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Eerderverschenen inhetkadervandeuitwerkingvanhetinformatiemodel Glastuinbouw,derapporten:
-Hetgedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
ClusterUitvoering
-Hetgedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
ClusterNormenvoorOperationeel Gebruik
-Hetgedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
Cluster Klimaatbeheersing
-Hetgedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
Cluster Inventarisatie/Coördinatie
-Hetgedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
ClusterTaktische enStrategische Planning
-Hetgedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
Cluster Personeelsbeheer
-Hetgedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw,
ClusterUitgangsmateriaal.
Ookiseenpopulairgeschreven samenvattingvandecluster
Klimaatbeheersingverschenen.
Eeninformatiemodel iseenintegralebeschrijvingvaneen
bedrijf,gezienvanuit informatievoorziening. Doorvoortschrijdendeontwikkelingen ennieuwe inzichten ishetglastuinbouwbedrijfendaarmeeookhetinformatiemodel Glastuinbouw aan
verandering onderhevig.Onderhoudvanhetmodel isdaarom
noodzakelijk. DeSITUstelthetbijzonderopprijsreaktieste
ontvangen,diebijdragenaaneenbeterebeschrijvingvanhet
glastuinbouwbedrijf.Commentaaropdeuitwerkingvanhet
informatiemodel Glastuinbouwkanwordengerichtaan:
SITU
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WOORDVOORAF
Omdevele informatie endebedrijfsgegevensvooralletuinders
zoveelmogelijkopelkaaraftestemmen,isin1985deStichting
Informatieverwerking Tuinbouw (SITU)opgericht.
EénvandeaktiviteitenvandeSITUricht zichophet opstellen
vandeinformatiemodellenvoordeverschillende tuinbouwtakken.
Eeninformatiemodel iseensystematischebeschrijvingvanhet
helegebeurenopeentuinbouwbedrijf.Dezebeschrijvingvindt
plaats insamenwerkingmetallebetrokkenpartijen.Doordeze
gezamenlijke aanpakprobeertdeSITUbijtedragenaanstandaardisatieenuniformering inhetgebruikvangegevens.Ditis
belangrijkbijhetvergelijkenvangegevenstussenbedrijven.
Vooru ligthetrapportvandeuitwerkingvanhetonderdeel
BEHEERDUURZAMEPRODUCTIEMIDDELENvanhet informatiemodel Glastuinbouw.
Hetresultaat istotstandgekomen insamenwerkingmethetonderzoek,voorlichting enbedrijfsleven.
DeSITUhooptdatookvoorandereprojekten opeenzelfdewijze
kanwordensamengewerkt.
Tenslotteeenwoordvandankaaniederdie,namens zijn/haar
organisatieeenbijdrageheeftgeleverd aandetotstandkomingvan
ditrapport.
K.Verbeek,
VoorzitterStichting Informatieverwerking Tuinbouw
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1.INLEIDING
Deuitwerkingvanhet INFORMATIEMODELGLASTUINBOUWvindtgefaseerdplaats.Inmei1986isdeeerste fase,hetglobaleinformatiemodelvoltooid.Vervolgens isgestartmetdedetaillering,
ofweldeverdereuitwerkingvanditglobalemodel.
Gekozen isvooreenuitwerking indelen (clusters).Ditrapport
heeftbetrekking opdeuitwerkingvandeclusterBEHEER DUURZAME
PRODUCTIEMIDDELEN.
DedetailleringvanhetInformatiemodel Glastuinbouw iseengezamenlijkeaktievanhettuinbouwbedrijfsleven,hetonderzoekende
voorlichting. Decoördinatievanditprojekt isinhandenvande
takorganisatie SITU (Stichting Informatieverwerking Tuinbouw).
BijdedetailleringwordtuitgegaanvanhetglobaleinformatiemodelGlastuinbouw.Hierover iseenrapportverschenen. Indepublikatie 'Hetgedetailleerde informatiemodel Glastuinbouw:basis
voorautomatisering enuniformering'wordendedoelstellingenvan
dedetaillering,degevolgdemethodiek,deprojektorganisatieen
deprojektuitvoeringtoegelicht.Begrippenalsprocessen,entiteittypenenattributen zijnhierinbeschreven.Dezealgemene
inleiding isuitgangspuntvoordegeheledetailleringsfase.
Achtereenvolgenskomen inditverslagdevolgende onderwerpen
naarvoren:
*hoofdstuk 2:-omschrijving inhoudvandecluster
*hoofdstuk 3:-toelichting bijdeuitwerkingvandecluster
*hoofdstuk4:-opmerkingenbijderesultaten
Debijlagen 4totenmet6bijditrapportbevatteneencomplete
weergavevanhetprocesmodel enhetdatamodelvandecluster.Het
modelbeschrijfteenmomentopname.Doorvoortschrijdende ontwikkelingenennieuwe inzichten ishetmodelaanveranderingenonderhevig.Onderhoud isdaarom noodzakelijk.

2.CLUSTER BEHEERDUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN
2.1Soortenbeslissingen
Binnenhet informatiemodel zijndriesoortenvanbeslissingen
onderscheiden,tewetenstrategische,taktischeenoperationele
beslissingen:
- Strategischebeslissingen zijndieaktiviteitendietotdoel
hebbenombinnendebedrijfsdoelstellingentekomentoteen
bedrijfsopzet.Eenstrategischplanwordtopgesteldvoormeerderejaren.
-Taktischeofmiddellangetermijnbeslissingenhebbeneen
korteretijdshorizondandestrategischebeslissingen.
Taktischeplannenwordenopgesteldbinnendegekozenengerealiseerdebedrijfsopzet.Deduurvanhettaktischeplanwordt
bepaald doorhetteeltplanofdeteeltperiode.
-Opoperationeel niveaustaandekortetermijnbeslissingen
centraal.Hettaktischeplangeeftmeerofminder strikterandvoorwaardenwaarbinnendezeoperationelebeslissingendienente
wordengenomen.Indiennietaandeze 'randvoorwaarden'kan
wordenvoldaanmoethettaktischeplanbijgesteldworden.
2.2 Plaatsvandecluster
TaktischeenStrategischebeslissingenmetbetrekking totduurzameproduktiemiddelenzijnbeschreven indeclusterTAKTISCHEEN
STRATEGISCHEPLANNING.Onderhavigeclusterrichtzichprimairop
hetoperationelebeheervanduurzameproduktiemiddelen. Dit
beheeromvatdedaadwerkelijk aankoop,reparatieenonderhoudop
basisvanopgesteldeplannen.Tijdensdeuitwerkingvandeclusterbleekechtermetnamehet 'voortrajekt',alvorenstotaanschafvaneenduurzaamproduktiemiddel (inhetvervolg ookaangeduidals:d.p.m.)wordtovergegaan,ergbelangrijk.
Dooraanschafvaneenduurzaamproduktiemiddel kandebedrijfsopzetvoorvrij langetijdbepaaldworden.Vandaardat indeze
clusteraandacht isbesteedaanhetspecificerenvanhetaante
schaffenproduktiemiddel,datoptaktischplanningsniveau alzeer
gedetailleerd kanplaatsvinden.

3.RESULTATENBESCHRIJVING
3.1Inleiding
Debelangrijkste opteleverenproduktenbijde detailleringsfase
vaneen informatiemodel zijnvoorhetprocesmodel:
- een procesdecompositiediagram
- procesbeschrijvingen
envoorhetdatamodel
- een entiteittypen-relatiediagram
- entiteittype beschrijvingen
- attribuutbeschrijvingen.
Overzichtenhiervan zijntevinden indebijlagen4totenmet6.
Omdebeschrijvingen teverduidelijken zijndezevaakvoorzien
vanopmerkingen.Indithoofdstukwordtnaderetoelichtinggegevenopderesultaten.Dezetoelichtingen zijnvaneenmeeralgemenestrekkingdandeopmerkingenbijdebeschrijvingen.
Het informatiemodelmoetwordengezienalseenreferentiemodel.
Ditbetekentdatbijdeuitwerkingvandeaandachtsgebieden wordt
geprobeerd omeen zovolledigmogelijkebeschrijving tegeven,
diegeldig isvooralleglastuinbouwbedrijven. Ditbetekentechternietdatopeenbedrijf inallegevallenalleonderscheiden
processenwordendoorlopenenallebeschrevengegevensworden
gebruikt.
3.2Procesmodel
Eenprocesdecompositiediagram geefteenoverzichtvandeprocessenbinnenhetprocesmodel.Hiermeewordtdestruktuurvanhet
procesmodel duidelijkgemaakt.Deonderlinge relatiestussende
processenwordenechternietaangegeven.
Inhetprocesdecompositiediagram vanhetglobaalmodel (schema1)
zijndeprocessen,diebehorentothetonderdeel BeheerDuurzame
Produktiemiddelen,omkaderd. Declusteromvatuitgaandevanhet
globaleinformatiemodel:
- defunktie 'BeheerDuurzameProduktiemiddelen'
-hetproces '2.1.3.1Specificeren investering'alsdeelproces
vanproces2.1Opstellenteeltplan.
Analoogaanhetglobaalmodel isvoordeonderscheidendeelprocessen indedetailleringsfase eendecompositiediagram opgesteld.
Ditisweergegeven inbijlage4.
Eengoedhulpmiddelbijhetonderscheidenvanelementaireprocessen zijn zogenaamdeprocesafhankelijkheidsdiagrammen (zieschema
2). Hiermeekanperproceswordenvastgesteld welke informatie
benodigd isenwelkewordtopgeleverd.Doelvaneenafhankelijkheidsdiagram ishetaangevenvandeafhankelijkhedentussende
processen,gezienvanuithetoogpuntvan informatievoorziening.
Vaakwordthierdoorook implicieteenvolgorde inhetdoorlopen
vanprocessenaangegeven.Depreciezeaanduidingvanbenodigdeen
opgeleverdegegevensperprocesvindtplaats indeprocesbeschrijvingen (bijlage4 ) .
Definancieringvandeaanschafvaneenduurzaam produktiemiddel
(d.p.m.)wordtopstrategischniveaubepaald.Tegelijkmetde
selectievaneen investering zaleenfinancieringsplanworden
opgesteld.
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Wanneereenleningbijeenbankmoetwordenafgesloten,wordtop
strategisch niveaudehaalbaarheid hiervannagegaan.Randvoorwaarden zoalsminimale solvabiliteit,maximaal financieringspercentageopeenduurzaamproduktiemiddel endeminimaalvereiste
rentabiliteit spelenhierbijeenrol.Resultaat iseentefinancierenbedragwatalsrandvoorwaarde kangeldenbijdedaadwerkelijkeaanschafvanhetduurzaamproduktiemiddel.
Wanneerde financiële randvoorwaarden zijnbepaald,kanworden
overgegaan naareenverdere invullingvandegeplande investering
inhetprocesSPECIFICEREN INVESTERING.
Indittaktischeproceswordentotopdetailniveaudetechnische
specificatiesweergegeven.Opbasisvandeze specificaties
worden inhetprocesSELECTEREN DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN offertesaangevraagd,keuzesvoordeleveranciersgemaaktenovereenkomstenafgesloten.Ditlaatsteprocesiseenprocesopoperationeelniveau.
Ermoetwordenaangetekend datdescheidingslijntussenhettaktischeSPECIFICEREN INVESTERING enhetoperationele SELECTEREN
DUURZAMEPRODUCTIEMIDDELEN nietaltijd evenduidelijk is.In
beideprocessenvindteenspecificatievantechnischekenmerken
plaats.Inhettaktischeprocesgaathetomeenvoortrajektwaarindewensenwordengeformuleerd,terwijlhetselecterenvaneen
duurzaamproduktiemiddel resulteert inafgesloten overeenkomsten.
Bijhetafsluitenvandeovereenkomst(en)meteenofmeer
leverancierswordtdefinanciëleafhandeling eerstgeregeld
alvorensdecontractenwordengetekend.Daarom zijn inhet
procesafhankelijkheidsdiagram vanuithetprocesSELECTERENDUURZAMEPRODUCTIEMIDDELEN gegevensstromen aangegevenvanennaarde
functie 'Financieelbeheer'.
Wanneereenbepaald duurzaamproduktiemiddelwordt aangeschaft
(bijvoorbeeld eenbedrijfscomputer)zalophetbedrijf kennis
aanwezigmoeten zijnomhiermeeomtekunnengaan.Wanneerdeze
kennisnietaanwezig iskanbijhetbepalenvandearbeidsstrategiehieropworden ingespeeld dooropleidingenteplannen.Hetis
ookmogelijkdatmet instructiesdoordeleverancierkanworden
volstaanomhetduurzaamproduktiemiddel tekunnenbedienen.
Tijdhiervoorwordtdaningeruimd indeoperationelearbeidsplanning.
Bijkleine investeringenwordteenduurzaam produktiemiddel
aangeschaft zonderdatditvooraf isgegaandooreen strategische
entaktischeplanningtenaanzienvaneendergelijke aankoop.Een
tekortofbehoeftewordtgesignaleerd enafhankelijkvande
urgentiewordttotaanschafovergegaan.
Inhetafhankelijkheidsdiagram isditaangegevenalseengesignaleerdgebrektijdensdeoperationeleplanningnaarhetproces
SELECTEREN DUURZAAM PRODUKTIEMIDDEL. Ditsignaal isaanleiding
totaankoopvaneenduurzaamproduktiemiddel.
Naafsluitingvaneenovereenkomst zaldebouw (kas,gebouw,
....)c.q. deafleveringvanhetduurzaamproduktiemiddelplaatsvinden.Controlehieropvindtplaats inrespectievelijk deprocessenCONTROLERENUITVOERING enCONTROLERENTOE-/OPLEVERING.De
praktijk leertdattijdensdeuitvoeringvaneenbouwprojekt
wijzigingenopdegemaakteovereenkomstwordendoorgevoerd.

Schema 2
Procesafhankelijkheidsdiagram cluster:
„Beheer duurzame produktiemiddelen"

11.3.2
repareren/
vervangen

Vaakwordtditveroorzaaktdooreenonvoldoendevoorbereidingop,
ofspecificatievan,hetuittevoerenprojekt.Bijconstatering
vanonrechtmatighedenvoordetevolgenprocedure,wordende
leveringsvoorwaarden geraadpleegd.
Tenaanzienvanhetonderhoudvanduurzameproduktiemiddelen,
wordtonderscheid gemaaktin:
- PREVENTIEF onderhoud:vindtplaatsopbasisvanonderhoudsschema's (taktischopgesteld)metalsdoelhetproduktiemiddel
instandtehoudenendecapaciteitvandeproduktieopniveau
tehouden.
- CURATIEF onderhoud:hetopbasisvangesignaleerde storingen/gebrekenherstellenvanhetproduktiemiddel.Inventarisatievan
destoringkanleidentotdeconclusiedatvervangingvanhet
duurzaamproduktiemiddel devoorkeurheeftbovenreparatie.
Binnendezecluster isgeenaandachtbesteed aanhet 'verzekeren
vanduurzameproduktiemiddelen'. Bijonderhoudvanhetmodelzal
aandachtbesteedmoetenwordenaandeplaatsvanditaspekt.
3.3 Datamodel
3.3.1 Inleiding
Deentiteittypen zijnonderverdeeld inviersoorten.Deze
opdeling leidttoteenbeterestruktuur inhetdatamodel,watde
duidelijkheid tengoedekomt.Opgemerktdienttewordendatdeze
opdelingnietaltijd 'zwart/wit'is,d.w.z.erzijnnamelijk
entiteittypenwaarvanhetmoeilijk isomaantegeventotwelke
soortdezebehoren.Deverschillende soorten zijnalsvolgtte
beschrijven:
- BEDRIJFSGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypen diebetrekkinghebbenopde
bedrijfsuitrusting,demedewerkersendeexternerelaties.
- OPERATIONELEGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypen,metgegevensdieworden
gebruiktbijkortetermijnaktiviteiten.Dezegegevenszijn
overhetalgemeenslechtsrelevantvooreenkorteperiode.
-NORMGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypenwaarinervaringvoor
toekomstiggebruikwordtvastgelegd. Denormenkunnenverkregen
zijnuitervaring opheteigenbedrijfuitvoorgaandeperioden.
Ookkunnennormendoorderdenwordenopgelegd (veilingvoorschriften).Overhetalgemeen zijnexternenormennoggeen
bedrijfsnormen.Bijvoorbeeld eentaaktijduiteenexternebron
verkregen,wordtpaseenbedrijfsnormwanneerdegeldigheid
hiervan isaangetoond opheteigenbedrijf.
-TAKTISCHEPLANGEGEVENS.
Hierondervallendeentiteittypendiegegevensbevattenoverde
taktischeplanning,maarnietgerekend kunnenwordentotde
normgegevens.Degegevenskunnenderesultante zijnvanmeerderenormgegevens (bijvoorbeeldmeerdereteelten ineenafdeling
met iedereteeltandereklimaatnormen)ofgebaseerd zijnop
externeadviezenen/ofinformatie.

3.3.2.Opmerkingentenaanzienvanhetdatamodel
Deschema's 3a,3ben3cgevenderelatiesweertussendevoor
dezeclusterrelevanteentiteittypen.
Degeselecteerde investeringuitdestrategischeplanningwordt
inhetdatamodelbeschreven inhetentiteittype INVESTERING
VOORGENOMEN.Hierbijkanonderscheidwordengemaakt inlevenden
niet-levendduurzameproduktiemiddel.Optaktischniveauresulteerteenvoorgenomen investeringvaneenniet-levend duurzaam
produktiemiddel uiteindelijk ineenINVESTERINGGEPLAND.Een
investering inlevendduurzaamproduktiemiddelheeftbetrekking
opdeaankoopvanuitgangsmateriaal vaneenmeerjariggewas,
bijvoorbeeld roos.InditgevalwordttijdensdetaktischeplanningdeINVESTERINGVOORGENOMEN omgezet ineenAANKOOPUITGANGSMATERIAALGEPLAND.HetverwervenVanuitgangsmateriaal isuitgewerkt indecluster 'Uitgangsmateriaal'.OphetmomentvanleveringvindtcontroleplaatsenwordteenPARTIJ gecreëerd. Inde
entiteittypen relatiediagrammen ishetentiteittype Partijweergegevenalszoweloperationeelgegevenalsbedrijfsgegeven.
Vanuitteeltkundig oogpunt iseenpartijeengewas indekas
waaraanteelthandelingenwordenverricht.Inditgeval ispartij
eenoperationeelgegeven.
Vaneenmeerjarigepartijkunnenbedrijfseconomischeen fiscale
gegevenswordenvastgelegd onderhetentiteittypeVastAktief.
Een investering innietlevendduurzaamproduktiemiddel heeft
betrekking opéénvandeonderscheiden 'bedrijfs'-entiteittypen:
-KAS
-CEL
- REGELORGAAN
- VERWARMINGSKETEL
- OVERIGD.P.M.
Opbasisvaneenverschil inattributen zijn,invoorgaande clusters,metbetrekking totdeduurzameproduktiemiddelen,devolgendeentiteittypenreedsonderscheiden:kas,cel,regelorgaanen
verwarmingsketel.
Eenstatus-attribuut onderdezeentiteittypengeeftaan inwelke
fasevanplanningtotrealisatie/installatie debetreffendeentiteitzichbevindt.Verderwordendetechnischekenmerken,die
tijdenshetspecificatieproces steedsduidelijkerworden,onder
dezebedrijfsentiteittypenvastgelegd. De fiscaal-economische
attributenvaneenduurzaamproduktiemiddel zijnvastgelegd onder
entiteittypeVASTAKTIEF.
HetentiteittypeREGELORGAAN isindecluster Klimaatbeheersing
gedefinieerd vooralleinstallaties ineenafdeling,kasofcel
tenbehoevevanteregelenklimaatsfactoren.Binnenditentiteittypekunneneenaantalsubentiteittypenwordenonderscheiden,
zoals:
-scherminstallatie
- belichtingsinstallatie
- koelinstallatie
-enz.
Dezesubtypen zijninhetkadervandezeclusternietuitgewerkt.
VERWARMINGSKETEL isindeclusterKlimaatbeheersing alsapart
entiteittypeonderscheiden.

Q . co CO _ .

O r--f- c.

t

•o C
C CO

cô±?«i
co =i E i

CO
Q.

CO Q .

CO
O

•=-J3
' t o.
ra o
O-O)

oc E
CD CD ó
co o "O

Ï 5 |

CD CD R.Q . C T3

ra
o.

§4
OT3

E

«
ra
ra Ë
T3

.2

Q.

to • d
ÇB CU
CU

CO
CO

CU 0>
O .CO

ra
o
E _2> «5
0)
si
o c 3

£

wwo

Ol

fcoCco

Èa

ÇU Q .
> CD

.E O)

CD

o) E
c

•E °

CD
CD

CD S
}Ö O)

c O)

E
o O)

CD - *

So

>
O

co

si
.is,
O ) CD
CD O l

«5

CD ÇD

CD O)
Q. CD
O O)

CD
O)

5

£ <D O)
CD c e

ï o|

CD.* . 2
> CD CD
O CD-Q

01"P
c 0
O

.* >

CD
O)

CO
XI D

T3
C
(0
•c o.
<0 <D
Q. O)

E

Ç0
O)
(0
T3

Ë

.92

"O

15

ei

œ CD

L
—xc:o
e
CO

CD CB
CLCÛ

OS

E£

<B

O 1o
x:
o c 3

cowo

10

\ /
c

'E

1

CO

gl

CD O
>

.

t

>ƒ

CO
Ol

•!*

11

1

\
Vx

/A

~ti>

«1
> CO

Het indezeclustergedefinieerdeentiteittypeOVERIG DUURZAAM
PRODUKTIEMIDDEL omvatalleduurzameproduktiemiddelendieniet
omvat zijndooreerdergenoemdeentiteittypen.Kenmerkenvaneen
duurzaamproduktiemiddel onderditentiteittypewordenbeschreven
onder entiteittype
SPECIFICATIE OVERIGDUURZAAM PRODUKTIEMIDDEL Inhetkadervan
dezeclusterwashetnietmogelijkomvanallevoorkomende (groepenvan)duurzameproduktiemiddelen derelevantekenmerkente
definiëren.Opbovenvermeldewijzezijnhiervoor inhetmodelwel
mogelijkheden gecreëerd.
HetLEIhanteert een indelingvanduurzameproduktiemiddelen in
groepen.Eengroepomvatgelijksoortigeproduktiemiddelen,welke
quagebruikbijelkaarhoren.DeindeKWIN (KwantitatieveInformatievoordeGlastuinbouw)gehanteerde indeling isingrote
lijnenovereenkomstig aandievanhetLEI.Bijhetuitwerkenvan
deentiteittypenREGELORGAAN enOVERIGE Duurzaam produktiemiddel
naarsubtypen,ligthetvoordehandaantesluitenbijreeds
bestaande indelingenvanduurzameproduktiemiddelen. Dezeindelingen zijnslechtsbruikbaar indiendeze,uitgaandevandeinhoudvaneenINFORMATIEmodel funktioneel zijn.Ditwil zeggendat
deduurzameproduktiemiddelen dangegroepeerdmoeten zijnop
basisvanovereenkomstige kenmerken/attributen.
Schema 4geefteenoverzichtvanhetdoorhetLEI,insamenspraak
methetIMAGgebruiktegroepenvanduurzameproduktiemiddelen's
inrelatietotonderscheiden entiteittypen inhet informatiemodel
Glastuinbouw.
Vooreentoelichting opdeentiteittypendiebetrekkenhebbenop
BEWERKINGwordtverwezennaardeclusterINVENTARISATIE/COÖRDINATIE.
SCHEMA4
DoorLEI-IMAGonderscheidengroepenDuurzameProduktiemiddelen in
relatietotdeonderscheidenentiteittypen.
Toelichting

Omschrijving
(groep)d.p.m.

Entiteittype
inmodel

1.Bedrijfsgebouwen

Cel
Overigd.p.m.
Voor schuren e.d.
Kas,afdeling
Verwarmingsketel

2. Glasopstanden
3.Verwarmingsinstallatie
-C02-install.
4.OverigInstall.
- beregening
-ventilatie
- scherm
- verduistering
- belichting
-koel
5.Machines/Werktuigen

ii

Regelorgaan

Alle installaties ineen
afdelingofkast.b.v.
teregelenklimaatsfaktoren

Overigd.p.m.

enSpecificaties overig
d.p.m.

ii

12

Omschrijving
(groep)d.p.m.

6.Overigd.p.m.
7/8 Auto's
9.Trekkerwerktuigen
10/11Gereedschappen

Entiteittype
inmodel

"

Toelichting

d.p.m.

13

4.OPMERKINGEN BIJDERESULTATEN
Praktischetoepasbaarheid vanderesultaten.
Opbasisvanhet informatiemodel kan inhoudwordengegevenaanin
detoekomstteontwikkelen systemen.Hetdatamodel isbijde
ontwikkelingvannieuwesystemenvanbelang,omdathetaangeeft
welkegegevensstruktuur eraaneenglastuinbouwbedrijftengrondslag ligt.Hetprocesmodelverschaft inzicht indeprocessendie
ondersteund kunnenwordendoorsystemen.Bijdeontwikkelingvan
eensysteem,gebaseerd ophetgedetailleerde informatiemodel,zal
eenkeuzegemaaktmoetenwordenopbasisvanwelkedelenuithet
modelhetsysteemwordt opgebouwd.
Dezeafweging zalonderandereafhankelijk zijnvandedoelgroep
waardesysteemontwikkelaar zichoprichtenvandeeisendieaan
hetteontwikkelen systeemgesteldworden.
Zoalshetbovenstaandemisschiendoetsuggereren,ishetnietzo
datopditmomentallerlei systemenontwikkeld kunnenwordenop
basisvanhet informatiemodel.Eenheeleenvoudige voorstelling
vanzaken ishetvolgende:
model

> systeem
specificatie

wat

>

hoe

Het informatiemodel iseengestruktureerde beschrijvingvande
huidigekennisvanhetbedrijfsgebeuren,vanuithetoogpuntvan
informatievoorziening. Erwordtbeschrevenwatergebeurt.In
velegevallenbestaatdituiteenopsommingvanallegegevensdie
bijeenprocesmeespelen.Somsishetmogelijk omhetgegevensgebruikverdertekwantificereninrekenregels.Vaak ishetechterzodaterbijeenbeslissing nietalleenmetkwantificeerbarecijferswordtgewerkt,maarookervaring,advieseneen
eigen interpretatievandeaktueleomstandigheden eenbelangrijke
rolspelen.Methetopstellenvanhet informatiemodelwordtkennisgebrek zichtbaargemaaktenblijktdatveelaanwezigekennis
nietduidelijk formaliseerbaaroppapier istezetten.
Het informatiemodel kaneenhulpmiddel zijnbijdekeuzevaneen
teontwikkelen deelsysteem. Binnendegehanteerdemethodiekbij
hetopstellenvanhetmodel zijntechnieken aangegeven omprocessenengegevensdieveelverbandmetelkaarvertonentegroeperen.Op zo'nmanierkunnenonderwerpengoedworden afgebakend.
Bijdekeuzevanonderwerpenvoordeontwikkelingvan (geautomatiseerde) informatiesystemen isdevraaguitdepraktijkook
belangrijk. Inzicht indeautomatiseringsbehoeften indepraktijk
isdaaromgewenst.
Indespecificatiestap,zoalshierboven isaangegeven,wordteen
keuzegemaakthoeeenprocesofbeslissingmoetwordenuitgevoerd.
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Totslotmoetworden opgemerkt,datalle inhet informatiemodel
gebruiktegegevens zijngedefinieerd.Waarbegrippenverschillend
werdenuitgelegd isgeprobeerd overeenstemming tebereiken.Op
dezemanierwordteenvandedoelstellingenvanhet informatiemodel,namelijk 'hetuniformerenvanrekenregelsenbegrippen'
nagestreefd.Onafhankelijkvanmogelijke systeemontwikkeling,
kunnendebeschrevengegevensdirektwordentoegepastbijgegevensgebruik en-uitwisseling.
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BIJLAGE1
PROJECTUITVOERING/BETROKKENPERSONENENORGANISATIES.
Projektuitvoering
Deprojektgroepbestonduiteenuitvoeringsteam eneenteamvan
deskundigen.Hetuitvoeringsteam heefttottaakde informatiedie
doordedeskundigenwordtgeleverd,tevertalen intermenvanhet
informatiemodel.Detotaleprojektgroep iseentweetalmalen
bijeengekomen.Tussentijds zijndedeskundigendoormiddelvan
interviewsbenaderd.Hieronder iseenlijstopgenomenmetpersoneneninstellingen,diebetrokken zijngeweestbijdeuitwerking
vandeclusterBeheerDuurzame Produktiemiddelen.
*Uitvoeringsteam
- ir.G.R.N.M.Selman
- ir.A.A.vanderMaas

SITU
PTG

*Teamvandeskundigen
- ir.J.Th.C.deJong
-dhr.A.Grootscholte
- ing.R.K.Oving
-dhr.J.M. Slaman
- ir.A.S.M.Tabak
- ing.A.N.T.vanMarrewijk
- ing.P.A. vanWeel
*Methodische begeleiding
- drs.A.J.Gunst

CAD-Bloemisterij
NTS-tuinder
IMAG
AVAG
CAD-BAT
O.V.T.O.
IMAG
J.M.A.
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BIJLAGE2
Geraadpleegde literatuur
1.SITU

Allepublikaties: Informatiemodel
Glastuinbouw

2.TAURUS

Informatiemodel Rundveehouderij
cluster:Beheergrond,werktuigen
arbeid engebouwen

3.LEI

Normenvoornieuwwaardeen
afschrijvingvanslijtendeduurzameproduktiemiddelen inde
tuinbouw
Prijspeil 1987-1988:

4.CAD-Bloemisterij
CAD-Groenteteelt
PTG
PBN

Kwantitatieve informatievoorde
Glastuinbouw 1988-1989

5.NederlandsNormalisatie
Instituut

NEN3859 -Tuinbouwkassen
Constructieve eisen

6.Hagelunie

Verzekerdvaneengoedekas.
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BIJLAGE4

PROCESMODELCLUSTER BEHEER DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN
-procesdecompositiediagram
- ELEMENTAIRE PROCESBESCHRIJVINGEN
Inhetprocesafhankelijkheidsdiagram (schema 2)wordtdesamenhangtussendeprocessenweergegeven doormiddelvanpijlenof
zogenaamde informatiestromen. Deze informatiestromen zijnin
hetschemabenoemd. Denaamgevingkomtechternietaltijd
overeenmetdenaamvanhetbijbehorende entiteittype.Bijde
procesbeschrijvingen indezebijlage isineenaantalgevallen
met information-viewsaangegevenwelkebenamingvandeinformatiestroom inhetafhankelijkheidsdiagramovereenkomtmetwelke
entiteittypen.
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3

^ i= o.

Procesafhankelijkheidsdiagram Cluster:
„Beheer duurzame produktiemiddelen"
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PROCES 2.1.3.1:SPECIFICEREN INVESTERING
OMSCHRIJVING:
Hetspecificerenvandetechnischekenmerkenvaneenvoorgenomen
investering.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investering voorgenomen

Investeringsplan
Teeltplan
Partijgepland

ATTRIBUTEN
- aanduiding investeringsplan
-naam investering voorgenomen
-geplandeaanschafwaarde
- oppervlakte
of aantal
- nummer investeringsplan
- datum opmaak
- nummerteeltplan
- status (geselecteerd)
- naamteelt
- nummer afdeling
of nummer cel
-weeknummer
of periodenummer
- oppervlaktetetelen
of aantalstuksafteleveren

OVERIG
- overheidsmaatregelen
- adviesvanvoorlichting
- overig advies
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investering gepland

ATTRIBUTEN
-naam investering gepland
- aanduidingpartijgepland
of nummerteeltplan
-aanduiding investering
voorgenomen
- nummerafdeling
- statusvanuitvoer
- onderhoudscontract (J/N)

* Informationview:programmavaneisen
nummerkas
statuskas (=gepland)
kastype
kapbreedte
vaklengte (=vakmaat)
glasbreedte
soortglas
goothoogte
poothoogte
typekasdek
dakhelling
typeluchting
type luchtingsmechaniek
typegevel
typehoofdpad
breedtehoofdpad

Kas
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-nokrichting
- k-waarde
- ventilatiegetal
- beschutting
Afdeling

Regelorgaan

-nummerafdeling
- oppervlaktebruto
- oppervlaktenetto
- lichtdoorlatendheid scherm
open
- lichtdoorlatendheid scherm
dicht
- stralingsdoorlatendheid scherm
open
- stralingsdoorlatendheid scherm
dicht
-tijdelijke k-waarde
- nummerafdeling
of nummerkas
of nummercel
-naam regelorgaan
-volgnummer regelorgaan
- statusregelorgaan (=gepland)
-geïnstalleerdvermogentotaal
-geïnstalleerd vermogenperm2
- oriëntatieluchtingsramen
-naam armatuur
- lichtniveau opgewashoogte
-warmteproduktie
- looptijd bedieningsmotor
- omlooptijd systeem
-dodetijd
- klepkarakteristiek
-k-waarde schermdoek

Verwarmingsketel

nummerverwarmingsketel
statusverwarmingsketel
(=gepland)
capaciteitketel
inhoudwarmtebuffer
looptijd bedieningsmotor
capaciteitbrander

Cel

nummercel
statuscel (=gepland)
capaciteit koelinstallatie
capaciteitverwarmingsinstallatie
capaciteit ventilatiesysteem
geïnstalleerd vermogen
belichtingsinstallatie
typeventilatiesysteem
minimum temperatuur
realiseerbaar
maximum temperatuur
realiseerbaar
lengtecel
breedtecel
23

hoogtecel
oppervlakte nettobenutbaar
cel
watergeefsysteem cel
k-waarde
typemeetpunt
ijkwaarde
hoogtemeetpunt
Aankoop uitgangsmateriaal
gepland

aanduiding aankoop
uitgangsmateriaal gepland
aantalgepland
eenheid
naam d.p.m.
statusoverig d.p.m.
(=gepland)
omschrijving d.p.m.
naam specificatie
omschrijving specificatie
opmerkingen t.a.v.
specificatie

Overig d.p.m.

Specificatieoverig d.p.m.

* Informationview:gewenstebijstelling strategischekeuze
Investering voorgenomen

- opmerkingent.a.v. investering
voorgenomen

PROCESUITVOERING
-Neemeenvoorgenomen investering ind.p.m.
(bedrijfsuitrusting).
- Beschouwdeteeltcombinatiesinwording.
- Specificeerhetd.p.m. t.a.v. detechnischekenmerkenen
betrekdaarinexterneadviezenenoverheidsregelingen.
OPMERKINGEN
- Tijdensdestrategischeplanningwaar investeringsalternatieven
wordenopgesteld enhieruiteenalternatiefwordtgeselecteerd,
zijndetechnische specificatiesvaneend.p.m. inmeerof
minderemate ingevuld omeengoedevergelijking tussendealternatievenmogelijktemaken.
Bijvoorbeeld dekeuzetusseneenbreedkap-kasofeenkasvan
hetVenlo-type zalopstrategischniveau zijngemaakttenbehoevevanhetrondmakenvandefinanciering.
- Deproduktspecifikatiesofprogrammavaneisenkunnenop
taktischniveau zeergedetailleerdworden ingevuld.Hetproces
'Specificereninvestering' zalgedurende eenlangereperiode
meerderemalenwordendoorlopen.Hetspecificeren zalgebeuren
opbasisvaneigenwensen,voorkomenduiteigenervaringen,
contactenmetcollega-tuinders,investeringsbijeenkomstenetc.
Verderkunnenhierbijvoorlichterseneventueel leveranciers
wordenbetrokken.Bijgrote investeringenwordenookregelmatig
gespecialiseerde adviesbureau's ingeschakeld.
- Ded.p.m.-specificatie (=programmavaneisen)dientals
uitgangspuntvoorhetaanvragenvanoffertesbij leveranciers
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Hetentiteittype Investeringgepland isopgenomen indeze
clusteromdekoppelingaantegevenmetdeclusterPlanning,
waaropstrategisch niveauhetentiteittype Investering
voorgenomen isonderscheiden.Hetstatus-attribuutgeeftaanin
welke fasede investeringsplannen zichbevinden.Hetattribuut
'onderhoudscontract (J/N)'kanwordengebruikt inhetproces
11.1.1Selecterend.p.m.waarovereenkomstenwordengeslotenen
inhetprocesOpstellenplanonderhoudd.p.m..
Het ismogelijkdatbinnendegestelde strategische
randvoorwaarden eengewenstespecificeringvandegeplande
investering nietmogelijkblijkt.Ditkanertoeleidendateen
bijstelling opstrategisch niveaunoodzakelijk is,bijvoorbeeld
doorhetafzienvandeinvestering,hetkiezenvooreenandere
investering ofhetbijstellenvanhet financieringsplan.
Modelmatig kanditwordenweergegeven inhetattribuut
'opmerkingent.a.v.investeringvoorgenomen'vanhet
entiteittype 'Investeringvoorgenomen'.
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PROCES 11.1.1:SELECTEREN DUURZAAM PRODUCTIEMIDDEL
OMSCHRIJVING:
Hetopbasisvandespecificatiesvanhetaanteschaffend.p.m.
aanvragenvanoffertes,hetselecterenhieruitenhet afsluiten
vaneenleverings-ofbouwcontractmetdeleverancier.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investering gepland

* Informationview:

ATTRIBUUT
- naam investering gepland
- aanduidingpartijgepland
of nummerteeltplan
- aanduiding investering
voorgenomen
- nummerafdeling
- statusvanuitvoer
- onderhoudscontract (J/N)
tijdstip investering
-weeknummervan investering

* Informationview:programmavaneisen
Kas
Afdeling
Regelorgaan

Verwarmingsketel

Cel
Overig d.p.m.

Specificatie overig d.p.m.

Beschikbaarheid d.p.m.

-nummerkas
- statuskas (=gepland)
- 'alleoverigeattributen'
-nummerafdeling
- 'alleoverigeattributen'
- tijdelijke k-waarde
- nummer afdeling
of nummerkas
of nummercel
- naam regelorgaan
-volgnummer regelorgaan
- statusregelorgaan (=gepland)
- 'alleoverigeattributen'
- nummer verwarmingsketel
- statusverwarmingsketel
(=gepland)
- 'alleoverigeattributen'
- nummercel
- statuscel (=gepland)
- 'alleoverigeattributen'
- naam d.p.m.
- statusoverig d.p.m.
(=gepland)
- omschrijving d.p.m.
- naam specificatie
- omschrijving specificatie
- opmerkingen t.a.v.
specificatie
- naam d.p.m.
-weeknummer
of dagaanduiding
- aantal beschikbaar
- opmerkingen t.a.v.
beschikbaarheid d.p.m.
(=gesignaleerd gebrek)
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Anderepartij (=leverancier)

-naamanderepartij

OVERIG
- offertes
- adviesvanvoorlichting
- overig advies
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Investering gepland

Kas
Regelorgaan

Verwarmingsketel

Cel
Overigd.p.m.

Overeenkomst
Overeengekomen levering

ATTRIBUTEN
- naam investering gepland
- aanduidingpartijgepland
of nummerteeltplan
-aanduiding investering
voorgenomen
- statusvanuitvoer
- onderhoudscontract (J/N)
-nummerkas
- statuskas (=overeengekomen)
- 'alleoverigeattributen'
-nummerafdeling
of nummerkas
of nummercel
- naam regelorgaan
-volgnummer regelorgaan
- statusregelorgaan
(=overeengekomen)
- 'alleoverigeattributen'
-nummer verwarmingsketel
- statusverwarmingsketel
(=overeengekomen)
- 'alleoverigeattributen'
-nummercel
- statuscel (=overeengekomen)
- 'alleoverigeattributen'
-naamd.p.m.
- statusoverigd.p.m.
(=overeengekomen)
- 'alleoverigeattributen'
- aanduiding overeenkomst
-nummerovereengekomen levering
- typeovereengekomen levering
-nummerkas
of nummer afdeling
of naam regelorgaan
of nummerverwarmingsketel
of nummercel
of naamd.p.m.
- datum startuitvoering
overeengekomen
-weeknummer startuitvoering
overeengekomen
- datum levering/oplevering
overeengekomen
-weeknummer levering/oplevering
overeengekomen
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- opmerkingent.a.v.
overeengekomen levering
Leveringsconditie

- naam leveringsconditie
- omschrijving leveringsconditie

Overeengekomen betaling

-nummerovereengekomen betaling
- statusovereengekomenbetaling
- overeengekomenprijsper
eenheid
- overeengekomen valutasoort
- overeengekomenbetaaldatum
- overeengekomen betaalwijze
- overeengekomenkorting-/
boetepercentage
- overeengekomen overige
betalingsvoorwaarden

PROCESUITVOERING
- Selecteerdegeplande investering.
-Vraagoffertesaanbijeenofmeerleveranciersopbasisvan
despecificatiesvande investering gepland.
- Beoordeel deoffertes,maakeenkeuzehieruit.
- Pasdetechnische specificatieszonodignogaan.
- Steleencontractopmeteenofmeeranderepartijen
(=leveranciers).
OPMERKING
- Opbasisvanoffertesenonderhandelingenmeteenofmeer
leverancierskunnendetechnischekenmerkenvaneenduurzaam
produktiemiddelwordengewijzigdofverderworden ingevuld.
Indeprocesbeschrijving zijndezetechnischekenmerkenzowel
beschreven onderdebenodigdegegevensalsonderdeopgeleverde
gegevens.Hetbetrefthieroptioneleattributen.Doordeze
wijzevanbeschrijvingwordtopengelaten inwelke fasevan
aanschafdetechnischekenmerkenworden ingevuld.
Eenandereoptievanmodellering zouzijnomalletechnische
specificaties tevallenonderhetproces 2.1.3.1:Specificeren
investering.Ditzoudanbetekenendateenterugkoppelingvan
hetprocesSelecterend.p.m.naarhetproces Specificeren
investering aanwezig is.Hiervoor isnietgekozen,al isniet
hard aantegevenwelkvandetweeoptiesdevoorkeur
verdient.
- Het ismogelijkdatnadeleveringvaneend.p.m.tijdmoet
worden ingeruimdvoorhetgevenvan instructies (bijvoorbeeld
bijdeaanschafvaneencomputer). Indeoperationele
arbeidsplanning dienthierrekeningmeewordengehouden.Onder
hetattribuut 'opmerkingent.a.v.overeengekomen levering'kan
degeplandetijdvoor instructieswordenvermeld.
- Bijhetafsluitenvaneenovereenkomst zullenookafspraken
wordengemaaktoverdenazorgenhetonderhoudvanhetaante
schaffenduurzameproduktiemiddel.
-Vanuithet financieelbeheer zalhetfiatmoetenworden
gegevenomtothetafsluitenvaneenovereenkomsttekunnen
overgaan.Dezeaktiviteit (=procedure)wordtbinnenhetbestek
vanditprocesuitgevoerd,maar isnietindevormvanbenodigdeenopgeleverdegegevensbeschreven.
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Deaanschafvaneenduurzaamproduktiemiddel dateenrelatief
kleine investeringvergt,kanwordenuitgevoerd opbasisvan
eengesignaleerd gebrek,zondervoorafopgesteldeplannen.
Inhetmodel isditaantegevenonderhetattribuut
'opmerkingent.a.v.beschikbaarheid d.p.m.'vanhetentiteittypeBeschikbaarheid duurzaamproduktiemiddel.
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PROCES 11.1.2:CONTROLEREN UITVOERING
OMSCHRIJVING:
Hetcontrolerenvandeuitvoeringvandebouwofaanpassingvan
hetd.p.m.opbasisvandeafgeslotenovereenkomst/offerteen
heteventueel doorvoerenvanwijzigingenvandeuitvoer indien
wordtafgewekenvandezeovereenkomst insamenspraakmetde
leverancier.Anderzijdsheteventueel aanpassenvande
opgestelde overeenkomst insamenspraakmetdeleverancier.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE

ATTRIBUUT

* Informationview:overeengekomen levering
Overeenkomst
Overeengekomen levering

Kas
Cel
Overig d.p.m.
Specificatie overig d.p.m.

- aanduiding overeenkomst
- nummerovereengekomen levering
- typeovereengekomen levering
- nummerkas
of nummer afdeling
of naam regelorgaan
of nummer verwarmingsketel
of nummercel
of naam d.p.m.
- datum startuitvoering
overeengekomen
-weeknummerstartuitvoering
overeengekomen
-datum levering/oplevering
overeengekomen
-weeknummer levering/oplevering
overeengekomen
- opmerkingen t.a.v.
overeengekomen levering
- nummerkas
- statuskas (=overeengekomen)
- 'alleoverigeattributen'
- nummercel
- statuscel (=overeengekomen)
- 'alleoverigeattributen'
- naam d.p.m.
- statusoverig d.p.m.
(=overeengekomen)
-naam specificatie
- omschrijving specificatie
- opmerkingen t.a.v.
specificatie

* Informationview:betalingsgegevens
Overeengekomen betaling

nummerovereengekomen betaling
statusovereengekomen betaling
overeengekomenprijsper
eenheid
overeengekomen valutasoort
overeengekomenbetaaldatum
overeengekomen betaalwijze
overeengekomenkorting-/
boetepercentage
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- overeengekomen overige
betalingsvoorwaarden
OVERIG
-voorgesteldewijzigingen leverancier
- adviesdoorvoorlichting
- overig advies
-NEN-normen 3859
-voorwaarden/bepalingen overhethandelenbij afwijkingen
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Overeengekomenwijziging

ATTRIBUUT
- nummer overeengekomen
wijziging
- nummer overeengekomen
levering
- naamwijziging
- omschrijving wijziging
- opmerkingent.a.v.wijziging

* Informationview:gewijzigdebetalingsgegevens
Overeengekomen betaling

-nummerovereengekomen betaling
- statusovereengekomen betaling
- overeengekomenprijsper
eenheid
- overeengekomen valutasoort
- overeengekomenbetaaldatum
- overeengekomenbetaalwijze
- overeengekomen korting-/
boetepercentage
- overeengekomen overige
betalingsvoorwaarden

PROCESUITVOERING
- Beschouwdeafgesloten overeenkomst,overeengekomen levering
enovereengekomenbetaling.
- Controleerdewerkuitvoering enhetverloopvande
werkuitvoering.
- Bespreekdevoortgang endeafstemmingvanhetprojectmetde
verschillendeleveranciers.
- Bespreekdegeconstateerde afwijkingenmetdeleverancier(s).
- Beschouwdevoorgestelde aanpassingen opdegesloten
overeenkomst.
-Wijzig zonodigdeovereenkomst.
OPMERKINGEN
- Indepraktijkkomthetvoordattijdensdeuitvoering
wijzigingen opdegemaakteovereenkomstworden doorgevoerd.
Vaakwordtditveroorzaaktdooreenonvoldoende voorbereiding
opofspecificatievanhetuittevoerenproject.Wijzigingen
opdeovereengekomen levering zijnvermeld onderhetentiteittypeOvereengekomenwijziging.
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Bijhetafsluitenvaneenovereenkomst (proces:Selecteren
d.p.m.)wordendegegevensbetreffendede overeengekomen
betalingaanhetFinancieelbeheerdoorgegeven.Controlerenvan
deuitvoering zalbijwijzigingen indetechnischeuitvoering
veelalwijzigingen indeovereengekomenbetalinggeven.Tijdens
decontrolekanheteennietlosgezienwordenvanhetandere.
Daarom isgekozenomde financiëleaanpassingenvoortkomenduit
decontrolevandeuitvoering ookonderditprocestelaten
vallen.
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PROCES 11.1.3:CONTROLERENTOE-/OPLEVERING
OMSCHRIJVING:
Hetcontrolerenvanhetafgeleverde ofopgeleverded.p.m.op
basisvandeafgeslotenovereenkomst/offerteenhetvindenvan
eenoplossingvoorgeconstateerde afwijkingen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Toelevering/oplevering
Overeenkomst
Overeengekomen levering

Leveringsconditie
Overeengekomenwijziging

Overeengekomen betaling

Investering gepland
Kas
Regelorgaan

ATTRIBUUT
-volgnummer levering
- datum levering
- aanduiding overeenkomst
-nummerovereengekomen levering
-typeovereengekomen levering
- nummerkas
of nummer afdeling
of naam regelorgaan
of nummer verwarmingsketel
of nummercel
of naam d.p.m.
- datum startuitvoering
overeengekomen
-weeknummerstartuitvoering
overeengekomen
-datum levering/oplevering
overeengekomen
-weeknummer levering/oplevering
overeengekomen
- opmerkingen t.a.v.
overeengekomen levering
-naam leveringsconditie
- omschrijving leveringsconditie
- nummer overeengekomen
wijziging
- naamwijziging
- omschrijving wijziging
- opmerkingen t.a.v. wijziging
-nummerovereengekomen betaling
- statusovereengekomen betaling
- overeengekomenprijsper
eenheid
- overeengekomen valutasoort
- overeengekomen betaaldatum
- overeengekomen betaalwijze
- overeengekomen korting-/
boetepercentage
- overeengekomen overige
betalingsvoorwaarden
- naam investering gepland
- statusvanuitvoer
- onderhoudscontract (J/N)
-nummerkas
- statuskas (=overeengekomen)
- 'alleoverigeattributen'
- nummerafdeling
of nummerkas
of nummercel
- naam regelorgaan
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volgnummer regelorgaan
statusregelorgaan
(=overeengekomen)
'alleoverigeattributen'
nummerverwarmingsketel
statusverwarmingsketel
(=overeengekomen)
'alleoverigeattributen'
nummercel
statuscel (=overeengekomen)
'alleoverigeattributen'
naam d.p.m.
statusoverig d.p.m.
(=overeengekomen)
'alleoverigeattributen'

Verwarmingsketel

Cel
Overigd.p.m.

OVERIG
-NEN-normen 3859en3860
- adviesvanvoorlichting
- overig advies
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Toelevering/oplevering
Kas
Regelorgaan

Verwarmingsketel
Cel
Overig d.p.m.
Vastaktief

Overeengekomen betaling

ATTRIBUUT
- opmerkingent.a.v. levering
- nummerkas
- statuskas (=gerealiseerd)
- nummerafdeling
of nummerkas
of nummercel
- naam regelorgaan
-volgnummer regelorgaan
- statusregelorgaan
(=gerealiseerd)
- nummer verwarmingsketel
- statusverwarmingsketel
(=gerealiseerd)
- nummercel
- statuscel (=gerealiseerd)
- naam d.p.m.
- statusoverig d.p.m.
(=gerealiseerd)
- nummerkas
of naam regelorgaan
of naam verwarmingsketel
of naam d.p.m.
of nummercel
of aanduidingpartij
-volgnummer
-datumvanaanschaf
- hoeveelheid
- eenheid
- nummerovereengekomen betaling
- statusovereengekomen betaling
- overeengekomenprijsper
eenheid
- overeengekomen valutasoort
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- overeengekomen betaaldatum
- overeengekomen betaalwijze
- overeengekomen korting-/
boetepercentage
- overeengekomen overige
betalingsvoorwaarden
* Informationview:benodigde instructies
Bewerkingvoorgesteld

-naambewerking
- nummerkas
of nummerafdeling
of naam regelorgaan
of nummerverwarmingsketel
of naamd.p.m.
-weeknummeruitvoering
of datumuitvoering

PROCESUITVOERING
-Beschouwdeafgeslotenovereenkomst,overeengekomen levering
enovereengekomenbetaling.
- Controleerhetopgeleverde ofafgeleverdeprodukt.
- Bespreekafwijkingenmetdeleverancier enkom zonodigtot
eenregelingm.b.t.deafhandelingvandegeconstateerde
afwijkingen.
- Stel, indiennodig,tijdbeschikbaarvoorinstructies.
OPMERKINGEN
- Nazorg zoalsindeovereengekomen levering isvastgelegd maakt
deeluitvandetoe-ofoplevering enisdaarmeeonderdeelvan
hetproces 'controleren*.
-HetentiteittypeVastaktiefwordt inditprocesgecreëerd,de
fiscaal-economische attributenworden ingevuldbinnendefunctie 'financieelbeheer'.Deze functie isuitgewerkt indeclusterFinanciën.
-Tijdensdecontrolevandetoe-ofopleveringvanhetd.p.m.
zullendeeerdergemaakteprijsafsprakenmetdeleverancierook
inbeschouwingwordengenomen.Wanneer zichafwijkingenvoordoen zalhierovermetdeleverancierwordenoverlegd.
Naastdetechnische controle isookdefinanciële controle
onderditprocesgebracht.Decheckvandefactuurendeafhandelingvandebetalingvindtplaatsonderdefunctie 'financieelbeheer'.
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PROCES 11.2.1:INVENTARISEREN PREVENTIEF ONDERHOUD
OMSCHRIJVING:
Hetnagaanvandewenselijkheidvanpreventief onderhoud aan
duurzameproduktiemiddelen enhetaangevenvandegewenste
uitvoeringhiervan.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
* Informationview:

ATTRIBUTEN
gepland onderhoud

Bewerking gepland

Verbruik gepland

Bewerking voorgenomen

- naambewerking
- nummerkas
of nummerafdeling
of naam regelorgaan
of nummerverwarmingsketel
of naamd.p.m.
of nummercel
-weeknummer inventarisatie
-periodenummer inventarisatie
-weeknummergeplande uitvoering
-periodenummer geplande
uitvoering
- naamv.p.m.
-merknaam
- aantalverbruikgepland
- eenheid
-naambewerking
- nummerkas
of nummer afdeling
of naam regelorgaan
of nummer verwarmingsketel
of naam d.p.m.
of nummercel
-weeknummer inventarisatie
-periodenummer inventarisatie
-weeknummergeplandeuitvoering
-periodenummer geplande
uitvoering

* Informationview:geplandonderhouddoorderden
Overeenkomst

Overeengekomen levering
SUBtypeWERKDOORDERDEN

- naamanderepartij
-volgnummer overeenkomst
- status overeenkomst
-datum ingang overeenkomst
-datum eind overeenkomst
- statusovereengekomen levering
(=gerealiseerd)
- typeovereengekomen levering
- naam d.p.m.
of nummerafdeling
of naam regelorgaan
of nummerverwarmingsketel
- naambewerking
-datumgepland

* Informationview:gewenstpreventief onderhoud
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Bewerking voorgesteld

- aanduiding bewerking
voorgesteld
- statusbewerkingvoorgesteld
-urgentievastgesteld
- opmerkingent.a.v. bewerking
voorgesteld

* Informationview:uitgevoerd onderhoud
Bewerking uitgevoerd

naambewerking
datum werkuitvoering
opmerkingent.a.v. uitvoering
nummerovereengekomen levering
statusovereengekomen levering

Overeengekomen levering
SUBtypeWERKDOOR DERDEN

opmerkingent.a.v. uitgevoerde
bewerking
datum levering
opmerkingen t.a.v.
overeengekomen levering

SUBtypeDPM

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking voorgesteld

ATTRIBUTEN
- aanduiding bewerking
voorgesteld
- statusbewerking voorgesteld
-tijdstipgewenst
-werktijd gepland
-urgentievastgesteld
- opmerkingent.a.v. bewerking
voorgesteld

* Informationview:afsprakenoveronderhoud
Overeengekomen levering
SUBtypeWERK DOORDERDEN

- nummerovereengekomen levering
- statusovereengekomen levering
- typeovereengekomen levering
- naamd.p.m.
of nummer afdeling
of naam regelorgaan
of nummerverwarmingsketel
- naambewerking
- datum gepland
- aanvangstijdstip
- eindtijdstip

PROCESUITVOERING
- Selecteereengeplandeofvoorgenomenbewerkingofeenlopend
onderhoudscontractmetderdenmetbetrekking tothetonderhoud
vand.p.m.
- Selecteerdetijdenshet seizoenvoorgesteldebewerkingenmet
betrekkingtothetonderhoudvan d.p.m.
- Gadenoodzaakvanpreventief onderhoudna.
-Neem inbeschouwing deuitgevoerde reparatiesofvervangingen
waardoorpreventief onderhoud binneneenbepaaldetermijn zou
kunnenvervallen.
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- Geef indiennodig,eensignaalnaarde operationele
arbeidsplanning voordeuitvoeringvanpreventief onderhoudof
schakelderden invoordeuitvoeringvanpreventief onderhoud.
OPMERKINGEN
- Tijdensdeteeltkannaarvorenkomendatbepaalde
onderhoudswerkzaamheden gewenst,maarnognieturgentzijn.
Dezewerkzaamheden kunnenwordenopgespaard toteengeschikt
moment (bijvoorbeeld hetreinigenvandecondensorofonderhoudenvandebranderuitvoerentijdensdeteeltwisseling,wanneer
deketelbuitenwerkinggesteldkanworden).
Inhetmodelwordendeze 'geplande'werkzaamheden onderhet
entiteittype 'Bewerkingvoorgesteld'vastgelegdmeteen
voorlopige status 'gepland'.
- Inhetgevalmeteenleverancier eenvast onderhoudscontract
isafgesloten ishetprocesvanminderbelang,maarhetdient
weltewordenuitgevoerd inverbandmetdeafstemmingmetanderewerkzaamheden.
-Het inschakelenvanderdenvindtplaatsonderditproces
wanneerditvoordien reedsgepland iseneventueel een
onderhoudscontract aanwezig is.Indien inschakelingvanderden
plaatsvindtwegensgebrekaanbeschikbarearbeidskrachtenop
eenzekermoment,danwordenderdenbenaderdviade functie
Operationeleplanning,waaronderdearbeidsplanningvalt.
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PROCES 11.2.2:UITVOEREN PREVENTIEF ONDERHOUD
OMSCHRIJVING:
Hetplanmatig inspecteren engebruiksgereed houdenvan
groeimedium,machines,installatiesengebouwentervoorkoming
vanstoringen.
BENODIGDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking opgedragen

Verbruikv.p.m.
Overeengekomen levering

OPGELEVERDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerkinguitgevoerd

Verbruikv.p.m.
Overeengekomen levering

ATTRIBUTEN
-naambewerking
- naammedewerker
- datumgepland
- tijdstipgepland
-werktijd benodigd
- statusbewerking opgedragen
- naamv.p.m.
- aantal (gepland)
- eenheid
- nummerovereengekomen levering
- statusovereengekomen levering
-typeovereengekomen levering
-naamd.p.m.
of nummer afdeling
of naam regelorgaan
of nummerverwarmingsketel
- naambewerking
- datumgepland
- aanvangstijdstip
- eindtijdstip

ATTRIBUTEN
-naambewerking
- naammedewerker
-datum werkuitvoering
-tijdstipaanvangwerk
-werktijdbesteed
- opmerkingent.a.v.uitvoering
-naamv.p.m.
- aantal (gerealiseerd)
- eenheid
- nummerovereengekomen levering
- statusovereengekomen levering
- opmerkingen t.a.v. uitgevoerde
bewerking

PROCESUITVOERING
- Selecteereenopgedragenbewerkingt.a.v. onderhoudd.p.m.met
devantoepassing zijndedatum.
- Selecteerhetovereengekomen onderhoud doorderden.
-Voerdebewerkinguitoflaathetonderhoud doorderden
uitvoeren.
-Registreerdebestedetijdsduur,deverbruiktev.p.m. ende
eventuele opmerkingent.a.v. het d.p.m.
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OPMERKINGEN
- Tothetgroeimedium zoalsindeprocesomschrijving isgenoemd
behoortdegrondwaarinwordtgeteeld enoverigmeerjarig
substraat.
- Preventief onderhoud omvatallehandelingen omhet
produktiemiddel instandtehoudenendecapaciteitvande
produktie opniveautehouden.
-Hetontsmettenvandegrond enhetontsmettenvandekasis
onderdeelvanhet (preventief)onderhoudvan d.p.m.
-Hetkrijtenvandekaswordtbeschouwd alseen
klimaatregulerendemaatregel.Ditisopgenomen indecluster
'Klimaatbeheersing'.
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PROCES 11.3.1: INVENTARISEREN STORING
OMSCHRIJVING:
Het inventariserenvaneengemeldestoringof andersoortige
schadeaaneend.p.m. enhetbeslissentotoplossenhiervan.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerkinguitgevoerd
Vastaktief

ATTRIBUTEN
- opmerkingent.a.v. uitvoering
(=melding storing)
-nummerkas
of naam regelorgaan
of nummerverwarmingsketel
of naam d.p.m.
of nummercel
of aanduiding partij
-volgnummer
-datumvanaanschaf
-bedrijfseconomische
aanschafwaarde
-bedrijfseconomische
restwaarde

OVERIG
- signalenoverstoring
- leveranciers/onderhoudsbedrijven
OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerkingvoorgesteld

ATTRIBUTEN
-aanduidingbewerking
voorgesteld
- statusbewerkingvoorgesteld
- tijdstipgewenst
-werktijd gepland
-urgentievastgesteld
- opmerkingent.a.v. bewerking
voorgesteld

* Informationview:afspraak over reparatie/vervanging
Overeengekomen levering
SUBtypeWERK DOORDERDEN

SUBtypeDPM

- nummerovereengekomen levering
- statusovereengekomen levering
-typeovereengekomen levering
-naam d.p.m.
of nummerafdeling
of naam regelorgaan
- naambewerking
-datumgepland
- aanvangstijdstip
- eindtijdstip
-datum levering
- opmerkingen t.a.v.
overeengekomen levering
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PROCESUITVOERING
- Beschouwdesignalenomtrenteenstoring ophetbedrijf.
- Inventariseerdestoringofschade.
- Ganaofeenreparatiemogelijken/of zinvolis.
- Besliseventueel totvernieuwingvanhetd.p.m.ofonderdeel
vanhetd.p.m.
- Geef indien internoplossenmogelijk iseenvoorstel tot
reparatieaandearbeidsplanning.
- Schakeleventueelderden invoorreparatie.
OPMERKINGEN
- Storingkanleidentotreparatieofvervanging.Hetbesluit
daartoehangtafvanmeerderefactoren:
* opbasisvanbedrijfseconomischekengetallenkanworden
berekendwathetvoordeligsteis.
*deurgentievandereparatie/vervanging endemogelijkheden
vandeleverancierkunnendekeuzesterkbeïnvloeden.
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PROCES 11.3.2: REPAREREN/VERVANGEN
OMSCHRIJVING:
Hetuitvoerenoflatenuitvoerenvanreparatie-en/of
vervangingswerkzaamheden aaneenduurzaamproduktiemiddel.
BENODIGDEGEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking opgedragen

Verbruikv.p.m.
Overeengekomen levering
SUBtypeWERKDOOR DERDEN

SUBtypeDPM

OPGELEVERDE GEGEVENS
ENTITEITTYPE
Bewerking uitgevoerd

Verbruikv.p.m.
Overeengekomen levering

ATTRIBUTEN
- naambewerking
- naammedewerker
-datum gepland
- tijdstipgepland
-werktijd benodigd
- statusbewerking opgedragen
- naamv.p.m.
- aantal (gepland)
- eenheid
- nummerovereengekomen levering
- statusovereengekomen levering
- typeovereengekomen levering
- naamd.p.m.
of nummerafdeling
of naam regelorgaan
of nummerverwarmingsketel
-naambewerking
-datum gepland
- aanvangstijdstip
- eindtijdstip
-datum levering
- opmerkingent.a.v.
overeengekomen levering
ATTRIBUTEN
- naambewerking
-naammedewerker
-datum werkuitvoering
-tijdstipaanvangwerk
-werktijdbesteed
- opmerkingent.a.v.uitvoering
-naamv.p.m.
- aantal (gerealiseerd)
- eenheid
- opmerkingent.a.v.uitgevoerde
bewerking

PROCESUITVOERING
- Selecteereenopgedragenbewerkingm.b.t.onderhoudd.p.m.met
devantoepassing zijndedatum.
-Voerdebewerkinguit.
-Registreerdebestedetijdsduur,deverbruiktev.p.m. ende
eventueleopmerkingent.a.v.hetd.p.m.
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OPMERKINGEN
-Tijdensdereparatievaneenstoringkantegelijkertijd
preventief onderhoud aaneend.p.m.wordengepleegd ofis
preventief onderhoudvoorlopignietvanbelangwegensvernieuwingvanhetd.p.m. ofeenonderdeelvanhet d.p.m.
Eensignaalhieroverwordtdoorgestuurd naarhetproces
'Inventariserenpreventief onderhoud'.
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BIJLAGE5

DATAMODELCLUSTER BEHEERDUURZAMEPRODUCTIEMIDDELEN
- entiteittypen relatiediagram
- ENTITEITTYPE-BESCHRIJVINGEN
Deentiteittypenworden inalfabetischevolgordebehandeld.
Perentiteittypewordtweergegeven:
- denaam
- een omschrijving
-de attributen
- derelatiesnaarandere entiteittypen
Eenentiteittypewordtbeschrevendooreenaantalkenmerken,ook
welattributen genoemd.Hierbijkunnendrietypen attributen
wordenonderscheiden:
- sleutelattributen (symbool: * ) .
Dezezorgenvooreenunieke identificatievanverschillende
entiteitenbinneneenentiteittype.
- informatie-attributen (symbool:v,wanneerverplichtop
tenemenensymbool:-,wanneer optioneel).
Dit zijnkenmerkendieinformatieverschaffen overeen
entiteittype.
- relatie-attributen (symbool:()).
Dezegevenhetverbandweertussentweeentiteittypen.
Devolledigesleutelvaneenentiteittypekanbestaanuiteen
ofmeersleutelattributen. Inhetgevaleenentiteittypemeer
sleutelattributenheeftkanhetsomspraktisch zijndeze
verkortweertegeven,bijvoorbeeld ineenprocesbeschrijving
ofwanneereenaantalrelatie-attributen tevenssleutelattribuutvaneenentiteittype zijn.Dezeverkorteweergavevaneen
samengestelde sleutel is:AANDUIDINGentiteittype.
Indeclusterkomenookentiteittypentersprakediereedsin
anderecluster zijnbeschreven.Nietrelevanteattributen zijn
tussenhaakjes<>gezetenwordennietverderbeschreven.
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A
ENTITEITTYPE:AANKOOPUITGANGSMATERIAAL GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eenplanvoorhetverwervenvanuitgangsmateriaal vooreenpartij.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduidingpartijgepland)
]
* - (naamanderepartij)
]aanduiding aankoop
*v (aanduidinguitgangsmateriaal) juitgangsmat.gepland
*vweeknummer leveringgepland
]
v aantalgepland
v eenheid
RELATIES
-Eenaankoopuitgangsmateriaal geplandwordtbepaald dooreen
geplande partij.
- Eenaankoopuitgangsmateriaal gepland kanwordenafgenomenbij
eenanderepartij(=leverancier).
- Eenaankoopuitgangsmateriaal gepland (meerjariggewas)kan
vastgelegd zijn ineen investeringvoorgenomen.
- Eenaankoopuitgangsmateriaal geplandkanleidentoteenof
meerovereengekomen leveringen.
OPMERKING
-Hetweeknummervan leveringvormteenandereuitwerkingvande
startperiode zoalsdie inde 'teeltvoorgenomen' isvastgelegd.
Hetbestelmoment kanwordenafgeleiduitde leveringstermijn
vanuitgangsmateriaal enhetweeknummervanlevering.

ENTITEITTYPE:AFDELING
OMSCHRIJVING:
Deelvandekas,datuniform isingericht.
ATTRIBUTEN:
*vnummer afdeling
*v (nummerkas)
- oppervlaktebruto
- oppervlakte netto
- lichtdoorlatendheid scherm open
- lichtdoorlatendheid schermdicht
- stralingsdoorlatendheid scherm open
- stralingsdoorlatendheid schermdicht
- tijdelijke k-waarde
RELATIES
- Eenafdeling isonderdeelvaneenkas.
- Eenafdelingbevateenofmeerregelorganen.
ENTITEITTYPE:ANDERE PARTIJ
OMSCHRIJVING:
Departijwaarmeeeenovereenkomstandersdaneen
arbeidscontract kanwordengeslotenendiezelfgeendeel
uitmaaktvandeonderneming.Vreemdpersoneelbehoorthierniet
toe,de fiscuswel.
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ATTRIBUTEN:
*vnaamanderepartij
- adres
v telefoonnummer
- opmerkingen t.a.v. anderepartij
v soortanderepartij
SUBtypeLEVERANCIER GOEDEREN
- bankgarantie
SUBtypeLEVERANCIER DIENSTEN
< -doelgroep
>
SUBtypeAFNEMERGOEDEREN
< -kredietwaardigheid >
- betalingsgedrag
SUBtypeOVERIGE PARTIJEN
RELATIES:
- Eenanderepartijsluitovereenkomstenaf.
- Eenanderepartijkanworden ingeschakeld bijeenofmeer
aankopenuitgangsmateriaal gepland.
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B
ENTITEITTYPE:BESCHIKBAARHEIDDUURZAAM PRODUCTIEMIDDEL
OMSCHRIJVING:
Debeschikbaarheid (inwerkdagen)vaneenbepaald duurzaam
produktiemiddel ineenbepaaldeperiode.
ATTRIBUTEN:
*v (naamd.p.m.)
*vkeuzeuit:weeknummer
dagaanduiding
- aantal beschikbaar
- opmerkingent.a.v.beschikbaarheidd.p.m.
RELATIES
- Eenbeschikbaarheid d.p.m.heeftbetrekking opeenoverig
duurzaamproduktiemiddel.
ENTITEITTYPE:BEWERKING GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eengeplandehandelingvoortkomend uitdetaktischeplanning.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (naambewerking)
(bewerkingscategorie)
* - (aanduidingpartijgepland)
*vkeuzeuit :(nummerkas)
(nummercel)
(nummerafdeling)
<
(nummerteeltlaag)
>
<
(nummerteeltplaats)
>
(naamregelorgaan)
(nummerverwarmingsketel)
(naamd.p.m.)
*vkeuzeuit:weeknr.geplandeuitvoering
periodenr.geplandeuitvoering
<
teeltweeknr.geplandeuitvoering>
<
gewasstadium geplandeuitvoering>
- keuzeuit:weeknr. inventarisatie
periodenr. inventarisatie
<
teeltweeknr. inventarisatie
>
<
gewasstadium inventarisatie
>
RELATIES
- Eenbewerkinggepland kanbetrekkinghebbenopeengeplande
partij,eenkas,afdeling,regelorgaan,verwarmingsketel,cel,
eenoverigd.p.m.ofeenmeerjarigepartij.
-Aaneenbewerkinggeplandkunneneenofmeerverbruiken
gepland zijngekoppeld.
ENTITEITTYPE:BEWERKING OPGEDRAGEN
OMSCHRIJVING:
Detaakdieeenwerknemerkrijgtopgedragenendiebetrekking
heeftophetuitvoerenvaneenhandeling.
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ATTRIBUTEN:
*v (aanduidingbewerking voorgesteld)
*v (naammedewerker)
vdatum gepland
-tijdstip gepland
-werktijd benodigd
- plaatsaanduiding
- opmerkingent.a.v.uitvoering
- statusbewerking opgedragen
RELATIES:
- Eenbewerking opgedragen leidttoteenofmeeruitgevoerde
bewerkingen.
- Eenofmeerbewerkingenopgedragenvolgenuiteenvoorgestelde
bewerking.
ENTITEITTYPE:BEWERKING UITGEVOERD
OMSCHRIJVING:
Detaakdieeenmedewerkerbinneneendagheeftgerealiseerd.
ATTRIBUTEN:
*v (aanduidingbewerking voorgesteld)
*v (naammedewerker)
*vdatum werkuitvoering
-tijdstip aanvangwerk
vwerktijd besteed
- opmerkingent.a.v.uitvoering encoördinatie
< -opmerkingent.a.v.hetgewas
>
RELATIES:
- Eenuitgevoerdebewerkingvolgtuiteenopgedragenbewerking.
ENTITEITTYPE:BEWERKING VOORGENOMEN
OMSCHRIJVING:
Eengeplandehandeling,voortkomend uitdenormen,inclusiefde
voorlopigvastgesteldewijzevanuitvoering,waarbij is
aangegevenwanneerdeze (mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking)
*vkeuzeuit:< (aanduidingteeltbeschrijving)>
< (aanduiding teeltsysteem)
< (schadelijkorganisme)
(nummerkas)
(nummerafdeling)
(naam regelorgaan)
(nummerverwarmingsketel)
(naamd.p.m.)
(nummercel)
*vkeuzeuit:weeknummer inventarisatie
periodenummer inventarisatie
<
teeltweeknummerinventarisatie
<
gewasstadium inventarisatie
datum inventarisatie
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>
>

>
>

*vkeuzeuit:weeknr.geplandeuitvoering
periodenr.geplandeuitvoering
<
teeltweeknr.geplandeuitvoering>
<
gewasstadium geplandeuitvoering>
datumgeplandeuitvoering
< -aantalherhalingen
>
RELATIES
- Eenbewerkingvoorgenomenkanbetrekkinghebbenopeenkas,
afdeling,regelorgaan,verwarmingsketel,cel,overigduurzaam
produktiemiddel ofeenpartij.
ENTITEITTYPE;BEWERKINGVOORGESTELD
OMSCHRIJVING:
Weergavevaneenuittevoerenhandeling,alsresultaatvaneen
inventarisatieproces.
ATTRIBUTEN:
*v aanduidingbewerkingvoorgesteld:
v (naambewerking)
- (aanduidingpartij)
- keuzeuit: (nummercel)
(nummerafdeling)
< (nummerteeltlaag)
>
< (nummerteeltplaats) >
(naamregelorgaan)
(nummerverwarmingsketel)
(naamd.p.m.)
< (nummervoorraadbak) >
v keuzeuit:weeknummeruitvoering
<teeltweeknr.uitvoering>
<gewasstadium uitvoering>
datum uitvoering
- keuzeuit:weeknummer inventarisatie
<
teeltweeknummer inventarisatie >
<
gewasstadium inventarisatie
>
datum inventarisatie
v statusbewerkingvoorgesteld
< -tijdstipgewenst
>
-werktijd gepland
-urgentievastgesteld
< -aantal
>
< -eenheid
>
< -opmerkingent.a.v.bewerkingvoorgesteld
>
RELATIES:
- Eenbewerkingvoorgenomenkanbetrekkinghebbenopeenkas,
afdeling,regelorgaan,verwarmingsketel,cel,overigduurzaam
produktiemiddel ofeenpartij.
-Eenbewerkingvoorgesteld kanleidentothetverbruikvaneen
ofmeervlottende produktiemiddelen.
- Eenbewerkingvoorgesteld leidttoteenofmeerbewerkingen
opgedragen.
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c
ENTITEITTYPE:CEL
OMSCHRIJVING:
Eengeïsoleerdebewaar-ofteeltruimte,waarbinnenhetklimaat
insterkematewordtbeheerst.Eencelonderscheidt zichvaneen
kasdoorhetniettoelatenvanbuitenlicht.
ATTRIBUTEN:
*vnummercel
v statuscel
v (aanduiding investering gepland)
v (aanduiding overeengekomen levering)
v capaciteit koelinstallatie
v capaciteit verwarmingsinstallatie
v capaciteit ventilatiesysteem
-geïnstalleerd vermogen belichtingsinstallatie
- typeventilatiesysteem
-minimumtemperatuur realiseerbaar
-maximumtemperatuur realiseerbaar
- lengtecel
-breedtecel
-hoogtecel
- oppervlaktenettobenutbaarcel
- inhoud nettobenutbaarcel
-watergeefsysteemcel
- k-waarde
- typemeetpunt
- ijkwaarde
-hoogtemeetpunt
RELATIES
- Eenopeenbedrijf aanwezigecelkomtvoortuiteen
investeringgepland.
- Defiscale/bedrijfseconomischekenmerkenvaneencel zijn
beschreven inhetentiteittypevastaktief.
- Deaanschafvaneencelvindtplaatsviaeen overeengekomen
levering.
-Vooreencelkunneneenofmeerbewerkingen geplandworden
opgesteld.
-Vooreencelkunneneenofmeerbewerkingenvoorgesteld worden
opgesteld.
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I
ENTITEITTYPE:INVESTERING GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eenverderuitgewerktplantot investeren.Ofhet iseendetailleringvaneen investeringvoorgenomen,waarnahetteeltplan
wordtopgesteld.Ofdeinvesteringgeplandwordtbepaaldnavaststellenvanhetteeltplan (tactisch).
ATTRIBUTEN:
*vnaam investeringgepland
]
* -keuzeuit: (aanduidingpartijgepland) ]aanduiding
(nummerteeltplan)
]investering
* -aanduiding investeringvoorgenomen
jgepland
- (nummerafdeling)
v statusvanuitvoer
- onderhoudscontract (J/N)
-weeknummervan investering
- aantal investering gepland
RELATIES:
- Eeninvesteringgeplandkomtvoortuiteen investering
voorgenomen.
- Een investeringgepland kanvoortkomenuiteengeplandepartij.
- Een investeringgepland kanvoortkomenuiteenteeltplan.
- Een investeringgepland leidttotdeaanschafvaneenkas,
cel,regelorgaan,verwarmingsketel ofoverigduurzaamproduktiemiddel
OPMERKING
-Hetentiteittype isafkomstiguitdeclusterPlanning.Bijde
verdereuitwerkingvanditentiteittype indezecluster zijnde
specificatiesvandeverschillende duurzame produktiemiddelen
inafzonderlijkeentiteittypen ondergebracht.Hierdoorishet
entiteittype Investeringgeplandgezientenopzichtevande
clusterPlanning inhoudelijkuitgekleed.
Deoorspronkelijke definitie iswelaangehouden.
Doorhetopnemenvanditentiteittypewordtdeaansluitingmet
declusterPlanningaangegeven.
ENTITEITTYPE:INVESTERING VOORGENOMEN
OMSCHRIJVING:
Eenstukgrond,eengebouw/installatie,enmachine/werktuig of
eenmeerjarigeplantopstand,die/datdeondernemervoorzijn
bedrijf overweegtomaanteschaffenofaftestoten.
(strategisch)
ATTRIBUTEN:
* - (aanduiding investeringsplan) ]aanduiding investering
*vnaam investeringvoorgenomen ]voorgenomen
- (nummerafdeling)
v keuzeuit:oppervlakte
aantal investering voorgenomen
v opmerkingent.a.v.investering voorgenomen
<vtype investeringvoorgenomen>
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I
SUBtypeNIETLEVENDD.P.M.
<vgepland jaarvanaanschaf >
<vgeplandeaanschafwaarde
>

SUBtypeLEVENDD.P.M.
<vgeplandplantjaar
>
<vgeplandestichtings-

<vgeplande levensduur
>
<vgeplandverliesaan
opbrengsten

<vgeplandeteeltduur

kosten>
>

>

RELATIES
- Een investeringvoorgenomenmaaktdeeluitvaneen
investeringsplan.
- Een investeringvoorgenomen kanleidentoteen investering
gepland.
-Een investeringvoorgenomenkanleidentoteenaankoop
uitgangsmateriaal gepland.
ENTITEITTYPE: INVESTERINGSPLAN
OMSCHRIJVING:
Hetplanvandeondernemeromtrenttoekomstigevervanging,
uitbreiding en/ofmoderniseringvan zijnbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*vnummer investeringsplan
*vdatumopmaak
<vnaamteeltrichting >
< -calculatie-rente
>
< -prioriteit
>

]aanduiding investeringsplan
]

RELATIES
- Een investeringsplan omvateenofmeer investeringen
voorgenomen.
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ENTITEITTYPE:KAS
OMSCHRIJVING:
Eenvandebuitenluchtafgeschermdeteeltruimte,grotendeels
gebouwduittransparantematerialen,omgevendoorpermanente
wanden,tenzijerverschillen inconstructiezijn.
ATTRIBUTEN:
*vnummerkas
v (aanduiding investering gepland)
v (aanduiding overeengekomen levering)
v statuskas
vkastype
- kapbreedte
-vaklengte (=vakmaat)
- glasbreedte
- soortglas
- goothoogte
- poothoogte
- typekasdek
- dakhelling
- type luchting
- type luchtingsmechaniek
- typegevel
- typehoofdpad
-breedtehoofdpad
- nokrichting
- k-waarde
- ventilatiegetal
- beschutting
RELATIES
- Eenopeenbedrijfaanwezigekaskomtvoortuiteen
investering gepland.
- Defiscale/bedrijfseconomischekenmerkenvaneenkaszijn
beschreven inhetentiteittypevastaktief.
- Deaanschafvaneenkasvindtplaatsviaeenovereengekomen
levering.
- Eenkasisverdeeld ineenofmeerafdelingen.
- Ineenkasbevinden zicheenofmeerregelorganen.
-Vooreenkaskunneneenofmeerbewerkingen geplandworden
opgesteld.
-Vooreenkaskunneneenofmeerbewerkingenvoorgesteld worden
opgesteld.
OPMERKING
- Eenkasalseenheid zegtalleenwatoverde inrichtingvande
ruimte,detoerustingendeconstructievandeomhulling.De
constructievandeomhulling isoveralhetzelfde.Datwil
zeggen,gelijkegoothoogte,gelijkemaatramenengelijkaantal
ramenperkapenzovoorts,metanderewoordenvaakeeneenheid
ineenkeergebouwd.
Indienaaneenbestaandekaseennieuwstukwordtgebouwdmet
dezelfdeconstructie,sprekenweovereenkas.Wanneerdenieuweconstructie afwijkingenvertoontmetdeoude,danwordtgesprokenovertweekassen.
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Eenkasintweegedeeltengebouwdmetdezelfdeconstructie,
toerusting eninrichting kanteelttechnisch gezien ookals1
kaswordenbeschouwd.Mogelijkwordtbedrijfseconomischwel
onderscheid gemaakttussendetweegedeelten.Dezegegevens
wordenvastgehouden onderhetentiteittypeVastaktief.Viahet
sleutelattribuut 'volgnummer'kanditonderscheid worden
gemaakt.
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ENTITEITTYPE: LEVERINGSCONDITIE
OMSCHRIJVING:
Deextrametdeleverancierovereengekomen randvoorwaarden
waaraandeleveringvandebesteldegoederenmoetvoldoen.
ATTRIBUTEN:
*naam leveringsconditie
*v (aanduidingovereengekomen levering)
v omschrijving leveringsconditie
RELATIES
- Eenofmeer leveringscondities kunnenwordenvastgesteld in
eenovereengekomen levering.
OPMERKING
-Voorbeeldenvanleveringscondities zijnlevertijdstipen
vervoersomstandigheden vandegoederen.
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ENTITEITTYPE:OVEREENGEKOMEN BETALING
OMSCHRIJVING:
Deafspraakoverdebetalingvaneenbepaaldgoedofdienst.
ATTRIBUTEN:
*vnummerovereengekomenbetaling
*v (aanduiding overeenkomst)
v statusovereengekomen betaling
v overeengekomen prijspereenheid
- overeengekomen valutasoort
- overeengekomenbetaaldatum
- overeengekomenbetaalwijze
v overeengekomen korting-/boetepercentage
v overeengekomen overige betalingsvoorwaarden
RELATIES
- Eenovereengekomenbetaling isonderdeelvaneenovereenkomst.
ENTITEITTYPE:OVEREENGEKOMEN LEVERING
OMSCHRIJVING:
Deafspraak overdeleveringvaneenbepaald goed ofdienst.
ATTRIBUTEN:
*v aanduiding overeengekomen levering:
= [nummerovereengekomen levering
[ (aanduiding overeenkomst)
v statusovereengekomen levering
v typeovereengekomen levering
SUBtypeUITGANGSMATERIAAL
<vkeuzeuit: (aanduidinguitgangsmateriaal)
>
(aanduiding aankoopuitgangsmat.gepland)>
< - (naamras)
>
< - (naamgewas)
>
< -aantalovereengekomen
>
< -eenheid
>
< -keuzeuit:datum leveringovereengekomen
>
<
weeknummerleveringovereengekomen
>
< -opmerkingent.a.v.uitgangsmateriaal
>
SUBtypeV.P.M./ARTIKEL
< -aanduidingv.p.m./artikel
< -prijsovereengekomen
< -aantaleenhedenovereenkomst
< -datumaflevering

>
>
>
>

SUBtypeWERKDOORDERDEN
- keuzeuit: (nummerkas)
<
(nummerteeltplaats)
>
(nummerafdeling)
(nummercel)
(nummerverwarmingsketel)
(naamd.p.m.)
(naam regelorgaan)
- naambewerking
- datumgepland
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-aanvangstijdstip
- eindtijdstip
< -uurbedrag
>
< -uurloon
>
<-stukloon
>
- opmerkingent.a.v.uitgevoerdebewerking
SUBtypeDPM
< -keuzeuit: (aanduiding aankoopuitgangsmateriaal gepland)>
(nummerafdeling)
(nummercel)
(nummerverwarmingsketel)
(naamd.p.m.)
(naamregelorgaan)
- keuzeuit:datum startuitvoering overeengekomen
weeknummerstartuitvoering overeengekomen
- keuzeuit:datum levering/oplevering overeengekomen
weeknummer levering/oplevering overeengekomen
- opmerkingent.a.v.overeengekomen levering
RELATIES:
- Eenovereengekomen levering isonderdeelvaneenovereenkomst.
-Eenovereengekomen leveringkanleidentoteenofmeertoe-of
opleveringenvangoederen.
-Aaneenovereengekomen leveringkunneneenofmeer
leveringscondities zijngekoppeld.
- Opeenovereengekomen leveringkunneneenofmeer
overeengekomenwijzigingenwordenaangebracht.
- Eenovereengekomen leveringheeftbetrekking opeenkas,cel,
regelorgaan,verwarmingsketel,eenoverigduurzaam
produktiemiddel ofeenaankoopuitgangsmateriaal gepland.
ENTITEITTYPE;OVEREENGEKOMEN WIJZIGING
OMSCHRIJVING:
Vastleggingvanaanpassingen opdeeerder overeengekomen
levering.
ATTRIBUTEN:
*v (nummerovereengekomen levering)
*v (aanduiding overeenkomst)
*vnummerovereengekomenwijziging
v naamwijziging
v omschrijving wijziging
- opmerkingent.a.v.wijziging
RELATIES
- Eenovereengekomenwijziging iseenaanpassing opeen
overeengekomen levering.
OPMERKING
- Overeengekomenwijzigingenhebbenmetnamebetrekkingop
technische aanpassingen aaneengeplande investeringtijdensde
constructiehiervan,bijvoorbeeld afwijkingent.o.v.hetoorspronkelijkeplanbijdebouwvaneenkas.
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o
ENTITEITTYPE OVEREENKOMST
OMSCHRIJVING:
Eenverzamelingvanafsprakenmeteenanderepartijoverde
levering en/ofbetalingvangoederen,diensten (incl.arbeid)of
geldaanhetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*v aanduidingovereenkomst:
[ v (naamanderepartij)
= [vvolgnummer overeenkomst
[ vdatum overeenkomst
[ - (aanduiding investering gepland)
v status overeenkomst
v datum ingang overeenkomst
v datumeind overeenkomst
RELATIES:
- Eenovereenkomstwordtuitgewerkt inovereengekomen leveringen
enovereengekomenbetalingen.
- Eenovereenkomstwordtaangegaanmeteenanderepartij.
ENTITEITTYPE:OVERIG DUURZAAM PRODUCTIEMIDDEL (D.P.M.)
OMSCHRIJVING:
Eenproduktiemiddel,datwordtbeheerdbinnenhetbedrijf,dat
inzetbaar istenbehoevevaneenaantal opeenvolgende
produktieprocessen endatnietineenander entiteittype
beschrevenis.
ATTRIBUTEN:
*vnaam aanschafd.p.m.
v statusoverigd.p.m.
v (aanduiding investering gepland)
v (aanduiding overeengekomen levering)
v omschrijvingd.p.m.
- aantal aanwezig
RELATIES
- Eenopeenbedrijf aanwezig overigduurzaam produktiemiddel
komtvoortuiteen investeringgepland.
- Defiscale/bedrijfseconomischekenmerkenvaneenoverig
duurzaamproduktiemiddel zijnbeschreven invastaktief.
- Deaanschafvaneenoverigduurzaam produktiemiddel vindt
plaatsviaeenovereengekomen levering.
-Vaneenoverigduurzaam produktiemiddel kunneneenofmeer
specificatieswordenaangegeven.
-Vooreenoverigduurzaamproduktiemiddel kunneneenofmeer
bewerkingen geplandwordenopgesteld.
-Vooreenoverigduurzaam produktiemiddel kunneneenofmeer
bewerkingenvoorgesteld worden opgesteld.
- Eenoverigduurzaamproduktiemiddel kanopeenofmeer
momentenbeschikbaarzijn.
OPMERKINGEN
- Deduurzameproduktiemiddelenkas,cel,regelorgaan,
verwarmingsketel eneenmeerjariggewas zijnonderaparte
entiteittypenbeschreven.
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ENTITEITTYPE;PARTIJ
OMSCHRIJVING:
Uniformegroep zaailingen,stekken,bollen,knollenofplanten
vaneensoortofcultivar/rasdie ineenzelfdeperiodeis
opgezetendieopeenzelfdewijzewordtgeteeld.
ATTRIBUTEN:
*v aanduidingpartij:
= [volgnummerpartij
[ (aanduiding teeltbeschrijving)
<vcodeprodukt
>
-datum start
-weeknummer start
- jaarnummerstart
v keuzeuit: (aanduiding toelevering)
(nummerpartijvanafkomst)
- aantal stuks
(indienafwijkendvanteeltsysteem)
< -naampotsoort/baktype
>
< -naamwortelmedium
>
< -naam steunmateriaal
>
RELATIES
- Eenpartijkanontstaanvanuiteentoeleveringvan
uitgangsmateriaal.
- Eenpartijkanvoortkomenuiteenpartijgepland.
- Defiscale/bedrijfseconomischekenmerkenvaneenmeerjarige
partij zijnbeschreven invastaktief.
-Vooreenpartijkunneneenofmeerbewerkingengeplandworden
opgesteld.
-Vooreenpartijkunneneenofmeerbewerkingen voorgesteld
worden opgesteld.
ENTITEITTYPE:PARTIJ GEPLAND
OMSCHRIJVING:
Eenpartij,voorkomend ineenteeltplan.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit

(aanduiding teeltbeschrijving)
(naamteelt)
(nummerafdeling)
*vkeuzeuit:
(nummercel)
keuzeuit:weeknummer
periodenummer
(nummerteeltplan)
keuzeuit:oppervlaktetetelen
aantal stuksafteleveren/tetelen
bijzonderheid
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aanduiding
partijgepland

>
>
>

p

RELATIES
-Eenpartijgepland isopgenomen ineenteeltplan.
-Eenpartijgepland kanleidentoteenofmeer investeringen
gepland.
-Eenpartijgeplandkanleidentothetopzettenvaneenofmeer
partijen.
- Eenpartijgeplandkanleidentoteenofmeeraankopenvan
uitgangsmateriaal gepland.
-Vooreenpartijgeplandkunneneenofmeerbewerkingengepland
wordenvastgesteld.
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ENTITEITTYPE:REGELORGAAN
OMSCHRIJVING:
Installatie ineenafdeling,kasofcel,diedeteregelen
groeifactorenbeïnvloedt.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit:< (naambedrijf)>
(nummerafdeling)
(nummerkas)
(nummercel)
*vnaam regelorgaan
*vvolgnummer regelorgaan
v statusaanschaf regelorgaan
v (aanduiding investeringgepland)
v (aanduidingovereengekomen levering)
-geïnstalleerdvermogentotaal
- geïnstalleerd vermogenperm2
- oriëntatie luchtingsramen
- naam armatuur
- lichtniveau opgewashoogte
- warmteproduktie
- looptijd bedieningsmotor
- omlooptijd systeem
-dodetijd
- klepkarakteristiek
- k-waarde schermdoek
RELATIES
- Eenopeenbedrijfaanwezig regelorgaankomtvoortuiteen
investeringgepland.
- Eenregelorgaan isgeïnstalleerd binneneenafdeling ofeen
kas.
- De fiscale/bedrijfseconomischekenmerkenvaneen regelorgaan
zijnbeschreven invastaktief.
- Deaanschafvaneenregelorgaanvindtplaatsviaeen
overeengekomen levering.
-Vooreenregelorgaan kunneneenofmeerbewerkingen gepland
wordenopgesteld.
(Eenvoorbeeld isperiodiek onderhoudvaneen regelorgaan)
-Vooreenregelorgaankunneneenofmeerbewerkingen
voorgesteld wordenopgesteld.
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ENTITEITTYPE:SPECIFICATIE OVERIG DUURZAAM PRODUKTIEMIDDEL
OMSCHRIJVING:
Detechnische kenmerkenvaneen (overig)duurzaam
produktiemiddel.
ATTRIBUTEN:
*v (naamduurzaam produktiemiddel)
*vnaam specificatie
- omschrijving specificatie
- opmerkingent.a.v.specificatie
RELATIES
-Eenspecificatievanenoverigduurzaamproduktiemiddel heeft
betrekking opeenoverigduurzaamproduktiemiddel.
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ENTITEITTYPE:TEELTPLAN
OMSCHRIJVING:
Deverwachte economischegevolgenvanhetuitvoerenvaneen
combinatievanteelten,binnenhetbedrijf.
ATTRIBUTEN:
*vnummerteeltplan
v statusteeltplan (voorgenomen/geselecteerd)
v saldototaal (zonderaftrek energiekosten)
<vkostentoegerekendeenergie
>
<vkosten loonwerk
>
<vkostenarbeid
>
<vkostenduurzameproduktiemiddelen
>
<valgemenekosten
>
<-nettobedrijfsresultaat
>
RELATIES
- Eenteeltplanomvateenofmeerpartijengepland.
-Eenteeltplankanleidentoteenofmeer investeringen
gepland.
ENTITEITTYPE; TOELEVERING/OPLEVERING
OMSCHRIJVING:
Deoverdrachtvaneenhoeveelheid uitgangsmateriaal,produkt,
duurzaamproduktiemiddel ofv.p.m.vandeleverancier aanhet
bedrijf.
ATTRIBUTEN:
*v (nummerovereengekomen levering)]
*v (aanduiding overeenkomst)
]aanduiding toelevering
*vvolgnummer levering
j
v datum levering
< -aantalgeleverd
>
< -eenheid
>
- opmerkingent.a.v.levering
< -soorttoelevering
>
SUBtypeUITGANGSMATERIAAL
<- (aanduidinguitgangsmateriaal)
< -partijnummerzaad
< -datum zaai
< -datum oppot
< -opmerkingent.a.v.uitgevoerdegewasbescherming
SUBtypeV.P.M
< -naamv.p.m.

>
>
>
>
>
>

RELATIES:
- Eentoeleveringvangoederenwordtuitgevoerd aandehandvan
eenovereengekomen levering.
-Uiteentoeleveringvanuitgangsmateriaal kunneneenofmeer
partijenwordenopgezet.
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ENTITEITTYPE:VASTAKTIEF
OMSCHRIJVING:
Deniettechnischegegevensbetreffendeeenmaterieel of
immaterieel objectdatniet ineenproduktieprocestenietgaat.
ATTRIBUTEN:
*vkeuzeuit: (nummerkas)
(nummercel)
(naam regelorgaan)
(nummerverwarmingsketel)
(naamd.p.m.)
(aanduidingpartij)
*vvolgnummer
- aantal eenheden
- eenheid
v datumvanaanschaf
-bedrijfseconomische aanschafwaarde
-bedrijfseconomischerestwaarde
<vpachtersinvestering
>
<vwerkelijkeaanschafwaarde
>
< -subsidiebedrag
>
< -subsidiesoort
>
<v fiscaleaanschafwaarde
>
< -fiscalevervangingsreserve
>
< -objectidentificatie ingeruildeobject
>
<v fiscaal afschrijvingsstelsel
>
<v fiscale levensduur
>
<v fiscaal afschrijvingspercentage
>
<vbegindatum fiscaleafschrijving
>
<veinddatum fiscaleafschrijving
>
<vdatum laatstplaatsgevonden fiscaleafschrijving
>
<v fiscalerestwaarde
>
<-objectidentificatie grootonderhoud
>
<vcumulatieve fiscaleafschrijving
>
< -bedrijfseconomischafschrijfstelsel
>
< -bedrijfseconomischelevensduur
>
< -bedrijfseconomischafschrijvingspercentage
>
< -datum laatstplaatsgevondenbedrijfseconomischeafsehr.>
< -cumulatievebedrijfsec,afschrijving overde
aanschafwaarde
>
<-cumulatievebedrijfsec,afschrijving overde
herwaardering
>
< -datum laatstplaatsgevondenherwaardering
>
< -cumulatieve fiscaleaanwas
>
< -datum laatstplaatsgevonden fiscaleaanwas
>
< -cumulatievebedrijfseconomischeaanwas
>
< -datum laatstplaatsgevondenbedrijfsec,aanwas
>
<-verkoopprijs
>
<-datumverkoop
>
<-datumbuitengebruikstelling
>
RELATIES
- Eenvastaktiefbevat fiscale/economische kenmerkenvaneen
kas,cel,regelorgaan,verwarmingsketel,overigduurzaamproduktiemiddelofeenpartijmeerjarigeplanten.
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V
OPMERKING
- Onderditentiteittype zijndebedrijfseconomischeen fiscale
eigenschappenvaneenduurzaamproduktiemiddelweergegeven.
Ditentiteittype isgedefinieerd inhetTakdoorsnijdend model
(TDM),datvooralletakkenbinnen landbouwvantoepassingis.
ENTITEITTYPE:VERBRUIKGEPLAND
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid vaneenv.p.m. diedeondernemernodig achtvoor
hetuitvoerenvaneenbewerkinggepland.
ATTRIBUTEN:
*v (naambewerking gepland)
*v (naamv.p.m.)
* - (merknaam)
v aantalverbruikgepland
v eenheid
RELATIES
- Eenverbruikgeplandhoortbijeenbewerking gepland.
ENTITEITTYPE:VERBRUIKVLOTTEND PRODUKTIEMIDDEL
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheidvlottend produktiemiddel,diebijdeuitvoering
vaneenbewerkingverbruiktmoetworden,gecorrigeerd voorhet
werkelijkverbruik,ofdehoeveelheidvlottend produktiemiddel
dieineenbepaaldeperiodewordtverbruikt.
ATTRIBUTEN
*v (naamv.p.m.)
* -merknaam
*v (aanduidingbewerking voorgesteld)
v soortv.p.m.
SUBtypeENERGIE
<vweeknummer >
< -meternummer>
<vmeterstand >
SUBtypeOVERIGE
v aantal (gepl/gereal)
v eenheid
RELATIES
- Eenverbruikvlottend produktiemiddel isgekoppeld aaneen
bewerking voorgesteld.
OPMERKING
-Voordateenbewerkingwordtuitgevoerdwordthetverwachte
verbruikaangegeven (=aantal gepland).Alsdeverbruikte
hoeveelheid afwijktvandegeplandehoeveelheid wordtdelaatsteoverschreven (=aantalgerealiseerd).
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V
ENTITEITTYPE:VERWARMINGSKETEL
OMSCHRIJVING:
Deinstallatiebestaandeuitketel,meteventueel eencondensor
en/ofwarmtebuffer,diedeverwarmingsnettenvoedt,inclusiefde
transportleiding.
ATTRIBUTEN:
*vnummerverwarmingsketel
v statusaanschaf verwarmingsketel
v (aanduiding investering gepland)
v (aanduiding overeengekomen levering)
- capaciteitketel
- inhoudwarmtebuffer
- looptijd bedieningsmotor
- capaciteitbrander
RELATIES
- Eenopeenbedrijfaanwezigeverwarmingsketel komtvoortuit
een investering gepland.
- Defiscale/bedrijfseconomischekenmerkenvaneen
verwarmingsketel zijnbeschreven invastaktief.
- Deaanschafvaneenverwarmingsketel vindtplaatsviaeen
overeengekomen levering.
-Vooreenverwarmingsketel kunneneenofmeerbewerkingen
geplandworden opgesteld.
-Vooreenverwarmingsketel kunneneenofmeerbewerkingen
voorgesteld wordenopgesteld.
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BIJLAGE6
DATAMODELCLUSTER DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN
- ATTRIBUUTBESCHRIJVINGEN

Deattributenworden inalfabetischevolgordebehandeld.
Perattribuutwordtweergegeven:
-denaam
-hetentiteittypewaarvanhetafkomstig is
- eenvoorsteltotcodering
- eventuele opmerkingen entoelichtingen
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DOMEIN;AANTAL
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek
OPMERKING:
- Invoorgaande clusters zijndeattributen 'aantal'en 'hoeveelheid'naastelkaargebruikt.Het isvaaknietgoedaantegeven
wanneernuwelkattribuutgebruiktdientteworden.Hetgebruik
van slechtséénattribuut isdanwenselijk.Gekozen isvoor
'aantal'.Datbetekentdathetattribuuthoeveelheid iskomen
tevervallen.
Vaakwordthetattribuut 'aantal'incombinatiegebruiktmet
hetattribuut 'eenheid'.
ATTRIBUUT;AANTALAANWEZIG
VANENTITEITTYPE:overigeduurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Denumeriekehoeveelheidvaneenbepaald duurzaam produktiemiddel
datopeenbedrijfaanwezigis.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALEENHEDEN
VANENTITEITTYPE:vastaktief
OMSCHRIJVING:
Hetaantaleenhedenwaaruiteenduurzaamproduktiemiddelmeteen
bepaaldvolgnummerbestaat.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALGEPLAND
VANENTITEITTYPE:aankoopuitgangsmateriaal gepland
OMSCHRIJVING:
Eennumeriekehoeveelheid uitgangsmateriaal,dat ineengeplande
aankoop isvastgesteld.
ATTRIBUUT:AANTALINVESTERING GEPLAND
VANENTITEITTYPE:investering gepland
OMSCHRIJVING:
Denumeriekehoeveelheidwaaropde investeringgepland betrekking
heeft.
ATTRIBUUT:AANTALINVESTERING VOORGENOMEN
VANENTITEITTYPE: investering voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Denumeriekehoeveelheidwaaropde investering voorgenomen
betrekkingheeft.
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A
ATTRIBUUT:AANTALSTUKS
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:partij
OMSCHRIJVING:
Schattingvandeomvangvaneenpartijpotplanten ofbollen/knollenaangegeven inplantenofgeplanteeenheden (potten,bakken),
indeaktuelesituatie.Deomvangbijaanvangteelt isvaakgelijkaanhetaantalplanten/stekken/bollen ofknollenbijlevering.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek
ATTRIBUUT:AANTALVERBRUIKGEPLAND
VANENTITEITTYPE:verbruikgepland
OMSCHRIJVING:
Denumeriekehoeveelheidvanhetverbruikvaneenvlottend
produktiemiddel bijeengeplandebewerking.
ATTRIBUUT:AANVANGSTIJDSTIP
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering,ENTITEITSSUBTYPE:
werkdoorderden
OMSCHRIJVING:
Hetuurvandedagwaaropvolgensovereenkomstwordtgestartmet
uitvoeringvandebewerking.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,minuut (uu,mm)
ATTRIBUUT:ADRES
VANENTITEITTYPE:anderepartij
OMSCHRIJVING:
Eenaanduidingwaarnatuurlijkeofrechtspersonen zijngevestigd,
inderegel straatnaam +huisnummer+postcode+plaatsnaamof
postbusnummer +postcode+plaatsnaam.
CODERINGSVOORSTEL: 50posities/alfanumeriek
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ATTRIBUUT: BANKGARANTIE
VANENTITEITTYPE:anderepartij,SUBENTITEITTYPE:
leveranciergoederen
OMSCHRIJVING:
Degarantiedatdeleverancier zalleveren.
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:BEDRIJFSECONOMISCHE AANSCHAFWAARDE
VANENTITEITTYPE:vastaktief
OMSCHRIJVING:
Percentagewaarmeeobjectvoorbedrijfseconomischeverslaggeving
wordtafgeschreven.
ATTRIBUUT:BEDRIJFSECONOMISCHE RESTWAARDE
VANENTITEITTYPE:vastaktief
OMSCHRIJVING:
Bedragdataangeeftwelkewaardehetobjectnaarverwachting zal
hebbenwanneerhettezijnertijdbuitengebruikwordtgesteld.
ATTRIBUUT:BESCHUTTING
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deinvloedvandedirekteomgevingopdekastenaanzienvande
gevoeligheid vandek-waarde voorwind.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/%
ATTRIBUUT: BETALINGSGEDRAG
VANENTITEITTYPE:anderepartij,SUBENTITEITTYPE:
afnemergoederen
OMSCHRIJVING:
Omschrijvingvandeervaringmetdeanderepartijtenaanzienvan
conflicten enbetalingvan fakturenaangaandegeleverdegoederen
endiensten.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- probleemloos
- normaal
- traagvanbetalen
- acceptatieproblemen
- probleemgeval
ATTRIBUUT:BREEDTECEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Debreedtevandecel,gemetenvanwand totwand (danwelvan
stootrand tot stootrand).
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1m
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B
ATTRIBUUT;BREEDTEHOOFDPAD
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Debreedtevanhettransportpad,gemetenvanrandtotrandverhardingofvantabletrand tottabletrand.
Wanneerverharding ontbreekt,gemetenvanplanttotplantonder
aftrekvandehalveplantafstand aanbeidezijden.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O.Olm
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ATTRIBUUT;CAPACITEITBRANDER
VANENTITEITTYPE:verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Hetgeïnstalleerdemaximalevermogenvaneenbrander.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT;CAPACITEITKETEL
VANENTITEITTYPE:verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Hetgeïnstalleerdemaximalevermogenvaneenverwarmingsketel.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/kW
ATTRIBUUT:CAPACITEIT KOELINSTALLATIE
VERWARMINGSINSTALLATIE
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Hetgeïnstalleerdemaximalevermogenvandekoel-ofverwarmingsinstallatie.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/kW
ATTRIBUUT:CAPACITEIT VENTILATIESYSTEEM
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Demaximale luchtverplaatsing doordecelventilator (en)inm3
peruur.
CODERINGSVOORSTEL:5posities/numeriek/m3peruurofstuks.
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ATTRIBUUT; DAKHELLING
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Dehellingshoekvanhetkasdektenopzichtevandehorizon.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/graden
DOMEIN; DATUM
CODERINGSVOORSTEL: 8posities/numeriek/jaar,maandnummer
dagnummer (jjjjmmdd)
ATTRIBUUT;DATUMEINDOVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE:overeenkomst
OMSCHRIJVING:
ATTRIBUUT;DATUMGEPLAND
VANENTITEITTYPE:bewerking opgedragen,overeengekomen levering,
SUBENTITEITTYPE:werkdoorderden
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropeenbewerkingdoorderden isgepland.
ATTRIBUUT:DATUMGEPLANDEUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Dedatum,waarop eengeplandebewerking (mogelijk)uitgevoerd
dientteworden.
ATTRIBUUT:DATUM INGANG OVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdeafgeslotenovereenkomst inwerkingtreedt.
ATTRIBUUT:DATUM INVENTARISATIE
VANENTITEITTYPE:bewerkingvoorgenomen,bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropeeninventarisatieuitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUUT; DATUM LEVERING/OPLEVERING OVEREENGEKOMEN (LEVERING)
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering,SUBENTITEITTYPE:
duurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdeleveringvaneenhoeveelheiduitgangsmateriaal,produktofvlottendeproduktiemiddelplaatsvindten
daadwerkelijk doordeafnemerwordtontvangen.
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D
ATTRIBUUT;DATUMOPMAAK
VANENTITEITTYPE: investeringsplan,balansbedrijf,
balansprivé,beloning arbeid
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarop eenbalans,investeringsplan ofloonbriefwordt
opgesteld.
ATTRIBUUT:DATUM OVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdeafspraakmetdeleverancier ofafnemerwordt
gemaakt.
ATTRIBUUT:DATUMSTART
VANENTITEITTYPE:partij
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdebetreffendeteelt isgestart.
ATTRIBUUT:DATUMSTARTUITVOERING OVEREENGEKOMEN
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering,ENTITEITSUBTYPE:
duurzaamproduktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Deovereengekomen datummeteenleverancier,waaropeenaanvang
wordtgemaaktmetdebouwofde installeringvaneenduurzaam
produktiemiddel
ATTRIBUUT:DATUMUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarop eenvoorgesteldebewerking (mogelijk)uitgevoerd
dientteworden.
ATTRIBUUT:DATUMVANAANSCHAF
VANENTITEITTYPE:vastaktief
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaarophetobject isaangeschaft.
ATTRIBUUT:DATUMWERKUITVOERING
(gelijkaanclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Dedatumwaaropdegeregistreerdewerkurenbetrekkinghebben.
OPMERKING:
-Uitgevoerdewerkopdrachten hebbenbetrekking op 1datum.
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D
ATTRIBUUT:DODETIJD
VANENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Detijdsduurtussenhetmomentvanveranderingvandestand/toestandvanhetregelorgaanenhetmomentwaarophetgevolgvandie
verandering indeklimaatsfaktor(en)totuitingkomt.
CODERINGSVOORSTEL: 2 posities/numeriek/minuten
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ATTRIBUUT:EENHEID
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Deeenhedenwaarinwordtgeleverd,gemetenofgeteld.
CODERINGSVOORSTEL: 15 posities/alfanumeriek/eenheden
OPMERKING:
Invoorgaandeclusterszijndeattributeneenheid endimensie
naastelkaargebruikt.Het isvaaknietgoed aantegevenwanneer
nuwelkattribuutgebruiktdientteworden.Hetgebruikvan
slechtséénattribuut isdanwenselijk.Gekozen isvoor
'eenheid'.Datbetekentdathetattribuutdimensie iskomente
vervallen.
ATTRIBUUT:EINDTIJDSTIP
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering,overeenkomstregel,
SUBENTITEITTYPE:werkdoorderden
OMSCHRIJVING:
Hettijdstipvandedatumwaarophetwerkdoorderdeneindigt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,minuut (uu,mm)
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ATTRIBUUT;GEÏNSTALLEERDVERMOGEN BELICHTINGSINSTALLATIE
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Hetgeïnstalleerde nominaalvermogenvaneenbelichtingsinstallatie.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:GEÏNSTALLEERDVERMOGEN PERM2
VANENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Hetgeïnstalleerdevermogenvanhetregelorgaanperm2 netto
kasoppervlak (c.q.vloeroppervlak)vandeafdeling (c.q.cel)
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,1Wattperm2
ATTRIBUUT:GEÏNSTALLEERDVERMOGEN TOTAAL
VANENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Hetgeïnstalleerdevermogenvanhetbetreffende regelorgaan
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,1W
ATTRIBUUT:GLASBREEDTE
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deglasmaatvanrandtotrandvooroplegging tussenroeden.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,Olm
ATTRIBUUT:GOOTHOOGTE
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Dehoogtewaaropdegootgeïnstalleerd isgemetenvanafhet
grondoppervlak totaandegoot.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,Olm
OPMERKING:
Degoothoogte ismoeilijkeenduidigtebepalentengevolgevan
bodemongelijkheid enafwateringsverschillen inde lengterichting
vandegoot.Eenduidiger isdePOOTHOOGTE.
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ATTRIBUUT:HOOGTECEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Dehoogtevandecel,gemetenvanvloertotplafond.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/ 0,lm
ATTRIBUUT:HOOGTEMEETPUNT
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Dehoogtewaarophetmeetpuntgeïnstalleerd is,gemetenvanafhet
grondoppervlak totaandeonderkantvanhetmeetpunt.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/cm
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I
ATTRIBUUT:IJKWAARDECEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Dewaardemetbehulpwaarvaneenmeetinstrumentgeijktwordt.
CODERINGSVOORSTEL:afhankelijk meetinstrument
ATTRIBUUT:INHOUDNETTO BENUTBAAR CEL
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Hetgedeeltevandecelinhoud,teberekenenalslengte*breedte*
hoogte,datmaximaalmagwordenvolgezet,waarbijdevrijblijvende ruimtedientvoorwerkpadenenvoor luchtbeweging.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:INHOUDWARMTEBUFFER
VANENTITEITTYPE:verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
De (water)inhoudvandewarmtebuffer,waarinovertolligewarmte
tijdelijk kanwordenopgeslagen.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O.1m3
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ATTRIBUUT:JAARNUMMERSTART
(aanpassing opclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:partij
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvanhetjaarwaarindeteelt isgestart.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
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K
ATTRIBUUT; K-WAARDE
VANENTITEITTYPE:cel,kas
OMSCHRIJVING:
Degemiddeldewarmtedoorgangvaneenkasperm2 grondoppervlak
bijeentemperatuurverschil vanIK.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O.1W/m2.K
ATTRIBUUT:K-WAARDE SCHERMDOEK
VANENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Degemiddeldewarmtedoorgang dooreenschermdoekperm2 kasoppervlakbijeentemperatuurverschil vanIK.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:KAPBREEDTE
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deafstandvangoottotgoot,gemetenvanhartgoottothart
goot.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O.Olm
ATTRIBUUT:KASTYPE
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Denaamwaaronderdekasindehandelbekendstaat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-venlotralie
-breedkap6.4Om
- Bom-kas8.0Om
- enzovoorts
ATTRIBUUT: KLEPKARAKTERISTIEK
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Derelatietussenkiepstand endoorlaat.
CODERINGSVOORSTEL: 20maal 2posities/numeriek/%
OPMERKING:
Deregelkarakteristiek geefthetverband aantussendegemeten
waardeendekiepstand,dezeisteveranderenmeteenP-band
instelling.
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L
ATTRIBUUT:LENGTECEL
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Delengtevandecel,gemetenvanwand totwand (danwelvan
stootrand tot stootrand).
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,1m
ATTRIBUUT:LICHTDOORLATENDHEID SCHERMOPEN
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Het (gemiddeld)percentagebuitenlichtdathetteeltoppervlak
bereikt,gemetenofberekend onderomstandighedenmetalleen
diffuuslichtengeopend(e)scherm(en). (Geenzichtbareschaduwbeelden).
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
OPMERKING:
Metditgegevenwordtdelichtreduktiedoordekastezamenmetde
daarinaangebrachte installatiesweergegeven.Hetgegeven isdus
ookrelevantvoorafdelingen zonder scherm(en).
ATTRIBUUT:LICHTDOORLATENDHEID SCHERM DICHT
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Het (gemiddeld)percentagebuitenlichtdathet teeltoppervlak
bereikt,gemeten ofberekend onderomstandighedenmetalleen
diffuuslichtbijgeslotentoestandvanhetscherm. (Geen
zichtbareschaduwbeelden).
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:LICHTNIVEAUOPGEWASHOOGTE
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Het lichtniveau zoalsditgemeten isopeenhoogte indekas,
waarop zichgewoonlijk debovenstebladlaagvanhetgewas
bevindt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/mW perm2
CONDITIES:Lichtniveau *100<0,25 *geïnstalleerd vermogen
ATTRIBUUT:LOOPTIJD BEDIENINGSMOTOR
VANENTITEITTYPE:regelorgaan,verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Detijddiedemotorvaneenregelorgaan nodigheeftomeenregelpoortvangeslotentotgeheelgeopend testuren.
CODERINGSVOORSTEL:
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M
ATTRIBUUT:MAXIMUM TEMPERATUUR REALISEERBAAR
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Demaximaal realiseerbaretemperatuur ineencelbereikbaarmet
deaanwezigeverwarmingsinstallatie.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
ATTRIBUUT:MERKNAAM
(Aanpassing opdecluster Inventarisatie/Coördinatie)
VANENTITEITTYPE:verbruikvlottend produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Denaamwaarondereenvlottendproduktiemiddel (indehandel)
bekendstaat.
CODERINGSVOORSTEL: 25posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:MINIMUMTEMPERATUUR REALISEERBAAR
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Deminimaal realiseerbaretemperatuur ineencelmetbehulpvan
deaanwezigekoelinstallatie.
CODERINGSVOORSTEL:domein;temperatuur
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DOMEIN:NAAM
CODERINGSVOORSTEL: 1regel/alfanumeriek
ATTRIBUUT:NAAMANDEREPARTIJ
VANENTITEITTYPE:anderepartij
OMSCHRIJVING:
Denaamvaneenleverancierofafnemer,ofeenandersoort
partij, zoalsdezebijdetuindersbekendstaat.
ATTRIBUUT:NAAMARMATUUR
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Denaamvanhetarmatuur (voorassimilatiebelichting) zoalsdie
inhethandelsverkeerbekendstaat.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-SGR-200
-MRG/SGR 102
- enzovoorts
ATTRIBUUT:NAAMD.P.M.
VANENTITEITTYPE:overigduurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Denaamvaneen (overig)duurzaamproduktiemiddel,zoalsdezein
detuinbouwbekendstaat.
ATTRIBUUT:NAAM INVESTERINGGEPLAND
VANENTITEITTYPE: investering gepland
OMSCHRIJVING:
Denaamvaneenaanteschaffenduurzaamproduktiemiddel,zoals
deze indetuinbouwbekendstaat.
ATTRIBUUT:NAAM INVESTERING VOORGENOMEN
VANENTITEITTYPE:investeringvoorgenomen
OMSCHRIJVING:
Denaamvaneenduurzaamproduktiemiddel,dateenondernemervoor
zijnbedrijfoverweegt omaanteschaffenofaftestoten.
ATTRIBUUT:NAAM LEVERINGSCONDITIE
VANENTITEITTYPE: leveringsconditie
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvaneenconditiet.a.v.deleveringvaneenbepaald
goed, zoalsdie isovereengekomenmetdeleverancier.
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ATTRIBUUT:NAAMREGELORGAAN
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Eenuniekenaambinnenhetbedrijfvooreen installatie,waarmee
deklimaatsfaktoren beïnvloedworden.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
-buisverwarmingondernetbuis-rail
-hete luchtkachels
- energiescherm
- enzovoorts
ATTRIBUUT:NAAM SPECIFICATIE
VANENTITEITTYPE:specificatieoverigduurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Denaamvaneentechnischkenmerkvaneenduurzaamproduktiemiddel.
ATTRIBUUT:NAAMWIJZIGING
VANENTITEITTYPE:overeengekomen wijziging
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandewijziging opeeneerder overeengekomen
levering.
ATTRIBUUT:NOKRICHTING
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deoriëntatievandenokvaneenkaptenopzichtevande
noordrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/graden
OPMERKING:
Opnemenvan 1totenmet 360gradengemetenvanNover0,Z naar
West.
ATTRIBUUT:NUMMERAFDELING
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreenafdeling.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr.kas,volgnr.
ATTRIBUUT:NUMMER CEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreencel.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
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ATTRIBUUT:NUMMER INVESTERINGSPLAN
VANENTITEITTYPE: investeringsplan
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreen investeringsplan
CODERINGSVOORSTEL: 1positie/numeriek
ATTRIBUUT:NUMMERKAS
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreenkas.
CODERINGSVOORSTEL: 1positie/numeriek
ATTRIBUUT:NUMMEROVEREENGEKOMEN BETALING
VANENTITEITTYPE:overeengekomen betaling
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreen overeengekomen
betaling.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek
ATTRIBUUT:NUMMEROVEREENGEKOMEN LEVERING
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreen overeengekomen
levering.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek
ATTRIBUUT:NUMMEROVEREENGEKOMEN WIJZIGING
VANENTITEITTYPE:overeengekomenwijziging
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfunieke coderingvooreen overeengekomen
wijziging.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:NUMMERTEELTPLAN
VANENTITEITTYPE:teeltplan
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvooreenteeltplan.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek
ATTRIBUUT:NUMMER VERWARMINGSKETEL
VANENTITEITTYPE:verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Eenvoorhetbedrijfuniekecoderingvaneenverwarmingsketel.
CODERINGSVOORSTEL: 1positie/numeriek
90

o
ATTRIBUUT:ONDERHOUDSKONTRAKT J/N
VANENTITEITTYPE:investering gepland
OMSCHRIJVING:
Het feitofmetdeleveranciervanhetnietlevendeduurzame
produktiemiddeleenafspraak isgemaaktoverhetonderhouddaarCODERINGSVOORSTEL: 1=ja
2=nee
ATTRIBUUT:OMLOOPTIJD SYSTEEM
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Detijdbinneneensysteemdatrecirculerende substanties erover
doenomeenmaal rondtegaan.
CODERINGSVOORSTEL:2 posities/numeriek/minuten
ATTRIBUUT:OMSCHRIJVINGD.P.M.
VANENTITEITTYPE:overigduurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Nadereomschrijvingvaneen (overig)duurzaamproduktiemiddel.
CODERINGSVOORSTEL: 2 regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:OMSCHRIJVING LEVERINGSCONDITIE
VANENTITEITTYPE: leveringscondities
OMSCHRIJVING:
Nadereomschrijvingvaneenovereengekomen leveringsconditie.
CODERINGSVOORSTEL: 2regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:OMSCHRIJVING SPECIFICATIE
VANENTITEITTYPE:specificatie overigduurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Nadereomschrijving vaneentechnisch kenmerkvaneen (overig)
duurzaamproduktiemiddel.
CODERINGSVOORSTEL: 2 regels/alfanumeriek
ATTRIBUUT:OMSCHRIJVING WIJZIGING
VANENTITEITTYPE:overeengekomenwijziging
OMSCHRIJVING:
Nadereomschrijvingvaneenwijziging opeeneerderovereengekomenlevering.
CODERINGSVOORSTEL: 2regelsalfanumeriek
DOMEIN:OPMERKINGEN
CODERINGSVOORSTEL: 2 regels/alfanumeriek
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ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.ANDERE PARTIJ
VANENTITEITTYPE:anderepartij
OMSCHRIJVING:
Aanvullende opmerkingentenaanzienvaneenanderepartij
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.INVESTERING VOORGENOMEN
VANENTITEITTYPE:investering voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Voorlichting opeen investeringvoorgenomen.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.LEVERING
VANENTITEITTYPE:toelevering/oplevering
OMSCHRIJVING:
Aanvullendeopmerkingentenaanzienvandeuitgevoerde levering.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.OVEREENGEKOMEN LEVERING
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering
OMSCHRIJVING:
Toelichting opeenovereengekomen levering.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.SPECIFICATIE
VANENTITEITTYPE:specificatiesoverigduurzaamproduktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Toelichting opeentechnisch kenmerkvaneen (overig)duurzaam
produktiemiddel.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.UITGEVOERDE BEWERKING
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering,SUBENTITEITTYPE:werk
doorderden
OMSCHRIJVING:
Toelichting opeendoorderdenuitgevoerdebewerking.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.UITVOERING
(gelijkaanclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Omschrijvingvandewerkzaamhedenvoorzoverdezenietbijhet
entiteittypebewerking zijnopgenomen.
ATTRIBUUT:OPMERKINGENT.A.V.UITVOERING ENCOÖRDINATIE
(gelijkaanclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Aanwijzingendievanbelang zijnvoordeoperationeleplanning,
bijvoorbeeld oprakenvandevoorraadvooreenbepaaldv.p.m.,en
algemeneopmerkingenbetreffendedeuitvoeringvanhetwerk.
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ATTRIBUUT;OPMERKINGENT.A.V.WIJZIGING
VANENTITEITTYPE:overeengekomen wijziging
OMSCHRIJVING:
Toelichting opeenovereengekomenwijziging.
ATTRIBUUT:OPPERVLAKTE
VANENTITEITTYPE: investeringgepland, investering voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Deoppervlaktevanhetduurzaamproduktiemiddel.Voornietlevendeduurzameproduktiemiddelen:debruto-oppervlakte.Voor levende
duurzameproduktiemiddelen:de netto-oppervlakte
CODERINGSVOORSTEL:6posities/numeriek/m2
ATTRIBUUT:OPPERVLAK BRUTO
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Oppervlaktebinnendeomgrenzing,waarbijdeafstandengemeten
wordenvanglastotglas (bijafwezigheidvaneenglaswand:gemetentotaandegrensmetdenevenliggende afdeling).
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/m2
ATTRIBUUT:OPPERVLAKNETTO
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Oppervlaktebinnendeomgrenzing,waarbijdeafstandengemeten
wordenvanbinnenkant funderingtotbinnenkant fundering (bij
afwezigheidvaneenfunderingsrand:gemetentotaandegrensmet
denevenliggende afdeling),minusdedaarinaanwezige opp.hoofdpadenen/ofgevelpaden (verhard).Debreedtevanhethoofdpad
en/ofgevelpastemetentotaanderandvandeverharding,de
lengtetotaandeomgrenzingvandeafdeling.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/m2
ATTRIBUUT:OPPERVLAKTENETTO BENUTBAAR CEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Hetgedeeltevandeceloppervlakte,datmaximaalmagwordenvolgezet,waarbijdevrijblijvende ruimtedientvoorwerkpaden
(luchtbeweging).
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/m2
ATTRIBUUT:ORIËNTATIE LUCHTINGSRAMEN
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Deliggingtenopzichtevandenoordpijlvaneengroepluchtramen
inhetkasdek of indegevel.

93

CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek/graden
CONDITIES:Deoriëntatievandeluchtramen inhetdekmogen
slechts90°of270°afwijkenvandenokrichting.
Voorgevelramenisdaarnaastookeenafwijkingvan 0en180°
toegestaan.
ATTRIBUUT:OVEREENGEKOMEN BETAALDATUM
VANENTITEITTYPE:overeengekomenbetaling
OMSCHRIJVING:
cluster financiën
CODERINGSVOORSTEL: 8posities/numeriek/jaar,maandnr.,dag/
jjjjmmdd
ATTRIBUUT:OVEREENGEKOMEN BETAALWIJZE
VANENTITEITTYPE:overeengekomenbetaling
OMSCHRIJVING:
Debetaalwijze zoalsdeze isovereengekomen.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:OVEREENGEKOMENKORTING-/BOETEPERCENTAGE
VANENTITEITTYPE:overeengekomen betaling
OMSCHRIJVING:
Hetkortings-/boetepercentage dat isovereengekomen.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:OVEREENGEKOMEN OVERIGE BETALINGSVOORWAARDEN
VANENTITEITTYPE:overeengekomen betaling
OMSCHRIJVING:
Eenomschrijvingvandeoverigebetalingsvoorwaarden diezijn
overeengekomen.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:OVEREENGEKOMEN PRIJSPEREENHEID
VANENTITEITTYPE:overeengekomen betaling
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvanhetbedragpereenheid dat isovereengekomen.
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:OVEREENGEKOMEN VALUTASOORT
VANENTITEITTYPE:overeengekomen betaling
OMSCHRIJVING:
Devalutasoortwaarindebetalingsovereenkomst isafgesloten.
CODERINGSVOORSTEL:
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ATTRIBUUT: PERIODENUMMER
(aanpassing aanclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:partijgepland,diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandebetreffendeperiode (=4weken)waarindedatum
valtofmoetvallen.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr. 01-13
ATTRIBUUT:PERIODENUMMER GEPLANDEUITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerkingvoorgenomen,bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeperiode,waarineengeplandebewerking
(mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr.01-13
ATTRIBUUT:PERIODENUMMER INVENTARISATIE
VANENTITEITTYPE:bewerkingvoorgenomen,bewerking gepland
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandeperiodewaarineen inventarisatiemoetworden
verricht.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/nr. 01-13
ATTRIBUUT: PLAATSAANDUIDING
(gelijkaanclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Hetaangevenvandeplaatswaareenmedewerkermethetuitvoeren
vaneenbewerkingmoetbeginnen.
CODERINGSVOORSTEL: 9posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:POOTHOOGTE
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Delengtevandekaspoot,gemetenvanafdebetonvoettotaande
goot.
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O.Olm
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ATTRIBUUT:SOORTANDERE PARTIJ
VANENTITEITTYPE:anderepartij
OMSCHRIJVING:
Classificerendattribuutvoordeaanduidingvaneensubentiteittypebinnenhetentiteittype anderepartij.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- leverancier goederen
- leverancier diensten
- afnemergoederen
- overigepartijen
ATTRIBUUT:SOORTGLAS
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvanhetsoortglaswaarmeedebetreffendekasis
omhuld.
OPMERKING:
Glassoortenkunnenworden ingedeeld naardematevan:
- warmteweerstand
- lichtdoorlatendheid
CODERINGSVOORSTEL:
ATTRIBUUT:SOORTV.P.M.
VANENTITEITTYPE:verbruikvlottendproduktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Classificerendattribuutvoordeaanduidingvaneensubentiteittypebinnenhetentiteittypeverbruikv.p.m.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- energie
- overige
ATTRIBUUT:STATUSTEELTPLAN (VOORGENOMEN/GESELECTEERD)
VANENTITEITTYPE:teeltplan
OMSCHRIJVING:
Dehoedanigheid waarinhetteeltplankanvoorkomen.
CODERINGSVOORSTEL:
1=voorgenomen
2=geselecteerd
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ATTRIBUUT:STATUS BEWERKING OPGEDRAGEN
(gelijkaanclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Hetaangevenofeenbewerking opgedragenaldannietvolledig is
uitgevoerd.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- opgedragen
- gedeeltelijkvoltooid
- voltooid
-verwerkt

ATTRIBUUT:STATUSBEWERKINGVOORGESTELD
(aanpassingopclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Hetaangevenofeenbewerkingvoorgesteld aldannietvolledig is
uitgevoerd.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- gepland
- opgedragen
-gedeeltelijkvoltooid
-voltooid
- verwerkt
ATTRIBUUT:STATUSCEL
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Hetstadiumwaarindeaanschafvaneencelzichbevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- gepland
- overeengekomen
- gerealiseerd
ATTRIBUUT:STATUSKAS
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Hetstadiumwaarindeaanschafvaneenkaszichbevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- gepland
- overeengekomen
- gerealiseerd
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ATTRIBUUT;STATUSOVEREENGEKOMEN BETALING
VANENTITEITTYPE:overeengekomen betaling
OMSCHRIJVING:
Defasewaarin eenovereengekomenbetaling zichbevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-gewenst
- overeengekomen
-betaald
ATTRIBUUT:STATUSOVEREENGEKOMEN LEVERING
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering
OMSCHRIJVING:
Defasewaarineenovereengekomen levering zichbevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- gewenst
- overeengekomen
-voltooid
ATTRIBUUT;STATUS OVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE:overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Defasewaarin eenovereenkomst zichbevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- gepland
- overeengekomen
-beëindigd
ATTRIBUUT:STATUSAANSCHAF OVERIGD.P.M.
VANENTITEITTYPE:overigduurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Het stadiumwaarindeaanschafvaneenoverigduurzaamproduktiemiddel zichbevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-gepland
- overeengekomen
- gerealiseerd
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ATTRIBUUT:STATUSAANSCHAF REGELORGAAN
VANENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Het stadiumwaarindeaanschafvaneenregelorgaan zichbevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- gepland
- overeengekomen
- gerealiseerd
ATTRIBUUT;STATUSVANUITVOER
VANENTITEITTYPE:investering gepland
OMSCHRIJVING:
Hetstadiumwaarineen investeringgepland zichbevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- gepland
-overeengekomen
- gerealiseerd
ATTRIBUUT:STATUSAANSCHAF VERWARMINGSKETEL
VANENTITEITTYPE:verwarmingsketel
OMSCHRIJVING:
Hetstadiumwaarindeaanschafvaneenverwarmingsketel zich
bevindt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- gepland
- overeengekomen
- gerealiseerd
ATTRIBUUT:STRALINGSDOORLATENDHEID SCHERM DICHT
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Het (gemiddeld)percentage stralingsenergie dathetteeltoppervlakbereikt,gemetenofberekend onderomstandighedenmetalleen
diffuuslichtengesloten scherm(en). (Geenzichtbare schaduwbeelden).
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
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ATTRIBUUT;STRALINGSDOORLATENDHEIDSCHERMOPEN
VANENTITEITTYPE:afdeling
OMSCHRIJVING:
Het (gemiddeld)percentage stralingsenergie dathetteeltoppervlakbereikt,gemetenofberekend onderomstandighedenmetalleen
diffuus lichtengeopend(e)scherm(en). (Geenzichtbare schaduwbeelden).
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
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ATTRIBUUT:TELEFOONNUMMER
VANENTITEITTYPE:anderepartij
OMSCHRIJVING:
Hettelefoonnummervaneenbetreffendepersoon ofinstantie.
CODERINGSVOORSTEL: 11posities/numeriek
DOMEIN:TEMPERATUUR
CODERINGSVOORSTEL: 3posities/numeriek/O,1°C
ATTRIBUUT:TIJDSTIPAANVANGWERK
(gelijkaanclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Hetuurvandedagwaaropmetdeuitvoeringvandebewerking is
begonnen,devoorbereiding meegerekend.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,minuut (uu,mm)
ATTRIBUUT:TIJDSTIPGEPLAND
(gelijkaanclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Hetuurvandedagwaaropmetdebewerkingmoetwordenbegonnen.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,minuut (uu,mm)
ATTRIBUUT:TYPEGEVEL
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvandematerialenwaaruitdegevelsbestaan.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- enkelglas 50cm+noppenfolie
-dubbelglas 100cm
- stegdoppel 100cm
- enzovoorts
ATTRIBUUT:TYPEHOOFDPAD
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Denaamvoorhetmateriaalwaarmeehethoofdpad bedektis.
CODERINGSVOORSTEL:
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MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-beton
-tegels
- onverhard
- enzovoorts
ATTRIBUUT;TYPE INVESTERING VOORGENOMEN
VANENTITEITTYPE: investeringvoorgenomen
OMSCHRIJVING:
Classificerendattribuutvoordeaanduidingvaneensubentiteittypebinnenhetentiteittype investeringvoorgenomen.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- niet levendd.p.m.
- levendd.p.m.
ATTRIBUUT;TYPEKASDEK
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvoorhettransparantemateriaalwaarmeedekas
gedekt is.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- enkelglas100cm
- dubbelglas100cm
- stegdoppel 120cm
- enzovoorts
ATTRIBUUT;TYPE LUCHTING
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvoordevoorzieningen inhetkasdektenbehoevevan
deventilatiemetbuitenlucht.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
-halfraamsluchting 200cm
- gevelramen 50x100cm
- gevelventilatoren
- enzovoorts
ATTRIBUUT:TYPE LUCHTINGSMECHANIEK
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Denaamvoorhetmechaniekwaarmeederaamstandgevarieerdwordt.
CODERINGSVOORSTEL:
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MOGELIJKE ATTRIBUUTWAARDEN:
- tandheugel
- enzovoorts
ATTRIBUUT;TYPEMEETPUNT
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Denaamvandemeetvoorzieningzoalsdeze indehandelbekend
staat.
CODERINGSVOORSTEL: 20posities/alfanumeriek
ATTRIBUUT:TYPEOVEREENGEKOMEN LEVERING
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering
OMSCHRIJVING:
Classificerendattribuutvoordeaanduidingvaneensubentiteittypebinnenhetentiteittype overeengekomen levering.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- uitgangsmateriaal
-v.p.m./artikel
-werkdoorderden
ATTRIBUUT:TYPEVENTILATIESYSTEEM
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Deaanduidingvoorhet soortventilator(en)dat indecelis
geïnstalleerd.
CODERINGSVOORSTEL:20 posities/alfanumeriek
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ATTRIBUUT:URGENTIEVASTGESTELD
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Devastgesteldenoodzaakvoorhetuitvoerenvaneenbepaalde
bewerking,eventueelbijgesteld opgrondvandeaktueleomstandigheden.Bijhetvaststellenvandezewaarde isrekeninggehoudenmetkostenenbatendievoortvloeienuithetwel ofniet
uitvoerenvandebewerking.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN: 1 - 1 0
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ATTRIBUUT:VAKLENGTE
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Deafstandvanharttotharttussentweestaanders indegootrichting.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/O,Olm
ATTRIBUUT:VENTILATIEGETAL
VANENTITEITTYPE:kas
OMSCHRIJVING:
Dehoeveelheid kasluchtdieperm2 ineenuurmetdebuitenlucht
wordtuitgewisseld bijgesloten luchtramen. (Dezewaardegeeft
aanhoelekdekasis).
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/O.1m3peruur
ATTRIBUUT:VENTILATIESYSTEEM
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Dewijzewaaropdeluchtventilatie encirculatietotstandkomt.
CODERINGSVOORSTEL: 5posities/numeriek/m3 peruurofstuks
ATTRIBUUT:VOLGNUMMER
VANENTITEITTYPE:vastaktief
OMSCHRIJVING:
Eennummer ineenopvolgende reeks,tebeginnenbij 1,diebij
elkaarhorendeentiteitenvan 1entiteittypevanelkaaronderscheidt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek
ATTRIBUUT:VOLGNUMMER LEVERING
VANENTITEITTYPE:toelevering/oplevering
OMSCHRIJVING:
Eennummer ineenopvolgende reeks,tebeginnenbijééndie
interne leveringenvanelkaaronderscheidt.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek
ATTRIBUUT:VOLGNUMMER OVEREENKOMST
VANENTITEITTYPE: overeenkomst
OMSCHRIJVING:
Eennummer ineenopvolgende reeks,tebeginnenbijeen,die
afgesloten overeenkomstenvanelkaaronderscheidt.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek

105

V
ATTRIBUUT;VOLGNUMMER REGELORGAAN
VANENTITEITTYPE: regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Hetnummerineenopvolgende reeks,diebijelkaarhorende entiteitenvaneenentiteittypevanelkaaronderscheidt.
CODERINGSVOORSTEL:3posities/numeriek
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ATTRIBUUT:WARMTEPRODUKTIE (LAMPEN)
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:regelorgaan
OMSCHRIJVING:
Hetaandeelvanhetgeïnstalleerdvermogenperm2 datbijgebruik
vandebelichtingsinstallatie,directwordtomgezet inwarmte.
CODERINGSVOORSTEL: 2posities/numeriek/%
ATTRIBUUT:WATERGEEFSYSTEEMCEL
(gelijkaanclusterUitvoering)
VANENTITEITTYPE:cel
OMSCHRIJVING:
Naamvoorhettypewatergeefsysteem,dat indecel isaangelegd.
voorkomt.
CODERINGSVOORSTEL:
MOGELIJKEATTRIBUUTWAARDEN:
- gietdarm
- sproeileidingbovengewas
- sproeileiding tussengewas
- slang
DOMEIN:WEEKNUMMER
VANENTITEITTYPE:diverse entiteittypen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweekwaarindebetreffendedatumvalt.
CODERINGSVOORSTEL: 6posities/numeriek/jaar,weeknr.,(jjjj,ww)
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER GEPLANDEUITVOERING (uitvoering)
VANENTITEITTYPE:bewerkinggepland,bewerking voorgenomen
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweek,waarineengeplandebewerking
(mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER INVENTARISATIE
VANENTITEITTYPE:bewerkingvoorgenomen,bewerking gepland
bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweek,waarineen inventarisatiemoet
wordenverricht.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER LEVERING GEPLAND
VANENTITEITTYPE:aankoop uitgangsmateriaal
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweek,waarindeleveringvanuitgangsmateriaalwordtgepland.

107

w
ATTRIBUUT:WEEKNUMMERLEVERING/OPLEVERING OVEREENGEKOMEN
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering,SUBENTITEITTYPE:
duurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweek,waarindelevering/opleveringvan
eenduurzaamproduktiemiddel isovereengekomen.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER START
VANENTITEITTYPE:partij,gewastoestand normatief
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweek,waarindebetreffendeteelt
start/isgestart.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER STARTUITVOERING OVEREENGEKOMEN
VANENTITEITTYPE:overeengekomen levering,SUBENTITEITTYPE:
duurzaam produktiemiddel
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweek,waarindeomvangvandebouwof
installeringvaneenduurzaamproduktiemiddel isovereengekomen.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMER UITVOERING
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweek,waarineenvoorgesteldebewerking
(mogelijk)uitgevoerd dientteworden.
ATTRIBUUT:WEEKNUMMERVAN INVESTERING
VANENTITEITTYPE:investering gepland
OMSCHRIJVING:
Aanduidingvandekalenderweek,waarindeuitvoeringvaneen
investering ineennietlevendduurzaamproduktiemiddelvalt.
ATTRIBUUT:WERKTIJD BENODIGD
(gelijkaanclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking opgedragen
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd begrootvoordeuittevoerenbewerking,aangepast
aandeopgedragen omvangvandeopdracht.
CODERINGSVOORSTEL:4posities/numeriek/uur,min.of0,1 uur
ATTRIBUUT:WERKTIJD BESTEED/WERKTIJDBESTEEDTOTAAL
(gelijkaanclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking uitgevoerd
OMSCHRIJVING:
Detijddieopdebetreffendedatum ofgedurendedebetreffende
periode, isbesteed aanhetuitvoerenvandebewerking, inclusief
dedaartoebehorendevoorbereidendewerkzaamheden.
CODERINGSVOORSTEL: 4posities/numeriek/uur,min.of0,01 uur
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ATTRIBUUT:WERKTIJD GEPLAND
(aanpassing opclusterNormenvoorOperationeel Gebruik)
VANENTITEITTYPE:bewerking voorgesteld
OMSCHRIJVING:
Dewerktijd begrootvoordeuitvoerenbewerking,aangepastaan
deopgedragenomvangvandeopdrachtendeomstandighedenvande
partij/hetobject.
CODERINGSVOORSTEL:5posities/numeriek/uur,min.of0,01 uur
OPMERKING:
- Dewerktijd afterondenopeenhedenvan 15min.of0.25 uur
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BIJLAGE7
OVERZICHTVAN INDEPRAKTIJKGEHANTEERDEAFSPRAKENMETBETREKKING
TOTDUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN
*NEN 3859:Tuinbouwkassen-Constructieveeisen
NPR 3860:Nederlandse Praktijkrichtlijnbevateentoelichting
op-enaanvullende informatieoverdeNEN3859
*AlgemeneLeveringsvoorwaarden AVAG (AlgemeneVerenigingvan
Aannemers enInstallateurs indeGlastuinbouw).
Algemenevoorwaardenbetreffendeaanbiedingen, overeenkomsten
vankoop-enverkoop,overeenkomstenvanaannemingvanwerk,de
uitvoering en (op-)leveringbetreffendeopstallen,inhet bijzonderdebouwvankassenenbedrijfsgebouwen,alsmededehiermeeverbandhoudende installatiesenofonderdelendaarvan,
zullen indemeestruimezindeswoords.
*A.H.L.:AlgemeneHandelsvoorwaardenLandbouwwerktuigen enuitrustingen 1988
-A.H.L.-88bevattevensvoorwaardenvoorovereenkomsten die
betrekkinghebbenopdeleveringvan computerprogrammatuur.
*ALIAK:Algemene Leverings-enInstallatievoorwaarden Agrarische
Koelinstallaties.
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