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Fristil om papirløs produktion på Bang & Olufsen 
 
Baggrund: 
 
CIM har gennem 20 år været det værktøj, der har båret Bang & Olufsen frem mod en 
nærmest papirløs produktion. 
 
CIM, som er en forkortelse af Computer Integrated Manufactoring, er ikke et produkt, men 
snarere en filosofi. CIM er nærmest en tidlig implementering af Lean, hvor alt foretages 
efter en fastlagt procedure, som let kan ændres når man finder på noget smartere. 
Softwaren bag CIM er udviklet og supporteres internt og er baseret på open source 
værktøjer.   
 
Startende med et ’komme/gå’ system, der styrer medarbejdernes registrering af 
mødetider og job-registreringer ved hjælp af scanning af den lille stregkode, der sidder på 
medarbejderkortet, har vi gennem årene udvidet, så stort set alle de funktioner, der 
udføres af produktionsmedarbejdere, styres via scannerne og CIM skærmene.  
 
Det der, med nogen sarkasme, gennem tiderne er blevet kaldt ’papirløst produktion’, har 
altså gennem mange år, været et etableret faktum på Bang & Olufsen.   
 
En kort gennemgang: 
 
SAP er kernen i det forløb, der sker fra råmaterialerne disponeres og bestilles hos 
leverandørerne, over dannelse af produktionsordre og til indlagring, salg og ekspedition af 
færdigvarer, fra lageret i Herning. 
 
En stor del af det der sker i SAP, er standard funktionalitet, men oven på dette, er en 
række procedurer automatiseret efter virksomhedsspecifikke regelsæt. Det er det vi kalder 
ZSAP. Her foretages fx hele det forløb, der kaldes planoptimering, som sørger for at der 
bliver produceret netop de produkter, der er behov for på det givne tidspunkt og 
disponerer alle de niveauer af undersamlinger og enkeltkomponenter, der skal indgå her i.  
 
Det betyder, at der hver dag bliver dannet 500–1000 produktionsordrer, med routings (der 
fortæller hvilke arbejdspladser produktet skal forbi), styklister (der fortæller hvilke 
materialer der skal bruges) og produktionsgrundlag (der fortæller hvordan det enkelte 
apparat skal produceres), samt individnumre og tyverisikringskoder. 
 
Disse oplysninger, skal fordeles ud til 600-800 medarbejdere, der bemander de ca 500 
arbejdspladser, der har en CIM pc stående, med tilhørende scanner og labelprinter. 
 
Set fra produktionsmedarbejderne, sker alt dette i CIM:  
 
Når man møder om morgenen, scanner man sit medarbejderkort for at registrere mødetid 
og jobfunktion.  
 
Når man bemander en arbejdsplads, logger man på pc’en ved at scanne sit 
medarbejderkort, så det registreres, hvem der gør hvad og hvornår.  
 
Når der kommer et produkt, scanner man paletten og får besked om hvad der skal ske 
med det pågældende produkt på denne arbejdsplads. Man får mulighed for at læse 
arbejdsbeskrivelsen (man tvinges til det, hvis man ikke har læst det i forvejen) og man 
bliver præsenteret for de materialer, der skal monteres. 
 
Efterhånden som man scanner de indgående materialer, kontrolleres at de hører til i netop 
dette produkt og oplysningerne gemmes til brug i sporbarhedssammenhæng. Først når 
man har scannet alle indgående emner (eller de der skal scannes), får man lov til at 
komme videre. Eventuelle testkørsler og download af software og tyverisikring, fortages og 
registreres. 
 
Hvis der opleves fejl på et produkt, registreres dette elektronisk og apparatet sendes til 
reparation. Når reparatøren scanner produktet, kommer både symptomregisteringen og 
den tidligere reparationshistorik frem på skærmen og man får lov til at pege på relevante 
skyldige materialer eller ’steder’. Reparationsoplysningerne gemmes til alle former for 
kvalitetsopfølgning. 
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Hvis en produktionsmedarbejder mangler materialer, bestilles disse ved at scanne sig til en 
dialog og derefter en stregkode for det pågældende materiale. 
 
Hvis et materiale skal flyttes, returneres eller kasseres, scannes til en dialog og stregkoden 
på materialet. Oplysninger om dette gemmes også til kvalitetsopfølgning. 
 
Når et apparat er færdig på en arbejdsplads, meldes den ok. CIM kontrollerer, at alle 
opstillede regler er overholdt og sender en afmelding til SAP, incl de nødvendige 
materialebevægelser. Samtidig sendes evt en besked til transportsystemet om at flytte 
apparatet hen til den næste arbejdsplads på routingen. 
 
Når apparatet er helt færdigt og sluttestet, pakkes det og der printes de nødvendige 
opmærkninger. Apparatet deltager i en ’lodtrækning’, der bestemmer om det skal sendes 
til en grundigere (3 døgn) stress test og i modsat fald, sendes apparatet til 
vareforsendelsesområdet. 
 
Hvis apparatet skal gennem den grundigere test, sker dette igen ved scanning og gennem 
en helt fastlagt procedure, der registrer de ting der opleves og af hvem. Dataene benyttes 
både til individopfølgning og som statistisk baggrund for kvalitetsopfølgning. 
 
Når apparatet kommer til vareforsendelsesområdet, knyttes det, ved scanning, til en palle, 
som igen knyttes til en shipment (Handeling Units). I forbindelse med dette, kontrollerer 
systemet at apparatet er færdigproduceret og at der ikke er knyttet sygemeldinger til, der 
betyder at det ikke må sendes på færdigvarelageret. 
 
På færdigvarelageret benyttes før omtalte Handeling Units, til at håndtere mange 
apparater ad gangen (gennem scanning) og der indlagres i et warehouse (SAP), der så 
kender placeringen af hvert enkelt produkt. 
 
I salgssituationen (ude i en B1 butik), kendes lagersituationen og den nærmeste 
produktionshorisont, så her kan kunden få stillet en leveringstid i udsigt. Når et specifikt 
apparat når ud i butikken, har man her adgang til de data vi har valgt at stille til rådighed. 
Øvrige data kan altid findes af interne medarbejdere i supportsammenhænge. 
 
Når et antal apparater er bestilt til levering, danner SAP et udkald på færdigvarelageret. 
Her samles apparaterne sammen og sendes på et transportbånd, hvor de scannes og 
sorteres til at antal ud-gates. Mens apparatet bevæger sig fra scanneren til ud-gaten, 
printes forsendelseslablen, så den ligger klar når apparatet når frem og når den klistres på 
apparatet, kontrolscannes apparat og forsendelseslabel sammen. Dette medfører, ud over 
kontrollen, at materialebevægelsen kvitteres i SAP og at det konkrete individnummer 
registreres til den specifikke kunde. Desuden kontrolleres, at der ikke ligger uafsluttede 
sygemeldinger på apparatet. På samme plads, bliver der i øvrigt sikret at apparatet får den 
sidste variantskabelse, ved at der vises hvilke ’velkomstpakker’ (ledninger og 
vejledninger), der skal vedlægges og dette kontrolleres ved scanning, der også gemmer 
data i sporbarhedstabellerne. 
 
En kort konklusion: 
 
Dette var blot en gennemgang af hovedflowet i CIM og SAP. En række andre sidegrene er 
dækket og en mængde rapporter og analyseværktøjer er knyttet på. Interfacet er lavet så 
intuitivt som muligt og det er valgt at sprogversionere, så baggrunden og koden er skrevet 
på engelsk, men så brugerdialogen kan være valgfri dansk, engelsk eller tjekkisk. Der er 
lagt store bestræbelser i at sikre, at operatørerne kun skal gøre det nødvendige og at man 
kun kan gøre det tilladte. 
 
CIM er udviklet internt og på open source værktøjer. Der har historisk været 4-5 udviklere, 
som samtidig står for at vedligeholde systemet og for at bemande en 24 – 7 vagt, så det 
altid er muligt at ringe til support. PT er der kun 3 udviklere om den samme opgave. 

 
 
 


