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Deze Training Ridder iQ Productieplanning oefeningen bestaan uit handelingen die u in onze 

applicatie uitvoert. Op deze manier leert u de applicatie kennen en bent u in staat om diverse vragen 

die in de oefeningen staan uit te voeren of te beantwoorden. 

Over de oefeningen 
Het werken met de oefeningen spreekt voor zich: elke regel is één actie die u uitvoert. Hieronder 

volgt een korte toelichting op de wijze waarop we de oefeningen presenteren: 

 

In de oefeningen wordt met vier soorten iconen gewerkt: 

 Actie (klikken of gegevens invoeren) 
 Kijk (bekijk een record of rapportage) 
 Let op (belangrijke informatie) 
 Tip (handige informatie) 

 

De locatie van een item in een menu wordt weergegeven als: 

 Open de menuoptie: ‘Uren > Algemeen > Werknemers’ 

 

Informatie die u dient in te voeren wordt weergegeven in kaders: 

Schermnamen, tabbladen en dialogen worden vetgedrukt weergegeven  

Invoerscherm Adres 
 
Straat Lorentzstraat 
Huisnummer 38 
Postcode 3846 AX 
Plaatsnaam Harderwijk 
Land NL- Nederland Staat/Provincie 1 Gelderland 

 

Veldnamen worden cursief weergegeven 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, wacht dan niet om de trainingsleider aan te spreken. We 

wensen u een prettige en vooral leerzame training toe. 

 

Namens Ridder Data systems BV: 

Pieter Jongsma  

(Software trainer) 
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De handelingen in deze oefening zijn gericht op de basisbeginselen van de productieplanner. U gaat 

oefenen met het starten van de planner vanuit een order. Vervolgens oefent u met de verschillende 

knoppen in de planner. U gaat wijzigingen doorvoeren op verschillende plekken, simulaties uitvoeren 

en bekijken wat de doorgevoerde wijzigingen voor effect hebben in de planner. 

  Inloggen 

 Dubbelklik op het bureaublad de icoon  ‘Ridder iQ’ 
 De Gebruikersnaam ‘Opleiding##’ en Bedrijfsnaam ‘Opleiding##’ zijn al gevuld 
 Klik op de knop [OK] 
 Let op: elke pc heeft een eigen Ridder iQ database, de gegevens die u invoert of wijzigt kunt 

u alleen zien 

 Data in Order wijzigen 
 Open de menuoptie ‘Productie > Orders‘ 
 Dubbelklik op de order met het ordernummer: 3000004 
 Het formulier ‘Order’ wordt geopend 
 Wijzig ‘Orderdatum’ naar: {vandaag} 
 Wijzig ‘Leverdatum’ naar: {vrijdag over twee weken} 
 Klik [Opslaan] 
 Er verschijnt een melding: 

 

 
 

 Klik [Ja] 
 Er verschijnt nog een melding:  

 

 
 
  Klik [Ja] 
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 Minimale startdatum en maximale einddatum productie wijzigen 
 Open tabblad Productie 
 Open subtabblad Algemeen 
 Wijzig ‘Leverdatum’ naar: {Volgende week maandag} 
 Merk op dat de maximale einddatum al is gewijzigd naar ‘donderdag over twee weken’ 
 Klik [Opslaan] 
 Er verschijnt een melding: 

 

 
 

 Klik [Ja] 

 Productieplanner openen vanuit Order 
 Start Workflow [Plan order]: 

 

 
 

 De productieplanner wordt geopend 
 Klik   [Planningsgegevens opnieuw laden] 
 Er verschijnt een melding: 

 

 
 
  Klik [Ja] 
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 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 
 

 
 

 Let op: omdat de order nog niet is gepland of gesimuleerd worden bonregel bewerkingen 
nog onder elkaar getoond. 

 Simuleren in productieplanner (vooruit) 
 Klik in de navigatiebalk op de knop [Simuleren]: 

 

 
 

 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 
 

 
 

 Zoals is te zien wordt de order gestart vanaf volgende week maandag. De eerste bewerking 
‘Voorbereiding’ wordt eerst ingepland, gevolgd door de opvolgende bewerking ‘Trumph 
lasersnijmachine’. 
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 Diverse weergave knoppen in de productieplanner  

 Klik in de navigatiebalk op de knop  [Alle orders inklappen] en selecteer met het pijltje 
de optie ‘Orders’: 
 

 
 

 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 
 

 
 

 Tip: gebruik deze functie als u meerdere orders in de planning hebt staan en deze in een 
overzicht wilt bekijken.  

 Klik  en selecteer de optie ‘Regels’ 
 De planner toont weer de standaard weergave 

 Order op achteruit plannen zetten 
 Open tabblad ‘Order’ met het ordernummer 3000004 
 Open tabblad Productie 
 Open subtabblad Algemeen 
 Wijzig Planningsmethode naar: ‘Achteruit’ 
 Klik [Opslaan] 
 Er verschijnt een melding: 

 

 
 

 Klik [Ja] 
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 Productieplanning nogmaals starten 
 Start Workflow [Plan order] 
 Er verschijnt een informatiemelding:  

 

 
 

 Klik [OK] 
 De productieplanner wordt geopend: 

 

 
 

 Merk op dat in het formulier de knop [Simuleren] ontbreekt en er niets kan worden 
gewijzigd. 

 Sluit het tabblad 

 Simuleren in productieplanner (Achteruit) 
 Open tabblad ‘Planning’ met het ordernummer 3000004 
 Klik   [Planningsgegevens opnieuw laden] 
 Er verschijnt een vraag:  

 

 
 

 Klik [Ja] 
 Klik  [Toon oude posities] 
 In een lichte kleur wordt de huidige positie van de bonregels getoond: 

 

 
 

 Klik [Simuleren] 
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 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 
 

 
 

 Merk op dat de order, bon en bonregels nu achteruit zijn gepland, zoals ingesteld bij de 
order. Ze sluiten nu aan op de maximale einddatum productie. De oude positie is nog 
zichtbaar door middel van de licht groene balken. 

 Tip: gebruik de knop ‘Toon oude positie’ voordat u klikt op de knop [Simuleren]. Hierdoor 
kunt u na het simuleren zien, wat er is gewijzigd door de simulatie. 

 Wijzigen via rechtermuisknop 
 Klik met de rechtermuisknop op de order en selecteer de optie ‘Wijzigen’: 

 

 
 

 Tip: u kunt ook rechtermuisknop gebruiken door in het kolommenoverzicht aan de 
rechterkant op de order te klikken. 
 

 Een dialoog met de gegevens van de order wordt getoond: 
 

 
 

 Wijzig Maximale einddatum naar {de maandag ná de leverdatum} 
 Klik [Opslaan] 
 Er verschijnt een bevestigingsmelding 
 Klik [Ja] 
 Sluit het dialoog 
 Klik [Simuleren] 
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 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 
 

 
 

 Het veld ‘Maximale einddatum productie’ wordt gebruikt bij achteruit plannen. Doordat deze 
na de leverdatum ligt, ziet u uitroeptekens verschijnen dat de leverdatum niet gehaald kan 
worden. 

 Let op: bovenstaande is puur als voorbeeld en niet iets wat u zelf wilt uitvoeren in uw eigen 
omgeving! Belangrijk is om te weten dat als u de leverdatum wijzigt de ‘Maximale einddatum 
productie’ automatisch ook wordt gewijzigd en dus altijd voor de leverdatum blijft staan! 
 

 Probeer nu zelfstandig de maximale einddatum weer een dag voor de leverdatum te zetten. 
 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 

 

 
 

 Tip: de maximale einddatum wordt dus gebruikt bij planningsmethode ‘Achteruit plannen’ 

 Productieplanner zoom mogelijkheden en ‘Ga naar startdatum’ optie 

 Klik tweemaal  [Zoom in] 
 Er wordt ingezoomd op de huidige dag: 

 

 
  

  



10 
 

 Klik links in het kolommenoverzicht met de rechtermuisknop op de order en selecteer de 
optie ‘Ga naar startdatum’: 
 

 
 

 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 
 

 
 

 Merk op dat de planner springt naar de startdatum van de order 
 Sluit het tabblad 
 Er verschijnt een vraag:  

 

  
 

 Klik [Nee] 
 Let op: alle wijzigingen die u hebt doorgevoerd in de planning zijn weg! 

 Planningsmethode nogmaals wijzigen 
 Open tabblad ‘Order’ met het ordernummer 3000004 
 Open tabblad Productie 
 Open subtabbladAlgemeen 
 Wijzig ‘Planningsmethode’ naar ‘Vooruit’ 
 Wijzig ‘Minimale startdatum productie’: {volgende werkdag} 
 Klik [Opslaan] 
 Er verschijnen diverse bevestigingsmeldingen 

+ Klik op [Ja] bij elke bevestiging 
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 Simuleren in productieplanner (Vooruit) 
 Start Workflow [Plan order]  
 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 

 

 
 

 Zoals te zien is start de order de volgende werkdag 
 Tip: bij vooruit plannen wordt de ‘Minimale startdatum productie’ gebruikt als eerste dag 

waarop kan worden gepland 

 Controle niet opgeslagen planning 
 Open tabblad ‘Order’ met het ordernummer: 3000004 
 Open tabblad Productie 
 Open subtabblad Algemeen 
 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 

 

 
 

 Onder het kopje ‘Planning’ wordt in het veld ‘Planstatus’ weergegeven dat deze ‘Ongepland’ 
is. Daarnaast zijn de velden ‘Geplande startdatum productie’ en ‘Geplande einddatum 
productie’ nog leeg omdat de planning nog niet is opgeslagen. 
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 Planning opslaan 
 Open het tabblad ‘Planning’ met het ordernummer 3000004 

 Klik  [Alle wijzigen doorvoeren] 
 Er verschijnt kort een dialoog dat de planning wordt opgeslagen 
 Let op: alle wijzigingen in de planner worden nu opgeslagen in de order 
 Sluit het tabblad 

 Order planningsgegevens bekijken 
 Open tabblad ‘Order’ met het ordernummer 3000004 
 Open tabblad Productie 
 Open subtabblad Algemeen 

 

 
 

 Onder het kopje ‘Planning’ wordt in het veld ‘Planstatus’ weergegeven dat deze ‘Gepland’ is. 
De velden ‘Geplande start- en einddatum’ zijn nu gevuld naar aanleiding van wat er in de 
planning stond en nu is opgeslagen. 

  



13 
 

 Planning nogmaals starten 
 Start Workflow [Plan order]  
 Klik   [Planningsgegevens opnieuw laden] 
 Er verschijnt een melding: 

 

 
 
 Klik [Ja] 
 Merk op dat er niets veranderd: immers de order is gepland en wordt weergegeven zoals 

deze is opgelsagen. Het herladen van gegevens haalt nu de ‘geplande’ order op. 
 Let op: het is natuurlijk mogelijk om steeds weer nieuwe aanpassingen te doen en de 

planning opnieuw op te slaan. 
 Sluit alle openstaande tabbladen 
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De handelingen in deze extra oefening zijn gericht op het effect van handmatig slepen en vastzetten 

van bonregels in de productieplanning. U schuift eerst handmatig een bonregel, waarmee u deze 

vastzet in de planning. Vervolgens simuleert u de planning en zult u merken dat vastgezette regels 

niet meer worden gewijzigd. U leert hoe u vastgezette regels kunt ‘losmaken’, tenslotte sluit u de 

planning zonder deze wijzigingen op te slaan.  

 Productieplanner openen vanuit Order 
 Open de menuoptie ‘Productie > Orders‘ 
 Dubbelklik op de order met het ordernummer: 3000004 
 Het formulier ‘Order’ wordt geopend 
 Start Workflow [Plan order]: 
 De productieplanner wordt geopend 
 Klik   [Planningsgegevens opnieuw laden] 

 Gegevens vastzetten in planner 
 Klik en sleep in de Gantt chart de eerste bonregel bewerking met de omschrijving 

‘Voorbereiding’ naar volgende week maandag: 
 

 
 

 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 
 

 
 

 Merk op dat de bonregel bewerking ‘Voorbereiding’ nu een zwart kader om aan te geven dat 
deze vast staat in de planning. 

 Let op: omdat nog niet is geklikt op de knop [Simuleren] overlappen de twee bewerkingen 
elkaar, wat natuurlijk niet de bedoeling is. 
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 Simuleren met vastgezette bonregel 
 Klik [Simuleren] 
 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 

 

 
 

 Merk op dat de bonregel ‘Trumph lasersnijmachine’ is verschoven en nu start ná de bonregel 
bewerking ‘Voorbereiding’ 

 Bonregel los zetten 
 Klik  [Toon oude posities] 
 De lichte regels worden nu getoond onder de huidige planning: 
 Klik met de rechtermuisknop op de bonregel bewerking ‘Voorbereiding’ en deselecteer de 

optie ‘Vast in planning’: 
 

 
 

 Merk op dat de ‘zwarte rand’ om de bonregel is verdwenen 
 Klik  [Toon oude posities] 
 De lichte regels worden nu getoond onder de huidige planning 
 Klik [Simuleren] 
 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 

 

 
 

 De order start nu weer vanaf de volgende werkdag, omdat er niets meer in de planning 
vaststaat wordt weer het standaard methode voor planning gebruikt 
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 Toon oude positie nogmaals gebruiken 
 Klik  [Toon oude posities] 
 De licht groene balken (oude posities) verdwijnen 
 Klik  [Toon oude posities] 
 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 

 

 
 

 Zoals is te zien verschijnen de licht groene balken weer onder de huidige situatie 

 Tweede bewerking verslepen 
 Klik en sleep in de Gantt chart de tweede bonregel bewerking met de omschrijving ‘Trumph 

lasersnijmachine’ naar de volgende week: 
 

 
 

 Klik [Simuleren] 
 Let op: er gebeurd niets in de planning 
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 Vergelijk het resultaat met onderstaande afbeelding: 
 

 
 

 Let op: de order staat op vooruit plannen, dit betekend dat de eerste bewerking 
‘Voorbereiding’ wordt gepland op de eerst volgende werkdag. Door de volgende bewerking 
handmatig te verschuiven zet u deze vast. De knop [Simuleren] zal niets wijzigen aan 
vastgezette bonregels, immers u hebt deze vastgezet! 

 Tip: probeer zo weinig mogelijk zelf te slepen en gegevens vast te zetten in de planning, 
immers de simulatie zal niets doen met de gesleepte regels.  

 Sluit alle tabbladen 

+ Sla de gegevens niet op! 


