringsovereenkomst met
deleverancier ishetvaststellenvandeprijsvanhette
leverenuitgangsmateriaal enhetafsprekenvandebetalings-en
leveringscondities (proces5.1.7). Binnenallesectoren inde
glastuinbouw bestaan algemenereglementen/voorwaarden voorde
levering enbetalingvangoederen.Bijlage 7geefthiervaneen
overzicht.Het ismogelijkdatdoordetuindermetde
leverancier extra leveringscondities worden afsproken ofeen
specialebetalingsregeling wordtgetroffen.
3.3Datamodel cluster Uitgangsmateriaal
3.3.1 Inleiding
Deentiteittypen zijnonderverdeeld inviersoorten.Deze
opdeling leidttoteenbetere struktuur inhetdatamodel,watde
duidelijkheid tengoedekomt.Opgemerktdienttewordendatdeze
opdeling nietaltijd 'zwart/wit'is.
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Erzijnnamelijkentiteittypenwaarvanhetmoeilijk isomaante
geventotwelke soortdezebehoren.Deverschillende soorten zijn
alsvolgttebeschrijven:
-BEDRIJFSGEGEVENS.
Hierondervallen deentiteittypen diebetrekkinghebben opde
bedrijfsuitrusting,demedewerkersendeexternerelaties.
-OPERATIONELEGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypen diewordengebruiktbijde
dagelijksebedrijfsvoering.Dezegegevens zijnoverhetalgemeenslechtsrelevantvooreenkorteperiode.
-NORMGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypenwaarin ervaringvoor
toekomstig gebruikwordtvastgelegd. Denormenkunnenverkregen
zijnuitervaring opheteigenbedrijfuitvoorgaandeperioden.
Ookkunnennormendoorderdenwordenopgelegd (veilingvoorschriften).Overhetalgemeen zijnexternenormennoggeen
bedrijfsnormen.Bijvoorbeeld eenraseigenschapwordtpaseen
bedrijfsnormwanneerdegeldigheid hiervan isaangetoond ophet
eigenbedrijf.
-TAKTISCHE PLANGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypen diegegevensbevattenoverde
taktischeplanning,maarnietgerekend kunnenwordentotde
normgegevens.Degegevenskunnenderesultante zijnvanmeerderenormgegevens (bijvoorbeeldmeerdereteelten ineenafdeling
met iedereteeltandereklimaatnormen) ofgebaseerd zijnop
externeadviezenen/ofinformatie.
3.3.2 Opmerkingen tenaanzienvanhetdatamodel
Deonderlinge relatiestussendeentiteittypen kunnenworden
weergegeven ineenentiteittypen-relatiediagram. Ditdiagram
vandeclusterUitgangsmateriaal isopgenomen inschema5.
Inparagraaf 3.2 isbijproces 5.1.3 VASTSTELLEN HOEDANIGHEID
UITGANGSMATERIAALdediscussieronddekwaliteitsaspekten van
uigangsmateriaalaangestipt.Eenaantalmogelijkekwaliteitskenmerken zijnopgesomd,maarerbestaan noggeenuitgekristalliseerde richtlijnenhierover.Ditheeftertoegeleid omgeen
gespecificeerdekwaliteitskenmerken tenaanzienvanuitgangsmateriaal inhetmodel optenemen.Debeschrijving vandehoedanigheidvanhetuitgangsmateriaal isopdevolgendemanierin
hetdatamodelopgenomen:
- Denormatieve kwaliteitskenmerken vanuitgangsmateriaal dieop
eenbedrijfwordengehanteerd kunnenwordenbeschreven inhet
entiteittype KWALITEITUITGANGSMATERIAALNORMATIEF.
- Dekwaliteitskenmerkenvanuitgangsmateriaal diemetde
leverancier zijnovereengekomen zijnvermeld inhetentiteittypeKWALITEITUITGANGSMATERIAAL OVEREENGEKOMEN.
-Uitgangsmateriaal datbinnenheteigenbedrijfviaeen interne
leveringwordtverworven isafkomstigvaneenverwerktepartij.
Dekwalitatieve aspektenvaneenverwerkte partij,voor zover
dezevanbelangkunnen zijnbij interngebruikt alsuitgangsmateriaal zijnweergegeven inhetentiteittype KWALITEIT
VERWERKTE PARTIJ.
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MetdeentiteittypenGEWASenRAS isgepoogd zoveelmogelijkbij
determinologie indepraktijkaantesluiten.Begrippenuitde
plantensystematiek zoalsplantensoort engewassoort zijnop
praktijkniveau nietrelevant.
HetentiteittypeRASheeft slechtseenbeperkt aantal attributen.
Bijderaskeuzemaaktdetuinderveelgebruikvanexterne
(aktuele) informatie overdeverschillende rassen/cultivars.De
behoeftetotopslagvandeverschillende eigenschappenvaneen
ras isdaarom nietgroot.Tijdensdeteelt zullenwel gegevens
wordengeregistreerd overeengewasofras.Ditzijnoperationelegegevens.Deregistratiehiervanvindtplaatsonder
andere entiteittypen dangewasenras.
3.4Frequentiesvanprocessen
De frequentiesvandeonderscheiden elementaireprocessen spelen
eenrolbijdebepalingvanprioriteiten tenaanzienvante
automatiseren delenvanhetbedrijfsgebeuren.Bijdebepaling
hiervanwordtuitgegaanvanhetmaximum aantalmalendateen
proceswordtuitgevoerdpertijdseenheid.Uitgegaan isvande
classificering:
- dagelijksvoorkomend
-wekelijksvoorkomend
-maandelijks of4wekelijksvoorkomend
- jaarlijksvoorkomend
- incidenteel voorkomend
Defrequentiesvandeelementaireprocessen indezecluster zijn
weergegeven inschema6.
SCHEMA6
FREQUENTIESVAN PROCESSEN
4.1.1 Kiezen leverancier
mnd
4.1.2 Kiezenras
wk/mnd
4.1.3 Vaststellen hoedanigheid uitgangsmateriaal
wk/mnd
4.1.4 Bepalenhoeveelheid
wk
4.1.5 Vaststellen startproduktiefase
wk
4.1.6 Vaststellen leverdatumuitgangsmateriaal
wk
4.1.7 Vaststellenprijs+leverings-/betalingscondities wk/mnd
4.1.8 Controleren levering
wk
Deinhet schemaaangegeven frequentiesgeven slechtseen indicatie.Het zalduidelijk zijndatergroteverschillen tussende
bedrijven zijn.Bijvoorbeeld opeenpotplantenbedrijfofeen
jaarrond chrysantenbedrijfkunnenwekelijks oftwee-wekelijks
eenofmeernieuwepartijenwordenopgezet.Ditbetekentdat
metdezelfde frequentieuitgangsmateriaal beschikbaarmoetzijn.
Anderzijdswordtbijvoorbeeld opeenbedrijfmetjaarrondtomatenhetbesluitvormingsproces rondhetverwervenvanuitgangsmateriaal jaarlijksmaareenmaaldoorlopen.
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4.OPMERKINGEN BIJDERESULTATEN
Praktische toepasbaarheid vanderesultaten
Opbasisvanhet informatiemodel kan inhoudwordengegevenaan
indetoekomstteontwikkelen systemen.Hetdatamodel isbijde
ontwikkeling vannieuwe systemenvanbelang,omdathetaangeeft
welkegegevensstruktuur eraaneenglastuinbouwbedrijften
grondslag ligt.Hetprocesmodelverschaft inzicht inde
processendieondersteund kunnenwordendoorsystemen.Bijde
ontwikkelingvaneensysteem,gebaseerd ophet gedetailleerde
informatiemodel,zaleenkeuzegemaaktmoetenworden opbasis
vanwelkedelenuithetmodelhetsysteemwordt opgebouwd.
Dezeafweging zalonderandereafhankelijk zijnvandedoelgroep
waardesysteemontwikkelaar zichoprichtenvandeeisendie
aanhetteontwikkelen systeemgesteldworden.
Zoalshetbovenstaandemisschiendoetsuggereren ishetnietzo
datopditmomentallerlei systemenontwikkeld kunnenwordenop
basisvanhet informatiemodel.Eenheel eenvoudigevoorstelling
van zaken isdevolgende:
model
wat

> systeem
specificatie
> hoe

Het informatiemodel iseengestructureerde beschrijvingvande
huidigekennisvanhetbedrijfsgebeuren,vanuithetoogpuntvan
informatievoorziening. Erwordtbeschrevenwatergebeurt.In
velegevallenbestaatdituiteenopsommingvanallegegevens
diebijeenprocesmeespelen.Somsishetmogelijk omhet
gegevensgebruikverdertekwantificeren inrekenregels.Vaakis
hetechter zodaterbijeenbeslissing nietalleenmet
kwantificeerbarecijferswordtgewerkt,maardatervaring,
advieseneeneigen interpretatievandeaktuele omstandigheden
eenbelangrijke rol spelen.Methetopstellenvanhet
informatiemodel wordtkennisgebrek zichtbaargemaaktenblijkt
datveel aanwezigekennisnietduidelijk, formaliseerbaar,op
papier istezetten.
Het informatiemodel kaneenhulpmiddel zijnbijdekeuzevaneen
teontwikkelen deelsysteem. Binnendegehanteerdemethodiekbij
hetopstellenvanhetmodel zijntechniekenaangegevenom
processen engegevensdieveelverbandmetelkaarvertonente
groeperen.Op zo'nmanierkunnenonderwerpengoedworden
afgebakend.
Bijdekeuzevanonderwerpenvoordeontwikkelingvan
(geautomatiseerde) informatiesystemen isdevraaguitde
praktijk ookbelangrijk. Inzicht inde automatiseringsbehoeften
indepraktijk isdaaromgewenst.
Indespecificatiestap,zoalshierboven isaangegeven,wordteen
keuzegemaakthoeeenprocesofbeslissingwordtuitgevoerd.
Anderzijdswordthet informatiemodel,watbedoeld isals
referentiemodel,waarelkbedrijf inmoetpassen,verder
afgebakend ofspecifiekgemaaktvoorhetbeoogdebedrijfstype.
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Totslotmoetworden opgemerkt,datalle inhet informatiemodel
gebruiktegegevens zijngedefinieerd.Waarbegrippen verschillend
werdenuitgelegd isgeprobeerd overeenstemming tebereiken.Op
dezemanierwordteenvandedoelstellingen vanhet informatiemodel,namelijk 'hetuniformerenvanrekenregels enbegrippen'
nagestreefd.Onafhankelijkvanmogelijkesysteemontwikkeling
kunnendebeschreven gegevensdirectwordentoegepastbijgegevensgebruik en-uitwisseling.
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BIJLAGE1
PROJEKTUITVOERING/BETROKKENPERSONEN EN ORGANISATIES
*Projektuitvoering
Deprojektgroepbestond uiteenuitvoeringsteam eneenteamvan
deskundigen.Hetuitvoeringsteam heefttottaakdeinformatie,
diedoordedeskundigenwordtgeleverd,tevertalen intermen
vanhet informatiemodel.Detotaleprojektgroep iseendrietal
malenbijeengekomen.Tussentijds zijndedeskundigen doormiddel
van interviewsbenaderd.Hieronder iseenlijstmetpersonenen
instellingen,diebetrokken zijngeweestbijdeuitwerkingvan
declusterUitgangsmateriaal.
* Betrokkenpersonenen organisaties
Uitvoeringsteam
ir.G.R.N.M.Selman
ir.A.A.vanderMaas

SITU
PTG

Teamvan deskundigen
ir.G.C.J.Beentjes
dhr.W.vandenBos
ing.A.M.vanDoormalen
ir.M.H.Hendriks
dhr.J.vanKoppen
dhr.J.vanderLugt
ing.A.N.T.vanMarrewijk
ir.H.P.Pasterkamp
dhr.H.B.vanReeuwijk
ir.J.E.M,vanRuiten
ir.W.F.A.vanValenberg
dhr.K.Verbeek
dr.ir.C.Vonk-Noordegraaf
ir.G.W.H.Welles
ir.J.B.M.Wesseling
dhr.J.H.M.Zuidgeest
ir.H.P. Zwinkels

KAVB
NTS-themacommissie
Uitgangsmateriaal
NTZ
VGB
NTS-themacommissie
Uitgangsmateriaal
NVP
OVTO
LBO
BKD
NAKS
NTZ
VoorzitterSITU
PBN
PTG
NAKG
NVWB
SITU

Methodische begeleiding
- drs. S.Gunst

J.M.A.

BIJLAGE2
Geraadpleegde literatuur

SITU

P.W.J.Raven
PAGVLelystad

Allepublikaties informatiemodel
Glastuinbouw.

Classificatievoorstel
Alliumsoorten,januari198?
InterneMededeling no.522

3.Ziebijlage7
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BIJLAGE 4

PROCESMODEL CLUSTER UITGANGSMATERIAAL
- PROCESDECOMPOSITIEDIAGRAM
- ELEMENTAIRE PROCESBESCHRIJVINGEN

In het procesafhankelijkheidsdiagram (schema 4) wordt de
samenhang tussen de processen weergegeven door middel van
pijlen, de zogenaamde informatiestromen. Deze informatiestromen
zijn in het schema benoemd. De naamgeving komt echter niet
altijd overeen met de naam van de entiteittypen. Bij de
procesbeschrijving in deze bijlage is in een aantal gevallen met
informationviews aangegeven welke benaming van de informatiestroom in het afhankelijkheidsdiagram overeenkomt met
welke entiteittypen.
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Procesdecompositiediagram
cluster: Uitgangsmateriaal

4a.1
verwerven
plantmateriaal

5.1
verwerven
plantmateriaal

4b.1
verwerven en
inzetten
plantmateriaal

5.1.1
kiezen
leverancier

5.1.2
kiezen
ras

5.1.3
vaststellen
hoedanigheid
uitgangsmateriaal

5.1.4
bepalen
hoeveelheid

5.1.5
vaststellen
start
produktiefase
5.1.6
vaststellen
leverdatum
uitgangsmateriaal
5.1.7
vaststellenprijs
t betalingsleveringscondities

5.1.8
controleren
levering
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Proces uit de cluster TAKTISCHE EN STRATEGISCHE PLANNING:
PROCES 2.2.1: OPSTELLEN PLAN SPECIFIEKE HANDELINGEN PRODUKTIE
PLANTMATERIAAL
OMSCHRIJVING:
Het opstellen van plannen met betrekking tot de aankoop van
uitgangsmateriaal of de aankoop van uitgangsmateriaal en
vermeerdering, preparatie, etc. van datzelfde uitgangsmateriaal
(bollen/knollen/stekken/etc) voor eigen gebruik.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Partij gepland

Uitgangsmateriaal

Kwaliteit uitgangsmateriaal
normatief

Bewaarconditie normatief

Klimaatinstelling normatief
kas

Klimaatinstelling normatief
cel

ATTRIBUTEN
- aanduiding teeltbeschrijving
of naam teelt
- nummer afdeling
of nummer cel
- weeknummer
of periodenummer
- nummer teeltplan
- oppervlakte te telen
of aantal stuks af te leveren/
te telen
- naam uitgangsmateriaal
- naam gewas
of aanduiding ras
- produktvorm
- type stekmateriaal
- opmerkingen t.a.v.
uitgangsmateriaal
- naam kwaliteitsaspekt
normatief
- omschrijving kwaliteitsaspekt
- opmerkingen t.a.v.
kwaliteitsaspekt
- weeknummer begin behandeling
normatief
of periodenummer begin
behandeling normatief
- weeknummer eind behandeling
normatief
of periodenummer eind
behandeling normatief
- temperatuur normatief
- RV normatief
- ventilatie-hoeveelheid
normatief
- soortsnaam
- naam ras
- tijdstip normatief
- gewasstadium
of periodenummer
- verwarmingstemperatuur
normatief
- gewenste RV normatief
- soortsnaam
- naam ras
23

Anderepartij

ontwikkelingsstadium
periodenummer
verwarmingstemperatuur
normatief
gewensteRV normatief
naamanderepartij
opmerkingen t.a.v.andere
partij
soortanderepartij
bankgarantie

OVERIG
- naam soort,cultivar/ras
- gewasstadium
- ontwikkelingsstadium
- periodenummer
- gewenste temperatuur
-gewensteRV
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Aankoop uitgangsmateriaal
gepland

Bewaarplan

Bewaarconditie gepland

ATTRIBUTEN
- aanduidingpartijgepland
- naamanderepartij
- aanduiding uitgangsmateriaal
-weeknummer levering gepland
- aantalgepland
- eenheid
-weeknummerbegin
bewaarperiode
-periodenummer begin
bewaarperiode
-weeknummereind
bewaarperiode
-periodenummer eind
bewaarperiode
- nummercel
of nummerkas
- aanduiding standplaats gepland
-weeknummerbegin behandeling
gepland
of periodenummer begin
behandeling gepland
-temperatuur bewaren
-RV
- ventilatiegetal

PROCESUITVOERING
-Neem eengeplande partij.
- Bepaalhetaankoopmomentvanhetbenodigdeuitgangsmateriaal.
- Bepaaldesgewenst opbasisvannormatieve engewenste
klimaatinstellingen deconditieswaaronder endetijdsduur
waarinhetuitgangsmateriaal dienttewordenbewaard.
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PROCES 5.1.1:KIEZEN LEVERANCIER
OMSCHRIJVING:
Hetkiezenvandeleverancierwaarmee afsprakenwordengemaakt
overdeleveringvanuitgangsmateriaal.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Anderepartij

Leverbaarprodukt
Aankoop uitgangsmateriaal
gepland
Overeengekomen levering

Ras
Kwaliteit uitgangsmateriaal
overeengekomen

ATTRIBUUT
- naamanderepartij
- adres
- telefoonnummer
- opmerkingent.a.v.
partij
- naamgewas
of aanduiding ras

andere

- aanduiding uitgangsmateriaal
- aanduidingpartijgepland
- nummerovereengekomen levering
- statusovereengekomen levering
-typeovereengekomen levering
- naamgewas
- naamras
-opmerkingent.a.v.
uitgangsmateriaal
- aantal overeengekomen
- eenheid
-datum levering overeengekomen
of weeknummering levering
overeengekomen
- naam leverancier ras
- naamkwaliteitsaspekt
overeengekomen
- omschrijving kwaliteitsaspekt
overeengekomen
- opmerkingent.a.v.
kwaliteitsaspekt overeengekomen

OVERIG
- advertenties
- ervaringen collega's
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Overeenkomst

ATTRIBUUT
-naamanderepartij
- status overeenkomst
(=gepland)

PROCESUITVOERING
- Beschouw degeplande anderepartij (=leverancier)van
uitgangsmateriaal.
- Beschouwhetaanbodvaneenleveranciervanuitgangsmateriaal.
- Beschouw eigenervaringenenervaringenvananderenmet
leveranciers.
- Legdewensent.a.v.hetuitgangsmateriaal vooraaneen
leverancier enbepaal inhoeverrehijhieraankanvoldoen.
- Kiesdeleverancier.
25

OPMERKINGEN:
- Dekeuzevande leveranciervanuitgangsmateriaal inde
glasgroenteteelt wordt sterkbepaalddoorervaringenvande
tuindermetdeleverancier.Vaak isdezekeuze onafhankelijk
vandekeuzevanhetras.Bijhetverwervenvan zaad
(bijvoorbeeld radijs) isderaskeuzevaakwelverbonden aaneen
leverancier.
- Indebloemisterij-sektorwordtdekeuzesterkerdan inde
groenteteeltbepaald doordekeuzevanhetras (licentiegelden
e.d.).
-deaankoopvanaldannietgeprepareerdebollenvindtveelal
plaatsvia in-/verkoopbureau's (commissionairs).Dekeuzevan
de leverancier isweinigtraditioneel bepaald.
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PROCES 5.1.2:KIEZENRAS
OMSCHRIJVING:
Hetdefinitiefvaststellenvanhetrasofderassendie inde
produktiefasegeteeld zullenworden.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Aankoop uitgangsmateriaal
gepland
Overeenkomst
Leverbaarprodukt

ATTRIBUUT
-aanduiding aankoop
uitgangsmateriaal gepland
-naamanderepartij
-aanduiding ras

OVERIG
- eigenervaringen
- ervaringen collega's
- adviezen voorlichting
- adviezen leveranciers
- gebruikswaarde onderzoek/rassenonderzoek
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Overeengekomen levering

ATTRIBUUT
-nummer overeengekomen
levering
- aanduiding overeenkomst
- naamras
- naamgewas

PROCESUITVOERING
- Beschouw hetgeplande rasofdegeselecteerde mogelijke
rassen.
- Beschouwdeeigenervaringenmeteenofmeerrassenuit
voorgaandeteelten.
- Selecteerdeexterne informatieoververschillende rassen.
- Beschouw eventueel hetrassenaanbod vaneenleverancier.
- Selecteerhetgewensterasenmaakhierover afsprakenmetde
leverancier.
OPMERKINGEN:
- Indetaktischeplanning kanalvoorlopigvooreenbepaald ras
zijngekozenofwordtdekeuzetussenmeerdere alternatieven
nogopengelaten.Dedefinitievekeuze iso.a.afhankelijkvan
deresultatenvangebruikswaarde-onderzoek, dooradviezenvan
devoorlichting/ adviseursofinformatieverkregenvan
zaaigoedfirma's.
Bijvoorbeeld deteeltvansla isinhetteeltplanvastgelegd.
Hiermee isdeteeltperiodebekend.Alsextraconditiekan
gesteld zijnomeenrastetelenmetbepaalderesistentie-eigenschappen. Binnendezetaktischvastgestelde uiteindelijke
rassenkeus isdaneenoperationelebeslissing.
- Bijdekeuzevanhetraszaldetuinder zichvooral laten
leidendoordeexterne informatieoverdebetreffenderassen.
Vaneerdergeteelde rassenheeftdetelergegevens inzijn
bestand,maarhet zalnauwelijksvoorkomendathij zelfeen
volledig overzichtheeftvandebeschikbare rassenmetalle
eigenschappen.
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PROCES 5.1.3:VASTSTELLEN HOEDANIGHEID UITGANGSMATERIAAL
OMSCHRIJVING:
Bepalenvandegewenstekwalitatieve kenmerkenvanhette
verwervenuitgangsmateriaal enhetmakenvanafspraken hierover
metdeleverancier.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
* Informationview: teeltnormen
Kwaliteit uitgangsmateriaal
normatief

Bewaarconditie normatief

ATTRIBUUT

- aanduiding uitgangsmateriaal
-naamkwaliteitsaspekt normatief
-omschrijving kwaliteitsaspekt
- opmerkingent.a.v.
kwaliteitsaspekt normatief
-weeknummerbegin behandeling
normatief
of periodenr.beginbehandeling
normatief
-weeknummer eind behandeling
normatief
of periodenr.eind behandeling
normatief
- temperatuur normatief
-RVnormatief
- ventilatie-hoeveelheid
normatief

* Informationview:bewaarplan
Bewaarplan

Bewaarconditie gepland

-weeknummerbeginbewaarperiode
of periodenummerbegin
bewaarperiode
-weeknummer eind bewaarperiode
of periodenummer eind
bewaarperiode
-weeknummerbeginbehandeling
gepland
of periodenr.begin behandeling
gepland
- temperatuur bewaren
-RV
- ventilatiegetal

* Informationview:naamras
Overeengekomen levering

naamgewas
naamras

* Informationview: leverdatum
Overeengekomen levering

- datum levering overeengekomen
of weeknummer levering
overeengekomen
- status overeenkomstregel
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* Informationview:startproduktiefase
Partij
-aanduidingpartij
- datum start (gepland)
of weeknummerstart (gepland)
* Informationview: leverancier
Overeenkomst

-naamanderepartij
- statusovereenkomst
(=gepland)

OVERIG
- onderzoek
-vakbladen
- collega's
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
ATTRIBUUT
* Informationview:kwaliteit uitgangsmateriaal
Kwaliteit uitgangsmateriaal
overeengekomen

-nummerovereengekomen levering
- aanduiding overeenkomst
- naamkwaliteitsaspekt
overeengekomen
- omschrijving kwaliteitsaspekt
overeengekomen
- opmerkingent.a.v.
kwaliteitsaspekt overeengekomen

PROCESUITVOERING
- Beschouwdegeplandekwaliteitvanhetuitgangsmateriaal ofde
ophetbedrijf aanwezigekwaliteitsnormen.
- Beschouwhetgekozenras.
- Selecteerdeexterne informatieoverdewenselijke kwaliteit
vanuitgangmateriaal.
- Bepaaldegewenstekwaliteit.
-Maakafsprakenmetdeleverancieroverdekwaliteitvanhet
uitgangsmateriaal.
OPMERKINGEN:
- Deproduktvorm (=aarduitgangsmateriaal) isreeds inde
taktischeplanningvastgelegd.
Eenvoorbeeld isdekeuzevanprecisiezaad, normaal zaadof
gepilleerd zaad,aldannietmetcoating.
- Destartvandeopkweekfase (zaaidatumbijplantenkweker)
wordtbeschouwd alseenkwaliteitsaspektvanhet
uitgangsmateriaal,evenalsdeleeftijdvanhetuitgangsmateriaalbijdestartvandeproduktiefase ofbijlevering.Destart
vandeopkweekfase kanwordenafgeleidvandestartvande
produktiefase endegewenste leeftijdvandeplant.Deleeftijd
vandeplantkaneenteeltnormzijn.
- De (gewenste) leeftijdvandeplant zal incombinatiemoeten
wordengezienmethettijdstipvanhetjaareneventuele
1ichtbehandelingen.
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PROCES 5.1.4: BEPALEN HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING:
Bepalen van de hoeveelheid benodigd uitgangsmateriaal voor een
teelt en het afspreken van de door een leverancier te leveren
hoeveelheid.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Aankoop uitgangsmateriaal
gepland
Kwaliteit uitgangsmateriaal
normatief

Verwerkte partij
Kwaliteit verwerkte partij

Overeengekomen levering

Kwaliteit uitgangsmateriaal
overeengekomen

Leverbaar produkt

ATTRIBUUT
- aanduiding uitgangsmateriaal
- aantal
- eenheid
- naam kwaliteitsaspekt normatief
- omschrijving kwaliteitsaspekt
- opmerkingen t.a.v. kwaliteitsaspekt
- aanduiding verwerkte partij
- aantal geoogst
- eenheid
- naam kwaliteitsaspekt verwerkte
partij
- omschrijving kwaliteitsaspekt
- opmerkingen t.a.v. kwaliteitsaspekt
- nummer overeengekomen levering
- aanduiding overeenkomst
- naam ras
- naam gewas
- opmerkingen t.a.v.
uitgangsmateriaal
- nummer overeengekomen levering
- aanduiding overeenkomst
- naam kwaliteitsaspekt
overeengekomen
- omschrijving kwaliteitsaspekt
- opmerkingen t.a.v. kwaliteitsaspekt
- aanduiding ras
- periode beschikbaarheid
- hoeveelheid beschikbaar

OVERIG
- adviezen
- aktuele beschikbaarheid uitgangsmateriaal
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Interne levering
Overeengekomen levering

ATTRIBUUT
- nummer interne levering
- aantal
- eenheid
- nummer overeengekomen levering
- aanduiding overeenkomst
- aantal overeengekomen
- eenheid
- status overeengekomen levering
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PROCESUITVOERING
- Beschouwdegeplandehoeveelheid uitgangsmateriaal.
- Beschouw dekwaliteitvan intern leverbaar uitgangsmateriaal
envergelijk ditmetdenormatievekwaliteit.
-Stelvastdehoeveelheiduitgangsmateriaal datgeschiktis
voor interne levering.
- Beschouwhetrasendekwaliteitvanhette leveren
uitgangsmateriaal.
- Selecteer externe informatiediebetrekking heeftopde
hoeveelheid uitgangsmateriaal (bijv.gewensteplantdichtheid).
- Beschouwdebeschikbaarheid vanhetgewenste uitgangsmateriaal
bijdeleverancier.
-Maakafsprakenmetdeleverancieroverdehoeveelheid te
leverenuitgangsmateriaal.
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PROCES 5.1.5:VASTSTELLEN STARTPRODUKTIEFASE
OMSCHRIJVING:
Hetbepalenvandegewensteplant-of zaaidatumvandeteeltin
deproduktiefase.Dezedatum (ofweeknummer)wordt gebruikt
bijdetijdsplanning vanhetwervenvanuitgangsmateriaal.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
* Informationview:teeltplan
Teeltbeschrijving
Partijgepland

ATTRIBUUT
-weeknummer start
-periodenummerstart
-naamteelt
-nummer afdeling
-nummercel
-weeknummer
of periodenummer

* Informationview: leverdatum
Overeengekomen levering

- datum levering
of weeknummer levering

* Informationview:startproduktiefase (gepland)
Partij

- aanduiding partij
- datum start (gepland)
of weeknummer start (gepland)

* Informationview:uitlopen teeltplan/arbeidstekort
Bewerking voorgesteld

Arbeidstekort/overschot

Bewerkinggepland

-naam bewerking
- aanduiding partij
-nummercel
of nummerafdeling
of nummerteeltlaag
of nummer teeltplaats
-weeknummer uitvoering
of teeltweeknummeruitvoering
of gewasstadium uitvoering
of datum uitvoering
- statusbewerking voorgesteld
-werktijd gepland
-urgentievastgesteld
-weeknummer
-vaardigheid tekort/overschot
-werktijdtekort/overschot
-opmerkingent.a.v.
tekort/overschot
- naam bewerking
- nummercel
of nummer afdeling
of nummerteeltlaag
of nummer teeltplaats
of naamd.p.m.
-weeknr.geplande uitvoering
32

Bewerking voorgenomen

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Partij

of teeltweeknr geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
-naambewerking
- aanduiding teeltbeschrijving
of aanduidingteeltsysteem
of schadelijk organisme
-weeknr. inventarisatie
of teeltweeknr. inventarisatie
of gewasstadium inventarisatie
of datum inventarisatie
-weeknr.geplande uitvoering
of teeltweeknr geplande
uitvoering
of gewasstadium geplande
uitvoering
ofdatumgeplande uitvoering

ATTRIBUUT
- aanduidingpartij
- datum start
(gepland/gewijzigd)
of weeknummer start
(gepland/gewijzigd)

PROCESUITVOERING
- Beschouw degeplande startdatumvandeteelt inde
produktiefase.
-Gadehaalbaarheid vandegeplandestartdatumna.
- Steldestartdatumvastofwijzigeeneerdervastgestelde
datum.
OPMERKINGEN:
- Destartvandeproduktiefase ismeestal opgenomen inhet
teeltplan (taktischeplanning). Inditprocesvindteen
definitieve invullingplaats.
- Deaanvangvandeteelt (=startproduktiefase) ishetmoment
waaropplantmateriaalop (begin)afstand indekaswordt
geplaatst.
- Eenwijziging indeovereengekomen afleverdatum vanhet
uitgangsmateriaal kanaanleiding zijntoteenverandering inde
startdatumvandeproduktiefase.
- Eenwijzigingvandevastgestelde startdatumvande
produktiefase kanoptredendoorhetuitlopenvaneenvoorgaande
teelt,ofdoordeverkregen ruimtebinnenhetteeltenplan door
hetvroeg ruimenvaneengewas.
Hetuitlopenvaneenvoorgaandeteeltwordtweergegevendoor
middelvaneenbewerking gepland,bewerkingvoorgenomenof
bewerkingvoorgesteld dienogniet zijnuitgevoerd. Dithoudt
dan indathetbedrijf nognietklaar isvoorhet inzettenvan
eennieuweteelt.
Arbeidstekort kanookeensignaal zijndatdegeplande
werkzaamheden nietbijtijdskunnenwordenuitgevoerd enzodoendeomeenopschuivingvandestartvandeproduktiefase
vraagt.
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PROCES 5.1.6:VASTSTELLEN LEVERDATUM UITGANGSMATERIAAL
OMSCHRIJVING:
Hetbepalenvandegewenste leverdatumvanhet uitgangsmateriaal
enhetmakenvanafsprakenhierovermetdeleverancier.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
ATTRIBUUT
* Informationview:startproduktiefase
Partij

- aanduiding partij
- datum start (gepland)
of weeknummer start (gepland)

* Informationview: aankoopplan
Aankoopplantmat.gepland

- aanduiding plantmateriaal
-weeknummer levering

* Informationview:bewaarplan
Bewaarplan

-weeknummerbegin
of periodenummerbegin
-weeknummereind
of periodenummer eind

* Informationview:kwaliteit uitgangsmateriaal
Kwaliteit uitgangsmateriaal
overeengekomen

- nummerovereengekomen levering
- aanduiding overeenkomst
- naamkwaliteitsaspektovereengekomen
- omschrijving kwaliteitsaspekt
overeengekomen
- opmerkingen t.a.v.
kwaliteitsaspekt overeengekomen

* Informationview:naamras
Overeengekomen levering

nummerovereengekomen levering
aanduiding overeenkomst
naamras
naamgewas

* Informationview:beschikbaarheid produkt
Leverbaarprodukt

- aanduiding ras
-periode beschikbaar

Overeengekomen levering

-datum levering overeengekomen
(gepland)
of weeknummer levering
overeengekomen (gepland)
- opmerkingen t.a.v.
uitgangsmateriaal
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OVERIG
-gewenstewijziging leverdatum leverancier
-aktuelekwaliteituitgangsmateriaal bij leverancier
-beschikbaarheid uitgangsmateriaal opbepaald moment
OPGELEVERDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Overeengekomen levering

ATTRIBUUT
-datum levering overeengekomen
(gepland/gewijzigd)
of weeknummer levering
overeengekomen (gepland/gewijzigd)

PROCESUITVOERING
- Beschouwdevastgestelde/gewenste startvandeproduktiefase.
- Beschouwdegeplande leverdatum.
- Stelvastdegewenste leverdatumvanhetuitgangsmateriaal en
betrekhierbijdegewenstekwaliteit/leeftijd vanhet
uitgangsmateriaal endebenodigdebehandeling.
- Beschouwhetgekozenras.
- Beschouwdebeschikbaarheid vanhetgewenste uitgangsmateriaal
opdegewenste leverdatum.
-Maak afsprakenoverdeleveringsdatum metdeleverancier.
- Beschouweengewenstewijziginginde overeengekomen
afleverdatum.
- Beschouwdehoedanigheid vanhetuitgangsmateriaal ende
overeengekomenkwaliteit.
-Wijzigdeafgesproken leveringsdatum.
OPMERKINGEN:
-Het ismogelijkdat indegeplandeafleverdatum een
verschuiving optreedtdoordathetofvoordetelerofvoorde
leverancier nietmogelijk iszichaandeafspraaktehouden.
- Erwordtgesprokenvaneen interneleveringwanneerde
produktievanhetuitgangsmateriaal opheteigenbedrijf
plaatsvindt.Inditgevalhoevengeenafsprakengemaaktte
wordenmeteenanderepartij.
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PROCES 5.1.7:VASTSTELLEN PRIJS+LEVERINGS-/BETALINGSCONDITIES
OMSCHRIJVING:
Hetmakenvanprijsafsprakenmetdeleverancier enhetmakenvan
afsprakenvoor leverings-enbetalingscondities.
Inditproceswordttevensdedefinitieveovereenkomstafgesloten.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Overeenkomst
Prijsnormatief
uitgangsmateriaal

Leverbaarprodukt
Overeengekomen levering

ATTRIBUUT
-naam anderepartij
- status overeenkomst
(=gepland)
-aanduiding uitgangsmateriaal
-periodenummer begin
of weeknummerbegin
-periodenummer eind
of weeknummer eind
-prijsnormatief
- aanduiding ras
-prijs
- eenheid
-aanduiding ras
- aantal overeengekomen
- eenheid
-datum levering overeengekomen
of weeknummer levering
overeengekomen

OVERIG
- leveringsvoorwaarden
- betalingsvoorwaarden
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Overeenkomst

Overeengekomen levering
Leveringscondities
Overeengekomen betaling

ATTRIBUUT
- naam anderepartij
-datum overeenkomst
-volgnummer overeenkomst
- status overeenkomst
(=overeengekomen)
-datumeind overeenkomst
- nummerovereengekomen levering
- statusovereengekomen levering
- naam leveringsconditie
- omschrijving leveringsconditie
- nummerovereengekomen betaling
- statusovereengekomen betaling
- overeengekomenprijsper
eenheid
- overeengekomen valutasoort
- overeengekomenbetaaldatum
- overeengekomen betaalwijze
- overeengekomen korting-/
boetepercentage
- overeengekomen overige
betalingsvoorwaarden
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PROCESUITVOERING
- Beschouwdeprijsvanhetuitgangsmateriaal ende
overeengekomen hoeveelheid.
- Bereken/bepaal detotaleprijsvanhetuitgangsmateriaal.
- Beschouw debestaande standaard betalingsvoorwaarden.
-Maak zonodigaanvullende afsprakenmetde leverancier overde
betalingvandeteleverengoederen.
- Beschouwdebestaande standaard leveringsvoorwaarden voorhet
uitgangsmateriaal.
- Stel inoverlegmetdeleverancieraanvullende conditiesop
overdebehandelingvanhetuitgangsmateriaal.
-Gaalsnogdemogelijkheden nabijandere leveranciers,indien
geenovereenstemming kanwordenbereikt.
- Sluiteendefinitieve overeenkomst af,wanneeropalle
onderdelenovereenstemming isbereikt.
OPMERKING:
- Binnenallesectorenbestaan reglementen/voorwaarden voorde
levering enbetalingvangoederen.Inoverlegtussentuinderen
leverancier kanvansommigepuntenafgewekenworden.Hetis
mogelijkdataanvullendeconditieswordenovereengekomen,
bijvoorbeeld metbetrekking totdeleveringvanhet
uitgangsmateriaal (levertijdstip,transportomstandigheden,
etc.).
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PROCES 5.1.8:CONTROLEREN LEVERING
OMSCHRIJVING:
Beoordelenvanhetgeleverdeuitgangsmateriaal enhet
vergelijkenvanhetresultaatvandebeoordeling met
degeslotenovereenkomst.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Interne levering

Toelevering

Overeengekomen levering

Kwaliteit uitgangsmateriaal
overeengekomen

Leveringscondities

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Interne levering
Toelevering

ATTRIBUUT
- nummer interne levering
-datum levering
- aantal
- eenheid
-volgnummer toelevering
-datum levering
- aantalgeleverd
- eenheid
- soort toelevering
- zaadpartijnummer
-zaaidatum
-oppotdatum
- opmerkingen t.a.v. uitgevoerde
gewasbescherming
-nummerovereengekomen levering
- typeovereengekomen levering
- naamras
- naamgewas
- opmerkingen t.a.v.
uitgangsmateriaal
- aantal overeengekomen
- eenheid
-datum levering
- nummerovereengekomen levering
- aanduiding overeenkomst
- naam kwaliteitsaspekt
overeengekomen
- omschrijving kwaliteitsaspekt
overeengekomen
- opmerkingen t.a.v.
kwaliteitsaspekt overeengekomen
- naam leveringsconditie
- omschrijving conditie

ATTRIBUUT
- opmerkingen t.a.v. levering
- opmerkingen t.a.v. levering

PROCESUITVOERING
- Beoordeel deontvangen levering.
- Beschouwdeafgeslotenovereenkomst.
-Vergelijk debeoordelingvandeleveringmetde overeengekomen
voorwaarden.

BIJLAGE 5

DATAMODEL CLUSTER UITGANGSMATERIAAL
- ENTITEITTYPENRELATIEDIAGRAM
- ENTITEITTYPE-BESCHRIJVINGEN
De entiteittypen worden in alfabetische volgorde behandeld.
Per entiteittype wordt weergegeven:
- de naam
- een omschrijving
- de attributen
- de relaties naar andere entiteittypen
Een entiteittype wordt beschreven door een aantal kenmerken, ook
wel attributen genoemd. Hierbij kunnen drie typen attributen
worden onderscheiden:
- sleutelattributen (symbool: * ) .
Deze zorgen voor een unieke identificatie van verschillende
entiteiten binnen een entiteittype.
- informatie-attributen (symbool: v, wanneer verplicht op
te nemen en symbool: -, wanneer optioneel).
Dit zijn kenmerken die informatie verschaffen over een
entiteittype.
- relatie-attributen (symbool:()).
Deze geven het verband weer tussen twee entiteittypen.
De volledige sleutel van een entiteittype kan bestaan uit een of
meer sleutelattributen. In het geval een entiteittype meer
sleutelattributen heeft kan het soms praktisch zijn deze
verkort weer te geven, bijvoorbeeld in een procesbeschrijving of
wanneer een aantal relatie-attributen tevens sleutelattribuut
van een entiteittype zijn. Deze verkorte weergave van een
samengestelde sleutel is:AANDUIDING entiteittype.
In de cluster komen ook entiteittypen ter sprake die reeds in
andere cluster zijn beschreven. Niet relevante attributen zijn
tussen haakjes (} gezet en worden niet verder beschreven.
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A
ENTITEITTYPE:AANKOOPUITGANGSMATERIAAL GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eenplanvoorhetverwervenvanuitgangsmateriaal vooreenpartij.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding partijgepland)
* - (naamanderepartij)
*v (aanduiding uitgangsmateriaal)
*vweeknummer leveringgepland
v aantal gepland
v eenheid

]
]aanduiding aankoop
]uitgangsmat.gepland
]

RELATIES:
- Eenaankoopuitgangsmateriaal geplandheeftbetrekking opeen
geplande partij.
- Eenaankoopuitgangsmateriaal geplandheeftbetrekking opeen
typeuitgangsmateriaal.
- Eenaankoopuitgangsmateriaal gepland leidtbijwervingtot
eenofmeerovereengekomen leveringen.
- Bijeenaankoopuitgangsmateriaal gepland kande leverancier
(=anderepartij)alvastgelegd zijn.
OPMERKING:
-Hetweeknummervan leveringvormteenandereuitwerkingvande
startperiode zoalsdie inde 'teeltvoorgenomen' isvastgelegd.
Hetbestelmomentkanwordenafgeleid uitdeleveringstermijn
vanuitgangsmateriaal enhetweeknummervan levering.
ENTITEITTYPE:ANDEREPARTIJ
OMSCHRIJVING:
Departijwaarmeeeenovereenkomst andersdaneen
arbeidscontract kanwordengesloten endie zelfgeendeel
uitmaaktvandeonderneming.Vreemdpersoneel behoorthierniet
toe,de fiscuswel.
ATTRIBUTEN:
*vnaam anderepartij
- adres
v telefoonnummer
- betaalwijze
- opmerkingent.a.v.anderepartij
v soortanderepartij
SUBtypeLEVERANCIER GOEDEREN
- korting
- bankgarantie
SUBtypeLEVERANCIER DIENSTEN
( -doelgroep
)
SUBtypeAFNEMER GOEDEREN
{ -kredietwaardigheid
}
- betalingsgedrag
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SUBtypeOVERIGE PARTIJEN
RELATIES:
- Eenanderepartij sluitovereenkomstenaf.
- Eenanderepartijkaneenofmeerleverbare produkten/goederen
inzijnassortimenthebben.
- Eenanderepartijkan zijnopgenomen ineenaankoop
uitgangsmateriaal gepland.
ENTITEITTYPE:ARBEIDSTEKORT/-OVERSCHOT
OMSCHRIJVING:
Hetarbeidstekort/-overschot optredend bijde operationele
planningdatnietbinnendepersonele sfeerkanwordenopgelost.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit:weeknummer
dagaanduiding
*vvaardigheid tekort/-overschot
vwerktijdtekort/overschot
- opmerkingen t.a.v. tekort/-overschot
RELATIES:
- Eenarbeidstekort/-overschot kanopeenbedrijfvoorkomen.
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B
ENTITEITTYPE:BEWAARCONDITIE GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Degeplandeconditieswaaronderverworvenplantgoed vooreen
geplandepartijbewaardmoetworden.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding bewaarplan)
*vkeuzeuit:weeknummerbeginbehandeling gepland
periodenummerbeginbehandeling gepland
- temperatuurgepland
-RVgepland
-ventilatie-hoeveelheid gepland
RELATIES:
- Eengeplandebewaarconditie heeftbetrekking opeen
bewaarplan.
ENTITEITTYPE: BEWAARCONDITIE NORMATIEF
OMSCHRIJVING:
Deconditieswaaronderuitgangsmateriaal volgensdenormen
bewaard dientteworden.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding uitgangsmateriaal)
*vkeuzeuit:weeknummerbeginbehandeling normatief
periodenummerbeginbehandeling normatief
v keuzeuit:weeknummer eindbehandeling normatief
periodenummer eindbehandeling normatief
- temperatuur normatief
-RVnormatief
-ventilatie-hoeveelheid normatief
RELATIES:
- Eennormatievebewaarconditie heeftbetrekking opeen
typeuitgangsmateriaal.
ENTITEITTYPE:BEWAARPLAN
OMSCHRIJVING:
Eenplanvoordebewaringvanplantgoed.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduidingpartijgepland)
]
*vkeuzeuit:weeknummerbeginbewaarperiode ]aanduiding
periodenummerbeginbewaarperiode] bewaarplan
v keuzeuit:weeknummer eind bewaarperiode
periodenummer eind bewaarperiode
{ -keuzeuit: (nummercel)
)
{
(nummerkas)
}
{ - (aanduiding standplaatsgepland)
}
RELATIES:
- Eenbewaarplanheeftbetrekking opeenpartijgepland.
- Eenbewaarplan leidttoteenofmeerbewaarcondities gepland.
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B
ENTITEITTYPE:BEWERKING GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eengeplandehandelingvoortkomend uitdetaktischeplanning.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naambewerking)
(bewerkingscategorie)
* - (aanduiding partijgepland)
*vkeuzeuit :(nummercel)
(nummerafdeling)
(nummerteeltlaag)
(nummerteeltplaats)
(naamd.p.m.)
{
(nummervoorraadbak)
)
*vkeuzeuit:weeknr.geplandeuitvoering
(
periodenr.geplandeuitvoering )
teeltweeknr.geplandeuitvoering
gewasstadium geplandeuitvoering
{ -keuzeuit:weeknr. inventarisatie
}
{
periodenr. inventarisatie
)
{
teeltweeknr. inventarisatie
}
{
gewasstadium inventarisatie
)
RELATIES:
- Eenbewerking gepland kanbetrekkinghebben opeengeplande
partij.
ENTITEITTYPE:BEWERKING VOORGENOMEN
OMSCHRIJVING:
Eengeplandehandeling,voortkomend uitdenormen, inclusiefde
voorlopigvastgesteldewijzevanuitvoering,waarbij is
aangegevenwanneerdeze (mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking)
*vkeuzeuit: (aanduidingteeltbeschrijving)
(aanduidingteeltsysteem)
(schadelijk organisme)
*vkeuzeuit:weeknummer inventarisatie
{
periodenummer inventarisatie )
teeltweeknummer inventarisatie
gewasstadium inventarisatie
datum inventarisatie
*vkeuzeuit:weeknr.geplandeuitvoering
{
periodenr.geplandeuitvoering }
teeltweeknr.geplande uitvoering
gewasstadium geplandeuitvoering
datumgeplandeuitvoering
{ -aantalherhalingen
}
RELATIES:
- Eenbewerkingvoorgenomenheeftbetrekking opeenteeltsysteem
ofeenteeltbeschrijving.
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B
ENTITEITTYPE:BEWERKING VOORGESTELD
OMSCHRIJVING:
Weergavevaneenuittevoerenhandeling,alsresultaatvaneen
inventarisatieproces.
ATTRIBUTEN:
*vaanduiding bewerking voorgesteld:
v (naam bewerking)
- (aanduidingpartij)
- keuzeuit: (nummercel)
(nummerafdeling)
(nummerteeltlaag)
= [
(nummerteeltplaats)
(naam d.p.m.)
{[
(nummervoorraadbak)
}
vkeuzeuit:weeknummer uitvoering
teeltweeknr.uitvoering
gewasstadium uitvoering
datumuitvoering
{ -keuzeuit:weeknummer inventarisatie
}
{
teeltweeknummer inventarisatie )
{
gewasstadium inventarisatie
)
{
datum inventarisatie
}
v statusbewerking voorgesteld
{ -tijdstip gewenst
}
-werktijd gepland
- urgentie vastgesteld
{ -aantal
)
{ -eenheid
)
{ -opmerkingent.a.v. bewerkingvoorgesteld }
RELATIES:
- Eenbewerkingvoorgesteld kanbetrekkinghebben opeenpartij.
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ENTITEITTYPE:GEWAS
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandegeteeldeoftetelengroepplantenof
plantmateriaal.
ATTRIBUTEN:
*vnaamgewas
{v soortnaam }
{ -groeiwijze }
RELATIES:
-Toteengewasbehoreneenofmeerrassen.
-Eengewaskomtvoor ineenofmeertypenuitgangsmateriaal.
-Eengewaskanopgenomen zijn inhet produktassortiment
(leverbareProdukten)vaneenofmeerleveranciers.

46

I
ENTITEITTYPE: INTERNE LEVERING
Deaanwendingvan eenhoeveelheid uitgangsmateriaal ofprodukt
vooreigengebruik ineenvolgendeproduktiegang.
ATTRIBUTEN:
*vweeknummer levering
]nummer interne
*vvolgnummer levering
]levering
vdatum levering
v aantal geleverd
v eenheid
- (aanduidingverwerktepartij)
- opmerkingen t.a.v.levering
{ -verrekenprijs
}
RELATIES:
- Een interne leveringbestaatuiteenofmeerverwerktepartijen
van eenzelfde soortproduktofuitgangsmateriaal.
- Een interne levering leidttoteenofmeerpartijen.
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K
ENTITEITTYPE:KWALITEIT UITGANGSMATERIAAL NORMATIEF
OMSCHRIJVING:
De kwalitatieve aspekten van het uitgangsmateriaal, die door een
tuinder volgens zijn bedrijfsstandaards worden gesteld.
ATTRIBUTEN:
* v (aanduiding uitgangsmateriaal)
* v naam kwaliteitsaspekt normatief
- omschrijving kwaliteitsaspekt
- opmerkingen t.a.v. kwaliteitsaspekt
RELATIES:
- Een kwaliteitskenmerk van uitgangsmateriaal behoort tot een
bepaald type uitgangsmateriaal.
ENTITEITTYPE:KWALITEIT UITGANGSMATERIAAL OVEREENGEKOMEN
OMSCHRIJVING:
De kwalitatieve aspekten van het uitgangsmateriaal, die een
tuinder met een andere partij (= leverancier) is overeengekomen.
ATTRIBUTEN:
* v (nummer overeengekomen levering)
* v (aanduiding overeenkomst)
* v naam kwaliteitsaspekt overeengekomen
- omschrijving kwaliteitsaspekt
- opmerkingen t.a.v. kwaliteitsaspekt
RELATIES:
- Een kwaliteitskenmerk van uitgangsmateriaal overeengekomen
behoort tot een type uitgangsmateriaal, waarover met een
andere partij in een overeengekomen levering afspraken zijn
gemaakt.
ENTITEITTYPE: KWALITEIT VERWERKTE PARTIJ
OMSCHRIJVING:
De kwalitatieve aspekten van een verwerkte partij, voor zover
deze van belang kunnen zijn bij intern gebruik als
uitgangsmateriaal (interne levering).
ATTRIBUTEN:
* v aanduiding verwerkte partij
* v naam kwaliteitsaspekt verwerkte partij
- omschrijving kwaliteitsaspekt
- opmerkingen t.a.v. kwaliteitsaspekt
RELATIES:
- Een kwaliteitskenmerk van een verwerkte partij behoort tot een
verwerkte partij.
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ENTITEITTYPE:LEVERBAAR PRODUKT
OMSCHRIJVING:
Eengoeddat inhetproduktassortiment vaneenanderepartij
(=leverancier)voorkomt.
ATTRIBUTEN:
*v (naamanderepartij)
*vkeuzeuit: { naamprodukt}
(naamgewas)
(aanduiding ras)
*vperiodenummerbeschikbaar
- hoeveelheid beschikbaar
-prijs
- eenheid
RELATIES:
- Eengoed/produktwordtgeleverd dooreenanderepartij.
- Een leverbaarproduktkaneengewaszijn.
- Een leverbaarproduktkaneenraszijn.
ENTITEITTYPE: LEVERINGSCONDITIE
OMSCHRIJVING:
Deextrametdeanderepartijovereengekomen randvoorwaarden
waaraandeleveringvandebesteldegoederenmoetvoldoen.
ATTRIBUTEN:
* naam leveringsconditie
*v (aanduiding overeengekomen levering)
v omschrijving leveringsconditie
RELATIES:
- Eenofmeerleveringscondities kunnenwordenvastgesteld in
eenovereengekomen levering.
OPMERKING:
-Voorbeeldenvan leveringscondities zijnlevertijdstipen
vervoersomstandigheden vandegoederen.
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ENTITEITTYPE:OVEREENGEKOMEN BETALING
OMSCHRIJVING:
Deafspraak overdebetalingvaneenbepaald goed ofdienst.
ATTRIBUTEN:
*vnummer overeengekomen betaling
*v (aanduidingovereenkomst)
v (nummerovereengekomen levering)
v statusovereengekomen betaling
v overeengekomenprijspereenheid
- overeengekomen valutasoort
- overeengekomen betaaldatum
- overeengekomen betaalwijze
v overeengkomen korting-/boetepercentage
v overeengekomen overige betalingsvoorwaarden
RELATIES:
- Eenovereengekomen betaling isonderdeelvaneenovereenkomst.
ENTITEITTYPE:OVEREENGEKOMEN LEVERING
OMSCHRIJVING:
Deafspraak overdeleveringvaneenbepaald goed ofdienst.
ATTRIBUTEN:
*vnummerovereengekomen levering
*v (aanduiding overeenkomst)
v statusovereengekomen levering
v typeovereengekomen levering
SUBtypeUITGANGSMATERIAAL
v keuzeuit: (aanduiding uitgangsmateriaal)
(aanduiding aankoopuitgangsmat.gepland)
- (naamras)
- (naamgewas)
- aantal overeengekomen
- eenheid
-keuzeuit:datum levering overeengekomen
weeknummer levering overeengekomen
- opmerkingent.a.v.uitgangsmateriaal
SUBtypeV.P.M./ARTIKEL
- aanduidingv.p.m./artikel
)
- aantal eenheden overeenkomst
}
-datum aflevering
)
SUBtypeWERKDOORDERDEN
-keuzeuit: (aanduiding partij)
(nummerteeltplaats)
(nummerafdeling)
(nummercel)
(naamd.p.m.)
(naam regelorgaan)
- naambewerking
-datum gepland
- aanvangstijdstip
- eindtijdstip
- uurbedrag
-uurloon
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o
RELATIES:
- Eenovereengekomen levering isonderdeelvaneenovereenkomst.
- Eenovereengekomen leveringkanvoortkomenuiteengeplande
aankoopvanuitgangsmateriaal.
- Eenovereengekomen leveringkanbetrekkinghebbenop
uitgangsmateriaal.
-Aaneenovereengekomen leveringkunneneenofmeer
leveringscondities zijngekoppeld.
- Eenovereengekomen leveringkan leidentoteenofmeer
leveringenvangoederen.
- Ineenovereengekomen leveringm.b.t.uitgangsmateriaal kunnen
eenofmeerkwaliteitsaspektenvanhetuitgangsmateriaal zijn
overeengekomen.
ENTITEITTYPE:OVEREENKOMST
OMSCHRIJVING:
Eenverzameling vanafsprakenmeteenanderepartij overdeleveringen/ofbetalingvangoederen,diensten (incl.arbeid)ofgeld
aanofdoorhetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*vaanduiding overeenkomst:
[ v (naamanderepartij)
= [vdatum overeenkomst
[ vvolgnummer overeenkomst
v status overeenkomst
vdatum eind overeenkomst
RELATIES:
- Eenovereenkomstwordtuitgewerkt inovereengekomen leveringen
enovereengekomen betalingen.
- Eenovereenkomstwordtaangegaanmeteenanderepartij.
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p

ENTITEITTYPE:PARTIJ
OMSCHRIJVING:
Uniformegroep zaailingen,stekken,bollen,knollen ofplanten
vaneen soortofcultivar/rasdie ineenzelfdeperiode is
opgezetendieopeenzelfdewijzewordtgeteeld.
ATTRIBUTEN:
*vaanduiding partij:
= [volgnr.partij
[ keuzeuit: (aanduiding teeltbeschrijving)
(aanduiding partijgepland)
{vcodeprodukt
}
-datum start
-weeknummerstart
- jaarnummer start
}
v keuzeuit: (nummer levering (uitgangsmateriaal))
(nummerpartijvanafkomst)
- aantal stuks
}
(indienafwijkend van teeltsysteem)
- naampotsoort/baktype )
- naamwortelmedium
)
- naam steunmateriaal )

}
}

RELATIES:
- Eenpartijontstaatvanuiteen interne levering oftoelevering
vanuitgangsmateriaal.
- Eenpartijkanwordengeteeldvolgenseenteeltbeschrijving.
- Eenpartijkanvoortkomenuitenpartijgepland.
- Bijoogstontstaanuiteenpartijeenofmeerverwerkte
partijenprodukt.
-Aaneenpartijkunneneenofmeerbewerkingenworden
uitgevoerd,beschreven ineenbewerking voorgesteld.
OPMERKINGEN:
- Deteeltfasewaarin eenpartijverkeert,staatvermeld inhet
teeltsysteem, omdatookhierhetplantverband wordtaangegeven.
-Aanduiding partij isbedoeldvoordagelijksgebruik ophet
bedrijf enheeftbetrekking opeenaantal attributen.Het
vormtdaarmee eenvoorhetbedrijfuniekecodevooroperationeelgebruik;decode isbeperkttot zesposities.
- Startdatum, startweek enstartjaar zijnoptioneleattributen.
Wanneereenverderespecificatie nodig is,iseenteeltbeschrijvinggewenst.
ENTITEITTYPE:PARTIJ GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eenpartij,voorkomend ineenteeltplan.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (aanduiding teeltbeschrijving) ]
(naamteelt)
]
*vkeuzeuit: (nummerafdeling)
]aanduiding
(nummercel)
]partijgepland
* -keuzeuit:weeknummer
]
periodenummer
]
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*v (nummerteeltplan)
]
{vkeuzeuit:oppervlaktetetelen
}
{
aantal stuksafteleveren/tetelen }
{ -bijzonderheid

}

RELATIES:
-Eenpartijgepland kanleidentothetopzettenvaneenofmeer
partijen.
--Eenpartijgepland kan leidentoteenofmeeraankopenvan
uitgangsmateriaal gepland.
-Vooreenpartijgepland kunneneenofmeer bewaarplannen
wordenopgesteld.
-Vooreenpartijgepland kunneneenofmeerbewerkingen gepland
wordenvastgesteld.
ENTITEITTYPE:PRIJSNORMATIEF UITGANGSMATERIAAL
OMSCHRIJVING:
Deprijs zoalsdiedoordehandelberekend zalwordenbij
leveringvanuitgangsmateriaal,exclusiefverpakkings-en
verzendkosten.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding uitgangsmateriaal)
*vkeuzeuit:periodenummerbegin
weeknummerbegin
v keuzeuit:periodenummereind
weeknummereind
v prijsnormatief
v eenheid
RELATIES:
- Eenprijsnormatief uitgangsmateriaal isgekoppeld aaneen
typeuitgangsmateriaal.
OPMERKING:
- Indiendeprijzenvanuitgangsmateriaal nietafhankelijk zijn
vanhettijdstipvanhetjaar ishetperiode-/weeknummer begin
gelijk aanperiode-/weeknummer eind.
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R
ENTITEITTYPE:RAS
OMSCHRIJVING:
Botanischetermvoortaxonomische eenheid binnendesoort,
waarbijdeeenheid geselecteerd engeslachtelijk of
ongeslachtelijk instandgehoudenwordtdoordemensopgrond
vanmorfologische, fysiologische ofanderekenmerkendievoorde
teelt inland-,tuin-,ofbosbouwvanbelang zijn.
ATTRIBUTEN:
*vnaamras
*v (naamgewas)
- omschrijving ras
- naam leverancier ras
{ -UPK
}

]aanduiding ras
]

RELATIES:
- Eenrasbehoorttoteengewas.
-Vaneenrasbestaan eenofmeertypenuitgangsmateriaal.
- Eenraskanopgenomen zijn inhet produktassortiment
(leverbareprodukten)vaneenofmeerleveranciers.
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ENTITEITTYPE:TEELTBESCHRIJVING
OMSCHRIJVING:
Denormatievegegevensvaneenteelt,geldendvooreenbepaalde
startperiode.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduiding teeltsysteem)
]
*vkeuzeuit:weeknummer start
]aanduiding
periodenummerstart
]
teeltbeschrijving
{
teeltjaar start
]
}}
aanduiding opvolgende teeltbeschrijving
{
RELATIES:
- Eenteeltbeschrijving dientalsbasisvoordeteeltvan
partijenplanten.
- Eenteeltbeschrijving volgteenbepaald teeltsysteem.
-Aaneenteeltbeschrijving kunneneenofmeerbewerkingen
voorgenomen zijngekoppeld.
ENTITEITTYPE:TEELTSYSTEEM
OMSCHRIJVING:
Normatieve teeltgegevensvaneenbepaald gewasvoorzoverdeze
nietbepaaldwordendoordestartperiodevaneenteelt.
ATTRIBUTEN:
*vaanduiding teeltsysteem:
[ naam teeltsysteem
= [(aanduiding gewas)
[ keuzeuit: (aanduiding uitgangsmateriaal)
(naamartikel)
- teeltfase
afstand opderij/goot+
v keuzeuit:
afstand tussenderijen/goten
of
plantdichtheid
- plantverband
v naam wortelmedium
v bemestingssysteem
- leidsysteem
- draadhoogte
- naamsteunmateriaal
-potmaat
SUBtype teeltsysteem
BOLLEN
- naambaktype
- baklengte
- bakbreedte
RELATIES:
- Eenteeltsysteem dientalsbasisvooreenofmeer
teeltbeschrijvingen.
- Eenteeltsysteem isgebaseerd opeentypeuitgangsmateriaal.
-Aaneenteeltsysteem kunneneenofmeer bewerkingen
voorgenomen zijngekoppeld.
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T
ENTITEITTYPE:TOELEVERING
Deoverdrachtvaneenhoeveelheid uitgangsmateriaal,produktof
v.p.m.vandeleverancier aanhetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*v (nummerovereengekomen levering)
*v (aanduiding overeenkomst)
*vvolgnummer levering
vdatum levering
-aantalgeleverd
- eenheid
- opmerkingent.a.v.levering
v soort toelevering

]
]aanduiding toelevering
]

SUBtypeUITGANGSMATERIAAL
- (aanduiding uitgangsmateriaal)
-partijnummerzaad
- datum zaai
-datum oppot
- opmerkingent.a.v.uitgevoerde gewasbescherming
SUBtypeV.P.M
{ -naamv.p.m.

)

RELATIES:
-Eentoeleveringvangoederenwordtuitgevoerd aandehandvan
eenvastgestelde overeengekomen levering.
-Uiteentoeleveringvanuitgangsmateriaal kunneneenofmeer
partijenwordenopgezet.
OPMERKING:
- Eentoeleveringvanuitgangsmateriaal bestaatuiteenhoeveelheidvaneenzelfdesoort,sortering,enz.
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u
ENTITEITTYPE:UITGANGSMATERIAAL
OMSCHRIJVING:
Gesorteerd materiaal (zaad,stek,bolofknol)datafkomstig is
van zaad-,moerplanten ofweefselkweek,dateventueel gewonnen
wordt indeproduktiefase alsbijprodukt endatdientals
startmateriaal voordevermeerderings-,opkweek-,behandelingsofprduktiefase.
ATTRIBUTEN:
*vnaamuitgangsmateriaal
]
*vkeuzeuit: (naamgewas)
]aanduiding
(aanduiding ras)
]uitgangsmateriaal
* -produktvorm
]
* -typestekmateriaal
]
- opmerkingent.a.v.uitgangsmateriaal
RELATIES:
-Uitgangsmateriaal heeftbetrekking opeengewasofeenras.
-Uitgangsmateriaal wordtvolgenseenofmeer teeltsystemen
geteeld.
-Terverkrijgingvanuitgangsmateriaal kunneneenofmeer
aankoopplannenvooruitgangsmateriaal worden opgesteld.
-Uitgangsmateriaal kenteenofmeerprijzennormatief.
- Terbewaringvanuitgangsmateriaal kunneneenofmeer
bewaarcondities normatiefgelden.
-Vaneenbepaald typeuitgangsmateriaal kunneneenofmeer
verwerktepartijenvoorkomen.
-Voordewervingvanuitgangsmateriaal kunneneenofmeer
overeengekomen leveringengelden.
-Vooreenbepaald typeuitgangsmateriaal kunnen eenofmeer
normatieve kwaliteitsaspekten worden onderkend.
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V
ENTITEITTYPE:VERWERKTE PARTIJ
OMSCHRIJVING:
Eenhoeveelheid geoogstproduktafkomstigvaneenpartij,gereed
gemaaktvoorrespectievelijk externe of internelevering.
ATTRIBUTEN:
{ *- (aanduiding partij)
}
]
*vkeuzeuit: { (artikelaanduiding)
}
]aanduiding
(aanduidinguitgangsmateriaal) ]verwerktepartij
*vnummerverwerktepartij
]
* -datum oogst
]
v aantal geoogst
v eenheid
- opmerkingent.a.v.verwerktepartij
RELATIES:
- Eenverwerktepartijkaneenhoeveelheid zijnvaneentype
uitgangsmateriaal.
- Eenverwerktepartijkomtvoortuiteen (vermeerderings-,
opkweek-,behandelings-,ofproduktie-) partij.
-Vanuiteenverwerktepartijkunneneenofmeer interne
leveringenplaatsvinden.
- Eenverwerktepartijkaneenofmeerkwaliteitskenmerken
hebben.
OPMERKING:
- Eenverwerktehoeveelheid geoogstprodukt iseenartikelof
uitgangsmateriaal (zaad,stek,bol,knol ofweefselkweekmateriaal).
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BIJLAGE7

DATAMODEL CLUSTER UITGANGSMATERIAAL
- ATTRIBUUTBESCHRIJVINGEN
Deattributenworden inalfabetischevolgordebehandeld.
Perattribuutwordtweergegeven:
- denaam
-hetentiteittypewaartoehetattribuutbehoort
- een omschrijving
- eenvoorstel totcodering
- eventueel opmerkingen entoelichtingen
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A
ATTRIBUUT:AANTALGELEVERD
VANENTITEITTYPE: interne levering,toelevering
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid aanhetbedrijf ofbinnenhetbedrijf geleverde
eenhedendienacontroleworden geaccepteerd.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALGEOOGST
VAN ENTITEITTYPE:verwerktepartij
OMSCHRIJVING:
Deomvangvandeverwerktepartij indevoorhetartikelof
uitgangsmateriaalgebruikelijkemaat.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALGEPLAND
VANENTITEITTYPE:aankoopuitgangsmateriaal gepland
OMSCHRIJVING:
Eennumeriekehoeveelheid uitgangsmateriaal,dat ineengeplande
aankoop isvastgesteld.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTAL OVEREENGEKOMEN
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering,SUBENTITEITTYPE:
uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Hetafgesproken aantaleenhedenvaneentypeuitgangsmateriaal,
datdooreenleverancierwordtgeleverd.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
ATTRIBUUT:ADRES
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Eenaanduidingwaarnatuurlijke ofrechtspersonen zijn
gevestigd, inderegel straatnaam +huisnummer +postcode
plaatsnaam ofpostbusnummer+postcode+plaatsnaam.
CODERINGSVOORSTEL: 50posities/alfanumeriek
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ATTRIBUUT: BANKGARANTIE
VANENTITEITTYPE:andere partij,SUBENTITEITTYPE:
leverancier goederen
OMSCHRIJVING:
Degarantiedatdeleverancier zalleveren.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:BETAALWIJZE
VANENTITEITTYPE:anderepartij
OMSCHRIJVING:
Dewijzewaaropdeanderepartijbetaaldmoetworden,ofdewijze
waaropdeafnemergaatbetalen.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT: BEWERKINGSCATEGORIE
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Groepvanbewerkingendievoorwatbetrefthetkarakterder
werkzaamhedenvergelijkbaarzijn.Debewerkingen dieonder
eenzelfdeprocesvallen,behorenderhalvetotdezelfde
bewerkingscategorie.
CODERINGSVOORSTEL:
1=voorbereiding
2=planten
3=teelthandelingen
4 =gewasbescherming,watergeven enbemesten
5=oogsten enverwerken
6 =opruimen
9 =algemeen
OPMERKING:
Voorstel isafkomstigvanhetIMAG
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DOMEIN:DATUM
CODERINGSVOORSTEL: 8posities/numeriek/jaar,maandnr,dag/
jjjjmmdd
ATTRIBUUT:DATUM EINDOVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Deafgesproken datumwaarop eenovereenkomstwordtbeëindigd.
ATTRIBUUT:DATUMGEPLANDEUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerkingvoorgenomen
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarop eengeplandebewerking (mogelijk)uitgevoerd
dientteworden.
ATTRIBUUT:DATUM INVENTARISATIE
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarop een inventarisatieuitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUUT:DATUM LEVERING
VANENTITEITTYPE: internelevering,toelevering
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdeleveringvaneenhoeveelheid
uitgangsmateriaal,produktofvlottendproduktiemiddel
plaatsvindt endaadwerkelijk doordeafnemerwordtontvangen.
ATTRIBUUT:DATUM LEVERING OVEREENGEKOMEN
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering,SUBENTITEITTYPE:
uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Demetdeleverancier afgesproken datumwaarophetbestelde
uitgangsmateriaal wordt afgeleverd.
ATTRIBUUT:DATUMOOGST
VAN ENTITEITTYPE:verwerktepartij
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdeplantedelenvanhetgewasofdeplantenvan
destandplaats zijnverwijderd,teneindetewordenverwerktvoor
levering.
ATTRIBUUT: DATUMOPPOT
VAN ENTITEITTYPE:toelevering,ENTITEITSUBTYPE:
uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarophetgeleverdeuitgangsmateriaal doorde
toeleverancier isopgepot.
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D
ATTRIBUUT: DATUM OVEREENKOMST
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdeafspraakmetdeleverancier ofafnemerwordt
gemaakt.
ATTRIBUUT: DATUM START
VANENTITEITTYPE:partij
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropeenbetreffendeteeltwordtof isgestart.
ATTRIBUUT: DATUMUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandedatumwaaropeenvoorgestelde bewerking
uitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUUT: DATUM ZAAI
VANENTITEITTYPE:toelevering,ENTITEITSUBTYPE:
uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarophetgeleverdeuitgangsmateriaal doorde
toeleverancier isgezaaid.
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ATTRIBUUT:EENHEID
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Deeenhedenwaarinwordtgeleverd,gemetenofgeteld.
CODERINGSVOORSTEL: 15posities/alfanumeriek/eenheden,
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DOMEIN: GEWASSTADIUM
OMSCHRIJVING:
De aanduiding van de groei- en/of ontwikkelingsfase van een
plant of gewas.
CODERINGSVOORSTEL: 2 regels/alfanumeriek
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- generatief
- vegetatief
- aantal weken na ..
- knopvormingsfase
- enz.
ATTRIBUUT: GEWASSTADIUM GEPLANDE UITVOERING
VAN ENTITEITTYPE: bewerking gepland, bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
De ontwikkelingsfase van een plant waarbij een geplande
bewerking (mogelijk) uitgevoerd dient te worden.
ATTRIBUUT: GEWASSTADIUM INVENTARISATIE
VAN ENTITEITTYPE: bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
De ontwikkelingsfase van een plant waarbij een inventarisatie
moet worden uitgevoerd.
ATTRIBUUT: GEWASSTADIUM UITVOERING
VAN ENTITEITTYPE: bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
De ontwikkelingsfase van een plant waarbij een voorgestelde
bewerking (mogelijk) uitgevoerd dient te worden.
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ATTRIBUUT:KORTING
VANENTITEITTYPE:anderepartij,SUBENTITEITTYPE:
leverancier goederen
OMSCHRIJVING:
Deprocentuelemindering inhettebetalenbedragbijeen
levering,bijvoorbeeld wegensvasteovereenkomsten.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
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DOMEIN: NAAM
CODERINGSVOORSTEL: 1 regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT: NAAM ANDERE PARTIJ
VAN ENTITEITTYPE: andere partij
OMSCHRIJVING:
De naam van een leverancier of afnemer, of een ander soort
partij, zoals deze bij de tuinders bekend staat.
ATTRIBUUT: NAAM BEWERKING
VAN ENTITEITTYPE: diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
De naam van een reeks handelingen zoals die in de glastuinbouw
wordt gehanteerd, met een korte aanduiding van de te hanteren
methode van uitvoering.
ATTRIBUUT: NAAM D.P.M.
VAN ENTITEITTYPE: diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
De naam waaronder een duurzaam produktiemiddel op het bedrijf
bekend is.
CODERINGSVOORSTEL: 1 regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT: NAAM GEWAS
VAN ENTITEITTYPE: gewas, overeengekomen levering,
SUBENTITEITTYPE: uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
De in de praktijk gangbare aanduiding voor een bepaald type
planten.
CODERINGSVOORSTEL: 20 posities/alfanumeriek

ATTRIBUUT: NAAM KWALITEITSASPEKT NORMATIEF
VAN ENTITEITTYPE: kwaliteit uitgangsmateriaal normatief
OMSCHRIJVING:
Normatief kwaliteitskenmerk van een type uitgangsmateriaal.
CODERING: 30 posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT: NAAM KWALITEITSASPEKT OVEREENGEKOMEN
VAN ENTITEITTYPE: kwaliteit uitgangsmateriaal overeengekomen
OMSCHRIJVING:
Met de leverancier overeengekomen kwaliteitskenmerk van een type
uitgangsmateriaal.
CODERING: 30 posities/alfanumeriek
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ATTRIBUUT:NAAMKWALITEITSASPECTVERWERKTEPARTIJ
VAN ENTITEITTYPE:kwaliteitverwerktepartij
OMSCHRIJVING:
Kwaliteitskenmerk vaneenhoeveelheid geoogstprodukt afkomstig
vaneenpartij,gereed gemaaktvooreenexterneof interne
levering.
ATTRIBUUT:NAAM LEVERANCIERRAS
VANENTITEITTYPE:ras
OMSCHRIJVING:
Denaamvanhetveredelingsbedrijfen/of leveranciervaneen
bepaald rasofcultivar.
ATTRIBUUT:NAAM LEVERINGSCONDITIE
VANENTITEITTYPE: leveringsconditie
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvaneenconditiet.a.v.deleveringvaneenbepaald
goed, zoalsdie isovereengekomenmetdeleverancier.
ATTRIBUUT:NAAMRAS
VAN ENTITEITTYPE:ras,overeengekomen levering,SUBENTITEITTYPE:
uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Denaamvooreenras,behorendetoteenbepaald gewas,zoalsin
depraktijkwordtgehanteerd.
CODERINGSVOORSTEL: 30posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:NAAM TEELTSYSTEEM
VANENTITEITTYPE:teeltsysteem
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekenaamomteeltwijzenvanelkaarte
onderscheiden.
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- tomaathogedraad
- roosdoorstookgrootbloemig
- apeldoorn invollegrond

ATTRIBUUT:NAAM UITGANGSMATERIAAL
VAN ENTITEITTYPE:uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekenaamvoorelktypeplantmateriaal
datmenwil onderscheiden.
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ATTRIBUUT: NUMMER AFDELING
VAN ENTITEITTYPE: diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering voor een afdeling.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek
ATTRIBUUT: NUMMER CEL
VAN ENTITEITTYPE: diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering voor een cel.
CODERINGSVOORSTEL: 1 positie/numeriek
ATTRIBUUT: NUMMER TEELTLAAG
VAN ENTITEITTYPE: diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering voor een teeltlaag.
CODERINGSVOORSTEL: 5 posities/numeriek
ATTRIBUUT: NUMMER TEELTPLAATS
VAN ENTITEITTYPE: diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering voor een teeltplaats.
CODERINGSVOORSTEL: 5 posities/numeriek
ATTRIBUUT: NUMMER OVEREENGEKOMEN BETALING
VAN ENTITEITTYPE: overeengekomen betaling
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering voor een overeengekomen
betaling.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek
ATTRIBUUT: NUMMER OVEREENGEKOMEN LEVERING
VAN ENTITEITTYPE: overeengekomen levering
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering voor een overeengekomen
levering.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek
ATTRIBUUT: NUMMER VERWERKTE PARTIJ
VAN ENTITEITTYPE: verwerkte partij
OMSCHRIJVING:
Een voor het bedrijf unieke codering voor een verwerkte partij.
CODERINGSVOORSTEL: 3 posities/numeriek
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ATTRIBUUT; OMSCHRIJVING KWALITEITSASPECT
VANENTITEITTYPE:kwaliteituitgangsmateriaal normatief,
kwaliteituitgangsmateriaal overeengekomen,
kwaliteitverwerktepartij
OMSCHRIJVING:
Nadereomschrijvingvaneenkwaliteitskenmerk vaneentype
uitgangsmateriaal ofeenhoeveelheid geoogstenverwerkt
produkt.
CODERINGSVOORSTEL: 2 regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:OMSCHRIJVING LEVERINGSCONDITIE
VANENTITEITTYPE: leveringsconditie
OMSCHRIJVING:
Nadereomschrijvingvaneenovereengekomen leveringsconditie.
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:OMSCHRIJVING RAS
VANENTITEITTYPE:ras
OMSCHRIJVING:
Naderegegevensoverhetbetreffenderas.
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek
DOMEIN: OPMERKINGEN
CODERINGSVOORSTEL: 2regels alfanumeriek
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.ANDERE PARTIJ
VAN ENTITEITTYPE:anderepartij
OMSCHRIJVING:
Aanvullende opmerkingentenaanzienvaneenanderepartij,
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.KWALITEITSASPECT
VANENTITEITTYPE:kwaliteituitgangsmateriaal normatief,
kwaliteituitgangsmateriaal overeengekomen,
kwaliteitverwerktepartij
OMSCHRIJVING:
Aanvullendeopmerkingenovereenbepaaldkwaliteitskenmerk van
eentypeuitgangsmateriaal ofeenhoeveelheid geoogsten
verwerktprodukt.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.LEVERING
VANENTITEITTYPE: interne levering,toelevering
OMSCHRIJVING:
Aanvullende opmerkingen tenaanzienvandeuitgevoerde levering.
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ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V. TEKORT/OVERSCHOT
VAN ENTITEITTYPE: arbeidstekort/-overschot
OMSCHRIJVING:
Aanvullende opmerkingen ten aanzien van het personeelstekort/
-overschot op korte termijn.
ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V. UITGANGSMATERIAAL
VAN ENTITEITTYPE: uitgangsmateriaal, overeengekomen levering
OMSCHRIJVING:
Aanvullende opmerkingen over een type uitgangsmateriaal.
ATTRIBUUT: OPMERKINGEN T.A.V. UITGEVOERDE GEWASBESCHERING
VAN ENTITEITTYPE: toelevering, ENTITEITSUBTYPE:
uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Opmerkingen omtrent de voorbehandelingen van het
uitgangsmateriaal m.b.t. gewasbescherming, alvorens de levering
heeft plaatsgevonden.
ATTRIBUUT: OVEREENGEKOMEN BETAALDATUM
VAN ENTITEITTYPE: OVEREENGEKOMEN BETALING
OMSCHRIJVING:
(zie: cluster Financien)
CODERINGSVOORSTEL: 8 posities/numeriek/jaar, maandnr, dag/
jjjjmmdd
ATTRIBUUT: OVEREENGEKOMEN BETAALWIJZE
VAN ENTITEITTYPE: OVEREENGEKOMEN BETALING
OMSCHRIJVING:
De betaalwijze zoals deze is overeengekomen.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT: OVEREENGEKOMEN KORTING/BOETEPERCENTAGE
VAN ENTITEITTYPE: OVEREENGEKOMEN BETALING
OMSCHRIJVING:
Het kortings-boetepercentage dat is overeengekomen.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT: OVEREENGEKOMEN OVERIGE BETALINGSVOORWAARDEN
VAN ENTITEITTYPE: OVEREENGEKOMEN BETALING
OMSCHRIJVING:
Een omschrijving van de overige betaalvoorwaarden die zijn
overeengekomen.
CODERINGSVOORSTEL:
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ATTRIBUUT:OVEREENGEKOMEN PRIJSPEREENHEID
VANENTITEITTYPE:OVEREENGEKOMEN BETALING
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvanhetbedragpereenheid dat isovereengekomen.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:OVEREENGEKOMEN VALUTASOORT
VANENTITEITTYPE:OVEREENGEKOMEN BETALING
OMSCHRIJVING:
Devalutasoortwaarindebetaalovereenkomstisafgesloten.
CODERINGSVOORSTEL:
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ATTRIBUUT: PARTIJNUMMER ZAAD
VAN ENTITEITTYPE: toelevering, ENTITEITSUBTYPE:
uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van de partij zaad waar het geleverde
uitgangsmateriaal van afkomstig is.
CODERINGSVOORSTEL:

DOMEIN: PERIODENUMMER
OMSCHRIJVING:
Aanduiding van de betreffende periode (= 4weken) waarin een
bepaalde datum valt of moet vallen.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/nr 01-13
ATTRIBUUT: PERIODENUMMER BEGIN
VAN ENTITEITTYPE: prijs normatief uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
De eerste periode waarin een bepaalde normatieve prijs van het
uitgangsmateriaal van toepassing is.
ATTRIBUUT: PERIODENUMMER BEGIN BEHANDELING GEPLAND
VAN ENTITEITTYPE: bewaarconditie gepland
OMSCHRIJVING:
De eerste periode waarin, volgens het bewaarplan, een
bepaalde bewaarconditie voor uitgangsmateriaal moet gelden.
ATTRIBUUT: PERIODENUMMER BEGIN BEHANDELING NORMATIEF
VAN ENTITEITTYPE: bewaarconditie normatief
OMSCHRIJVING:
De eerste periode waarin, volgens de normen, een bepaalde
bewaarconditie voor uitgangsmateriaal moet gelden.
ATTRIBUUT: PERIODENUMMER BEGIN BEWAARPERIODE
VAN ENTITEITTYPE: bewaarplan
OMSCHRIJVING:
De periode waarin een bewaarperiode volgens de planning van
start gaat.
ATTRIBUUT: PERIODENUMMER BESCHIKBAAR
VAN ENTITEITTYPE: leverbaar produkt
OMSCHRIJVING:
De periode waarin een goed door een leverancier geleverd kan
worden.

73

p

ATTRIBUUT: PERIODENUMMER EIND
VANENTITEITTYPE:prijsnormatief uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Delaatsteperiodewaarin eenbepaaldenormatieveprijsvanhet
uitgangsmateriaal vantoepassingis.
ATTRIBUUT:PERIODENUMMER EINDBEHANDELING NORMATIEF
VANENTITEITTYPE:bewaarconditie normatief
OMSCHRIJVING:
Delaatsteperiodewaarin,volgensdenormen,eenbepaalde
bewaarconditievooruitgangsmateriaal moetgelden.
ATTRIBUUT: PERIODENUMMER EIND BEWAARPERIODE
VAN ENTITEITTYPE:bewaarplan
OMSCHRIJVING:
Deperiodewaarin eenbewaarperiodevolgensdeplanningwordt
beëindigd.
ATTRIBUUT: PERIODENUMMER START
VANENTITEITTYPE:teeltbeschrijving
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeperiodewaarindebetreffendeteeltstart.
ATTRIBUUT:PRIJS
VANENTITEITTYPE:leverbaarprodukt
OMSCHRIJVING:
Deondernormale omstandigheden dooreenleverancier vastgestelde
prijspereenheidvooreenleverbaargoed.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/O,01gulden
ATTRIBUUT: PRIJSNORMATIEF
VANENTITEITTYPE:prijsnormatief uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Dewaardevanhetbetreffende typeuitgangsmateriaal, zoalsmen
datopdemarktdenkttezullenaantreffen.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/O,01gulden
ATTRIBUUT: PRODUKTVORM
VANENTITEITTYPE: uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeaardvaneenbepaald typeuitgangsmateriaal.
CODERINGSVOORSTEL: 20 posities/alfanumeriek
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- zaad
-stek
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ATTRIBUUT:RVGEPLAND
VAN ENTITEITTYPE:bewaarconditie gepland
OMSCHRIJVING:
Devolgenshetbewaarplannatestrevenvochtigheid vandekasofcellucht,weergegeven inprocentenvandemaximalehoeveelheidvochtdiedeluchtbijdietemperatuur kanbevatten.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:RVNORMATIEF
VANENTITEITTYPE:bewaarconditienormatief
OMSCHRIJVING:
Devolgensdenormennatestrevenvochtigheidvandekas- of
cellucht,weergegeven inprocentenvandemaximale hoeveelheid
vochtdiedeluchtbijdietemperatuurkanbevatten.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
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ATTRIBUUT: SCHADELIJK ORGANISME
VAN ENTITEITTYPE: diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Organisme dat leeft in min of meer nauwe gemeenschap met levend
planteweefsel, waaraan het zijn voedsel geheel of gedeeltelijk
ten nadele ervan ontrekt of op een andere manier schadelijk is
voor planten of plantaardige produkten.
CODERINGSVOORSTEL: 30 posities/alfanumeriek

ATTRIBUUT: SOORT ANDERE PARTIJ
VAN ENTITEITTYPE: andere partij
OMSCHRIJVING:
Classificerend attribuut voor de aanduiding van een
subentiteittype binnen het entiteittype andere partij
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- leverancier goederen
- leverancier diensten
- afnemer goederen
- overige partijen

ATTRIBUUT: SOORT TOELEVERING
VAN ENTITEITTYPE: toelevering
OMSCHRIJVING:
Classificerend attribuut voor de aanduiding van een
subentiteittype binnen het entiteittype toelevering.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- uitgangsmateriaal
- v.p.m.
ATTRIBUUT: STATUS BEWERKING VOORGESTELD
VAN ENTITEITTYPE: bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
De fase waarin een bewerking voorgesteld verkeert.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- gepland
- opgedragen
- gedeeltelijk voltooid
- voltooid
- verwerkt
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ATTRIBUUT: STATUS OVEREENGEKOMEN BETALING
VAN ENTITEITTYPE: overeengekomen betaling
OMSCHRIJVING:
De fase waarin een overeengekomen betaling zich bevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- gewenst
- overeengekomen
- betaald
ATTRIBUUT: STATUS OVEREENGEKOMEN LEVERING
VAN ENTITEITTYPE: overeengekomen levering
OMSCHRIJVING:
De fase waarin een overeengekomen levering zich bevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- gewenst
- overeengekomen
- voltooid
ATTRIBUUT: STATUS OVEREENKOMST
VAN ENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
De fase waarin een overeenkomst zich bevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- gepland
- overeengekomen
- beëindigd
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ATTRIBUUT:TEELTWEEKNUMMERGEPLANDEUITVOERING
VAN ENTITEITTYPE:bewerkinggepland,bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeteeltweekwaarin eengeplandebewerking
(mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/jaar,weeknr, (jjjj,ww)
ATTRIBUUT:TEELTWEEKNUMMER INVENTARISATIE
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Deteeltweekwaarin een inventarisatiemoetwordenverricht.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/jaar,weeknr, (jjjj,ww)
ATTRIBUUT:TEELTWEEKNUMMER UITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Deteeltweekwaarin eenvoorgesteld bewerking (mogelijk)
uitgevoerd dientteworden.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/jaar,weeknr, (jjjj,ww)
ATTRIBUUT: TELEFOONNUMMER
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Hettelefoonnummervaneenbetreffendepersoonofinstantie.
CODERINGSVOORSTEL: 11posities/numeriek
ATTRIBUUT:TEMPERATUUR GEPLAND
VANENTITEITTYPE:bewaarconditie gepland
OMSCHRIJVING:
Degeplande luchttemperatuur vooruitgangsmateriaal tijdenseen
bewaarperiode.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1oC
ATTRIBUUT:TEMPERATUUR NORMATIEF
VANENTITEITTYPE:bewaarconditie normatief
OMSCHRIJVING:
Denormatieve luchttemperatuurvooruitgangsmateriaal tijdenseen
bewaarperiode.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1oC

T
ATTRIBUUT:TYPEOVEREENGEKOMEN LEVERING
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering
OMSCHRIJVING:
Classificerend attribuutvoordeaanduidingvaneen
subentiteittype binnenhetentiteittype overeengekomen levering.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- uitgangsmateriaal
-v.p.m./artikel
-werkdoorderden
ATTRIBUUT:TYPE STEKMATERIAAL
VAN ENTITEITTYPE:uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandetoestand en/ofdeherkomstvaneenbepaald
typeuitgangsmateriaal.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel alfanumeriek
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- beworteld
- onbeworteld
- afkomstig uitweefselkweek
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ATTRIBUUT:URGENTIE VASTGESTELD
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Devastgesteldenoodzaakvoorhetuitvoerenvaneenbepaalde
bewerking,eventueel bijgesteld opgrondvandeaktuele
omstandigheden. Bijhetvaststellenvandezewaarde isrekening
gehoudenmetdekostenenbatendievoortvloeienuithetwelof
nietuitvoerenvandebewerking.
CODERINGSVOORSTEL: ...
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ATTRIBUUT:VAARDIGHEID TEKORT/OVERSCHOT
VAN ENTITEITTYPE:arbeidstekort/-overschot
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandebenodigdedoelmatigheid voordeuitvoeringvan
bewerking waargebrekdanwei overschotaanis.
ATTRIBUUT:VENTILATIE-HOEVEELHEID GEPLAND
VAN ENTITEITTYPE:bewaarconditie gepland
OMSCHRIJVING:
Degeplandehoeveelheid kas-ofcelluchtdietijdenseen
bewaarperiodevanuitgangsmateriaal perm2 ineenuurmetde
buitenluchtwordtuitgewisseld.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/O,1m3peruur
ATTRIBUUT:VENTILATIE-HOEVEELHEID NORMATIEF
VAN ENTITEITTYPE:bewaarconditie normatief
OMSCHRIJVING:
Denormatievehoeveelheid kas-ofcelluchtdietijdenseen
bewaarperiodevanuitgangsmateriaal perm2 ineenuurmetde
buitenluchtwordtuitgewisseld.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/O,1m3peruur
ATTRIBUUT:VOLGNUMMER LEVERING
VAN ENTITEITTYPE: interne levering,toelevering
OMSCHRIJVING:
Eennummer ineenopvolgende reeks,tebeginnenbijeen,die
interne leveringenvanelkaaronderscheidt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek
ATTRIBUUT:VOLGNUMMER OVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Eennummer ineenopvolgende reeks,tebeginnenbijeen,die
afgesloten overeenkomstenvanelkaaronderscheidt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek
ATTRIBUUT:VOLGNUMMER PARTIJ
VANENTITEITTYPE:partij
OMSCHRIJVING:
Eennummer ineenopvolgende reeks,tebeginnenbijeen,die
partijenvan elkaaronderscheidt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek

DOMEIN:WEEKNUMMER
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweek.
CODERINGSVOORSTEL:
6posities/numeriek/jaar,weeknr.,(jjjj,ww)
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER BEGIN
VANENTITEITTYPE:prijsnormatief uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Deeersteweekwaarineenbepaaldenormatieve prijsvanhet
uitgangsmateriaal vantoepassingis.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER BEGINBEHANDELING GEPLAND
VAN ENTITEITTYPE:bewaarconditie gepland
OMSCHRIJVING:
Deeerstekalenderweekwaarin,volgenshetbewaarplan,een
bepaaldebewaarconditievooruitgangsmateriaal moetgelden.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER BEGINBEHANDELING NORMATIEF
VANENTITEITTYPE:bewaarconditie normatief
OMSCHRIJVING:
Deeerstekalenderweekwaarin,volgensdenormen,een
bepaaldebewaarconditievooruitgangsmateriaal moetgelden.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER BEGIN BEWAARPERIODE
VANENTITEITTYPE:bewaarplan
OMSCHRIJVING:
Dekalenderweekwaarin eenbewaarperiodevolgensdeplanningvan
startgaat.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER EIND
VANENTITEITTYPE:prijsnormatief uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Delaatsteweekwaarin eenbepaaldenormatieveprijsvanhet
uitgangsmateriaal vantoepassingis.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER EINDBEHANDELING NORMATIEF
VANENTITEITTYPE:bewaarconditie normatief
OMSCHRIJVING:
Delaatstekalenderweekwaarin,volgensdenormen,een
bepaaldebewaarconditievooruitgangsmateriaal moetgelden.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER EIND BEWAARPERIODE
VANENTITEITTYPE:bewaarplan
OMSCHRIJVING:
Dekalenderweekwaarin eenbewaarperiodevolgensdeplanning
wordtbeëindigd.
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ATTRIBUUT:WEEKNUMMERGEPLANDEUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerkinggepland,bewerkingvoorgenomen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarin eengeplandebewerking
(mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER INVENTARISATIE
VAN ENTITEITTYPE:bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarineen inventarisatiemoet
wordenverricht.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER LEVERING
VANENTITEITTYPE:interne levering,toelevering
OMSCHRIJVING:
Dekalenderweekwaarindeleveringvaneenhoeveelheid
uitgangsmateriaal,produktofv.p.m.plaatsvindt.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER LEVERING GEPLAND
VANENTITEITTYPE:aankoopuitgangsmateriaal gepland
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarindegeplande aankoopvan
uitgangsmateriaalvalt.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER LEVERING OVEREENGEKOMEN
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering,SUBENTITEITTYPE:
uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Demetdeleverancier afgesprokenweekwaarbinnen hetbestelde
uitgangsmateriaal wordt afgeleverd.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER START
VAN ENTITEITTYPE:partij, teeltbeschrijving
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarindebetreffende teelt
start/isgestart.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER UITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarin eenvoorgestelde bewerking
(mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
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ATTRIBUUT:WERKTIJDGEPLAND
VAN ENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd begrootvoordeuittevoerenbewerking, aangepast
aandeopgedragen omvangvandeopdracht ende omstandigheden
vandepartij/hetobject.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/O,25uur
ATTRIBUUT:WERKTIJD TEKORT/OVERSCHOT
VAN ENTITEITTYPE: arbeidstekort/-overschot
OMSCHRIJVING:
Hetaantal arbeidsurendatnietkanworden ingevuld doorhet
personeel ofopkortetermijn aantetrekkenmedewerkers ofhet
aantalbeschikbare arbeidsuren datdebenodigde arbeidstijd
overschrijdt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,25urenperdagofper
week

84

BIJLAGE7
OVERZICHTVAN INDEPRAKTIJKGEHANTEERDEAFSPRAKEN MET
BETREKKING TOTDEVERHANDELING VANUITGANGSMATERIAAL.
*Handelsreglementvoordebloembollenhandel,Koninklijke
AlgemeeneVereenigingvoorBloembollencultuur (KAVB).
*Algemenevoorwaardenvoordeverkoopen/ofbewerkingvan
plant-en/ofstekmateriaalbehorend totdebloemisterijsector,
NederlandseVerenigingvanPlantenkwekers (NVP).
*Algemenevoorwaardenvoordeverkoop en/of leveringvan
aardbeiplanten (NVP).
*Verkoop-enleveringsvoorwaarden voordeverkoopvan
groentenplanten (NVP).
*Algemenevoorwaardenvoordeverkoop enleveringvanplanten/of stekmateriaal behorendetotdesierteeltsector,
VerenigingvanGroothandelaren inBloemkwekerijprodukten
(VGB).
* Leveringscontract kasrozen,VerenigingRozenvermeerderaars
(VRV).
*Reglementen NAK-S.
*ReglementenNAK-G.
*AlgemeneVoorwaardenvoordeVerkoopvanTuin-enBloemzaden
enOverigeTuinmarktartikelen (AWTB,vastgesteld doorNTZ).
*Reglementen envoorschriftenvandeBloembollenKeuringsdienst.
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