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De Van Ommeren Tank Terminal Botlek is gespecialiseerd in de opslag en manipulatie van chemicaliën en minerale oliën van derden. Per jaar worden
ongeveer 1300 zeeschepen en 3200 binnenvaartschepen geladen en gelost. Er vinden ook manipulaties plaats in en uit tankauto's, treinen en naar een
aantal externe installaties. Hiervoor zijn een uitgebreide infrastructuur en gespecialiseerd personeel aanwezig.
De steigerplanning van alle schepen en de daaruit volgende toewijzing van leidingen aan pompopdrachten, gebeurt in de huidige situatie nog grotendeels
handmatig. Verwacht wordt dat met een geautomatiseerd systeem deze taak vereenvoudigd kan worden. Daarom is gevraagd een
planningsondersteunend systeem te ontwerpen dat voorstellen doet met betrekking tot de toewijzing van schepen aan steigers.
Het systeem is geschreven in Visual Basic en levert een aantal voorstellen voor een steigerindeling in de vorm van een spreadsheet. Hierbij is rekening
gehouden met een aantal beperkende voorwaarden. Deze voorstellen worden door de computer gesorteerd op een aantal performance criteria.
Het was de bedoeling dit systeem te testen m.b.v. een eerder ontwikkeld simulatiemodel dat voornamelijk gericht was op de uitvoering van de
werkzaamheden. Dit model is echter niet geschikt gebleken om het planningsondersteunend systeem te testen.
Het systeem is nu getest door de voorstellen die het progranuna genereert, te vergelijken met de planning zoals die in de praktijk is gerealiseerd. Het
blijkt dat de planningen die het programma levert, beter zijn (in relatie met de criteria die de computer hanteert) dan de planningen die in de praktijk
worden gerealiseerd.
De belangrijkste conclusie is dat het systeem een goede hulp is bij het plannen, maar dat de voorstellen die het systeem levert nog moeten worden
bijgestuurd om de planning realiseerbaar te maken. Deze sturing blijft nodig omdat een aantal niet kwantificeerbare aspecten een rol spelen. Bijvoorbeeld:
De afweging tussen een kleinere totale wachttijd en twee dure schepen na elkaar aan dezelfde steiger, in vergelijking met een grotere totale wachttijd en
de twee dure schepen aan verschillende steigers.
Door gebruik van het programma kan de aandacht van de planners meer worden gericht op het sturen van de planning dan op het maken er van. Een
grote verbetering zou nog zijn het automatisch genereren van de invoergegevens, door het programma te koppelen aan de Terminal-programmatuur. Een
andere mogelijkheid tot gebruik is het koppelen aan een simulatiemodel, zodat meer algemene planningsconcepten kunnen worden bestudeerd.
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