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VERBETERD COMPUTER-GEÏMPLEMENTEERD STOCKBEHEER

TECHNISCH DOMEIN

De huidige uitvinding betreft computer-geïmplementeerd stockbeheer.

STAND DER TECHNIEK

US 6 341 271 beschrijft een inventarismanagementsysteem dat aanwezige 

hoeveelheden en marktprijzen monitort voor geautomatiseerde aankoop. Verder 

beschrijft het document de voorspelling van prijzen op basis van historische prijsdata, 

alsook de voorspelling van productafname op basis van historische data.

Het document beschrijft echter geen voorzieningen om rekening te houden met een 

beperkte opslagruimte en een diversiteit aan producten. Verder houdt het systeem 

geen rekening met eerdere waargenomen levertijden.

De huidige uitvinding beoogt minstens een oplossing te vinden voor enkele van 

bovenvermelde problemen.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING

In een eerste aspect betreft de huidige uitvinding een computer-geïmplementeerde 

methode voor stockbeheer, volgens conclusie 1.

In een tweede aspect betreft de huidige uitvinding een computersysteem voor 

stockbeheer, volgens conclusie 13.

In een derde aspect betreft de huidige uitvinding een tastbare niet-transitoire 

computer-leesbare informatiedrager omvattende een computerprogrammaproduct 

voor stockbeheer, volgens conclusie 14.

De huidige uitvinding is voordelig omdat deze voorziet in een geautomatiseerde 

berekening van een aankoophoeveelheid, waarbij rekening wordt gehouden met 

historische levertijden. Hiervoor kan een databank voorzien worden, waarbij per type 

product historische leveringsdata wordt bijgehouden, waarbij de leveringsdata een 

besteltijdstip, een bestelhoeveelheid, en een leveringstijdstip omvat. Een historische 
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levertijd kan bepaald worden op basis van een leveringstijdstip en een besteltijdstip. 

Door rekening te houden met historische levertijden wordt de kans om een 

stocktekort te hebben beperkt tot een minimum.

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING

De huidige uitvinding betreft een computer-geïmplementeerde methode, een 

computersysteem, en een tastbare niet-transitoire computer-leesbare 

informatiedrager omvattende een computerprogrammaproduct voor stockbeheer. De 

uitvinding werd samengevat in de daartoe voorziene sectie. In wat volgt, wordt de 

uitvinding in detail beschreven, worden voorkeursuitvoeringen toegelicht, en wordt 

de uitvinding geïllustreerd aan de hand van voorbeelden.

Tenzij anders gedefinieerd hebben alle termen die gebruikt worden in de beschrijving 

van de uitvinding, ook technische en wetenschappelijke termen, de betekenis zoals 

ze algemeen begrepen worden door de vakman in het technisch veld van de 

uitvinding. Voor een betere beoordeling van de beschrijving van de uitvinding, 

worden de volgende termen expliciet uitgelegd.

"Een", "de" en "het" refereren in dit document aan zowel het enkelvoud als het 

meervoud tenzij de context duidelijk anders veronderstelt. Bijvoorbeeld, "een 

segment" betekent een of meer dan een segment.

De termen "omvatten", "omvattende", "bestaan uit", "bestaande uit", "voorzien van", 

"bevatten", "bevattende", "inhouden", "inhoudende" zijn synoniemen en zijn 

inclusieve of open termen die de aanwezigheid van wat volgt aanduiden, en die de 

aanwezigheid niet uitsluiten of beletten van andere componenten, kenmerken, 

elementen, leden, stappen, gekend uit of beschreven in de stand der techniek.

De term "invoerapparaat" refereert in dit document naar een apparaat geschikt om 

input aan te leveren aan een gebruikerstoestel. Een niet-limitatieve lijst van 

voorbeelden van gebruikerstoestellen omvat een desktop, een server, een laptop, 

een smartphone, een tablet, een rekenmachine, een muziekspeler, en een 

smartwatch. De input is niet beperkt tot een bepaalde modaliteit en kan mechanische 

beweging, geluid, beelden, en dergelijke omvatten. De input kan discreet en/of 

continu zijn. De input is ook niet beperkt door het aantal vrijheidsgraden. De input 

kan zowel directe als indirecte input betreffen. Bij het voorzien van input met 
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betrekking tot een positie of de verandering daarvan, zoals bv. een indicator op een 

scherm, kan de input zowel absoluut als relatief zijn. Een niet-limitatieve lijst van 

voorbeelden van invoerapparaten omvat een toetsenbord, een computermuis, een 

touchpad, een touchscreen, een camera, een scanner, een joystick, een microfoon, 

een lichtpen, een trackball, een geprojecteerd keyboard en een spelcontroller.

In een eerste aspect betreft de huidige uitvinding een computer-geïmplementeerde 

methode voor stockbeheer. In een tweede aspect betreft de huidige uitvinding een 

computersysteem voor stockbeheer. Het computersysteem omvat minstens één 

centrale verwerkingseenheid. In een derde aspect betreft de huidige uitvinding een 

tastbare niet-transitoire computer-leesbare informatiedrager omvattende een 

computerprogrammaproduct voor stockbeheer. Iemand met gewone kennis in het 

vakgebied zal appreciëren dat het computersysteem volgens het tweede aspect 

geconfigureerd is voor het uitvoeren van de stappen van de methode volgens het 

eerste aspect. Verder zal iemand met gewone kennis in het vakgebied eveneens 

appreciëren dat het computerprogrammaproduct volgens het derde aspect instructies 

omvat voor het uitvoeren van de methode volgens het eerste aspect op een 

computersysteem volgens het tweede aspect. In wat volgt, wordt daarom geen 

onderscheid meer gemaakt tussen de drie aspecten van de uitvinding. De 

hiernavolgende beschrijving, uitvoeringsvormen, en voorbeelden kunnen bijgevolg 

betrekking hebben op elk van de drie aspecten.

Voor elk van een veelheid van types producten, wordt een verwachting van levertijd 

bepaald minstens gedeeltelijk op basis van een voortschrijdend gemiddelde van 

historische levertijden over een vooraf bepaald levertijdvenster. Voor een type 

product wordt een aankoophoeveelheid berekend minstens gedeeltelijk op basis van 

een huidige voorraadhoeveelheid, een verwachting van afname, en de bepaalde 

verwachting van levertijd. Bij voorkeur wordt een historische levertijd bepaald op 

basis van een besteltijdstip en een levertijdstip. Bij voorkeur is het besteltijdstip een 

besteldatum. Bij voorkeur is het levertijdstip een leverdatum. Bij voorkeur wordt het 

levertijdstip bepaald op basis van het registreren van een aankomst van een 

bestelling via minstens één invoerapparaat. Het minstens één invoerapparaat kan 

een barcodescanner, een RFID lezer, of een NFC lezer omvatten. Alternatief of 

additioneel kan het minstens één invoerapparaat een toetsenbord en/of 

computermuis omvatten. Bij voorkeur wordt de verwachting van afname bepaald 

minstens gedeeltelijk op basis van een voortschrijdend gemiddelde van historische 

afname over een vooraf bepaald afnametijdvenster. Op basis van een berekende 
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aankoophoeveelheid voor een type product kan dan een bestelling geplaatst worden. 

Hierbij kunnen meerdere types producten gecombineerd worden in één bestelling, 

bv. wanneer het eenzelfde leverancier betreft. Bijgevolg omvat de methode bij 

voorkeur eveneens de stap van het plaatsen van minstens één bestelling op basis 

van minstens één berekende aankoophoeveelheid. Een hoeveelheid kan hierbij een 

aantal, een volume, of een gewicht zijn. Bij voorkeur is een hoeveelheid een geheel 

aantal. Een levertijdvenster wordt gekenmerkt door een relatieve starttijd en één van 

een tijdvenstergrootte en een relatieve stoptijd. Een eerste voorbeeld van een 

levertijdvenster is het voorbije jaar, of de voorbije twaalf maanden. De relatieve 

starttijd is hierbij 12 maanden geleden, de tijdvenstergrootte 12 maanden, en de 

relatieve stoptijd het huidig moment of 0 maanden geleden. Een tweede voorbeeld 

van een levertijdvenster is een periode van drie opeenvolgende maanden waarbij de 

middelste maand een jaar voor het huidig moment valt. Voor oktober 2016 als huidig 

moment, omvat het corresponderend levertijdvenster september, oktober en 

november 2015. Aangezien het relatieve starttijden betreft, schrijdt het gemiddelde 

voort naar mate het huidig moment evolueert.

Vaak beloven leveranciers korte levertermijnen om klanten te winnen, maar 

overschrijden de leveranciers deze. Hierdoor kan een ongewenst tekort ontstaan van 

een product. De huidige uitvinding is voordelig omdat deze voorziet in een 

geautomatiseerde berekening van een aankoophoeveelheid, waarbij rekening wordt 

gehouden met historische waargenomen levertijden. Door rekening te houden met 

historische levertijden wordt de kans om een stocktekort te hebben beperkt tot een 

minimum.

Bij voorkeur wordt voor een type product genoemde aankoophoeveelheid bepaald 

minstens gedeeltelijk op basis van een openstaande binnenkomende hoeveelheid en 

een openstaande buitengaande hoeveelheid (in additie tot de huidige 

voorraadhoeveelheid, de verwachting van afname, en de verwachting van levertijd). 

De openstaande binnenkomende hoeveelheid betreft de nog niet toegekomen 

bestellingen. De openstaande buitengaande hoeveelheid betreft hierbij de nog niet 

verzonden klantenorders. Door rekening te houden met openstaande 

binnenkomende of buitengaande producthoeveelheden, kan een accurater beeld 

verkregen worden van de benodigde bestelling, wat de kans tot een tekort of een te 

grote stock verkleint.
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In een voorkeursuitvoering wordt een tastbaar niet-transitoir computer-leesbaar 

opslagmedium omvattende een databank voorzien. Bij voorkeur is de databank een 

relationele databank. Bij grotere voorkeur is de databank een SQL databank volgens 

de ISO/IEC 9075 standaard. Bij voorkeur omvat het computersysteem het 

opslagmedium. Alternatief kan een server het opslagmedium omvatten. In dit geval 

zijn de server en het computersysteem geconfigureerd voor datacommunicatie via 

een netwerkverbinding. Het computersysteem kan dan via een netwerkverbinding 

data van het opslagmedium opvragen. De netwerkverbinding kan een lokale 

verbinding betreffen, zoals bv. in een zogenaamd local area network (LAN). De 

netwerkverbinding kan alternatief een Internetverbinding zijn. De databank omvat 

voor elk van de veelheid van types producten de huidige voorraadhoeveelheid; 

leveringsdata omvattende een besteltijdstip, een bestelhoeveelheid en een 

leveringstijdstip; en verkoopdata omvattende een verkooptijdstip en een 

verkoophoeveelheid. De huidige voorraadhoeveelheid kan bijgevolg bepaald worden 

door het inlezen van minstens één hoeveelheidwaarde van het opslagmedium (uit de 

databank). Bij levering van een bestelling, kan via hogergenoemd minstens één 

invoerapparaat de aankomst van de bestelling geregistreerd worden en de huidige 

voorraadhoeveelheid in de databank corresponderend aangepast worden. Hierbij 

wordt ook het levertijdstip van een bestelling van een type product in de databank 

toegevoegd. Alternatief of additioneel kan de huidige voorraadhoeveelheid bepaald 

worden via minstens één gewichtssensor, minstens één lengte-, oppervlakte- of 

volumesensor; of minstens één RFID lezer. De sensoren/lezers kunnen via optische 

en/of elektrisch geleidende kabels uitgelezen worden. Alternatief wordt de 

corresponderende sensordata en/of lezerdata via draadloze communicatie door de 

sensoren/lezers uitgestuurd en wordt deze data ontvangen voor 

communicatiemodules van het computersysteem. Op deze wijze kan steeds de 

correcte huidige voorraadhoeveelheid van een type product verkregen worden. 

Verder kan de verwachte levertijd bepaald worden minstens gedeeltelijk op basis van 

de leveringsdata omvattende een besteltijdstip binnen het levertijdvenster. Verder 

kan ook de verwachte afname bepaald worden minstens gedeeltelijk op basis van de 

verkoopdata omvattende een verkooptijdstip binnen het afnametijdvenster.

In een voorkeursuitvoering wordt een verwachting van levertijd gecorrigeerd in een 

uitzonderingsperiode. Bij voorkeur wordt de verwachting van levertijd gecorrigeerd 

in de uitzonderingsperiode op basis van een gemiddelde van historische levertijden 

over een corresponderend uitzonderingslevertijdvenster. Dit is voordelig omdat op 
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deze wijze rekening kan worden gehouden met uitzonderingsperiodes zoals 

vakanties, bv. de zomervakantie en de kerstvakantie.

In een voorkeursuitvoering wordt voor elk van de veelheid van types producten 

historische prijsinformatie bijgehouden, bv. in de databank. Verder wordt actuele 

prijsinformatie gemonitord, bv. door het opvragen van actuele prijsinformatie via 

Internet. Dit kan minstens één prijs voor minstens één aankoophoeveelheid bij 

minstens één leverancier betreffen. De actuele prijsinformatie kan toegevoegd 

worden aan de historische prijsinformatie, voor later gebruik als historische 

prijsinformatie. De aankoophoeveelheid kan dan bepaald worden minstens 

gedeeltelijk op basis van de historische prijsinformatie en/of de actuele 

prijsinformatie. Bij voorkeur wordt een verwachting van prijs bepaald minstens 

gedeeltelijk op basis van een voortschrijdend gemiddelde van historische prijzen over 

een vooraf bepaald prijstijdvenster. De aankoophoeveelheid wordt dan bepaald 

minstens gedeeltelijk op basis van de verwachting van prijs.

In een uitvoeringsvorm kan een module voor artificiële intelligentie voorzien worden. 

De module kan getraind worden minstens gedeeltelijk op basis van historische 

voorraadhoeveelheden, historische levertijden, historische afname, en/of historische 

prijzen. De module wordt hierbij getraind voor het bepalen van optimale 

aankoophoeveelheden. De term "artificiële intelligentie” (AI) refereert in dit 

document naar een vakgebied betreffende het machinaal realiseren van cognitieve 

functies. De centrale problemen in AI onderzoek omvatten redeneren, kennis, 

planning, leren, natuurlijke taalverwerking, perceptie, en het vermogen om objecten 

te manipuleren. Benaderingen omvatten statische methoden, computationele 

intelligentie, en traditionele symbolische AI. Het AI vakgebied betreft 

computerwetenschappen, wiskunde, psychologie, taalkunde, filosofie, 

neurowetenschappen, artificiële psychologie, en vele andere. AI realisaties omvatten 

het succesvol begrijpen van menselijke spraak, op een hoog niveau concurreren in 

strategische spellen, autonome auto's, intelligent routen in netwerken, het 

interpreteren van complexe data, gezichtsherkenning, en dergelijke. Het AI 

vakgebied omvat machinaal leren. Een niet-limitatieve voorbeeldlijst van technieken 

gebruikt bij machinaal leren omvat beslissingsboomleren, associatieregelleren, 

artificiële neurale netwerken, diep leren (Eng. deep learning), inductieve 

logicaprogrammering, support vector machines, clustering, Bayesiaanse netwerken, 

versterkingsleren (Eng. reinforcement learning), representatieleren, gelijkenis- en 

metrisch leren, sparse dictionary learning, genetische algoritmes, regel-gebaseerd
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machinaal leren, en leerclassificatiesystemen. Een niet-limitatieve voorbeeldlijst van 

computerprogrammaproducten voor machinaal leren omvat Apache SINGA, Caffe, 

Deeplearning4j, Dlib, Keras, Microsoft Cognitive Toolkit, Microsoft Computational 

Network Toolkit, MXNet, Neural Designer, OpenNN, Pytorch, Scikit-learn voor de 

5 Python programmeertaal, TensorFlow, Theano, Torch, en Wolfram Mathematica.

In wat volgt, wordt de uitvinding beschreven a.d.h.v. een niet-limiterend voorbeeld 

dat de uitvinding illustreert, en dat niet bedoeld is of geïnterpreteerd mag worden 

om de omvang van de uitvinding te limiteren.

10
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VOORBEELD

Een computerprogrammaproduct laat toe om de voorraadpositie in reële tijd bij te 

sturen in functie van de verkoophistoriek van de laatste 12 maanden. Voor elk 

product dat een bedrijf verkoopt bepaalt het computerprogrammaproduct de ideale 

stockpositie en de bijhorende bestelpositie. Dit gebeurt op basis van een algoritme 

met een set van parameters:

• Een gewenste minimumvoorraad wordt berekend op basis van het 

voortschrijdend genormaliseerd gemiddelde van de verkopen over de laatste 

12 maanden en het voortschrijdend gemiddelde van de levertijd over de 

laatste 12 maanden.

• Een gewenste maximumvoorraad wordt berekend op basis van de gewenste 

minimumvoorraad en een voorraadbufferfactor.

• Een bestelpositie wordt berekend op basis van de gewenste 

maximumvoorraad, de huidige aanwezige voorraad, de openstaande 

klantenorders en de uitstaande bestellingen bij de leverancier.

Hierbij wordt het voortschrijdend genormaliseerd gemiddelde van de verkopen over 

de laatste 12 maanden gecorrigeerd voor maanden waarin:

• geen verkoop geregistreerd werd;

• de verkoop meer dan 2.5 keer het niet-gecorrigeerd voortschrijdend 

gemiddelde van de verkopen over de laatste 12 manden bedraagt; en

• de verkoop minder dan 0.25 keer het niet-gecorrigeerd voortschrijdend 

gemiddelde van de verkopen over de laatste 12 maanden bedraagt.

Hierbij wordt verder het voortschrijdend gemiddelde van de levertijd over de laatste 

12 maanden berekend op basis van de leverdatum en besteldatum van het 

betreffende artikel, gecorrigeerd voor de vakantieperiode juli/augustus en de 

eindejaarsperiode november/december.

Verder worden artikelen die in de laatste 12 maanden aan minder dan 3 klanten 

verkocht werden, uitgesloten als voorraadartikel. Verder worden eveneens artikelen 

die in de laatste 12 maanden gedurende minder dan 4 maanden verkocht werden, 

uitgesloten als voorraadartikel.

Bij voorkeur omvat het computerprogrammaproduct instructies in SQL broncode.
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CONCLUSIES

1. Computer-geïmplementeerde methode voor stockbeheer, omvattende de 

stappen van het voor elk van een veelheid van types producten:

- bepalen van een verwachting van levertijd minstens gedeeltelijk op 

basis van een voortschrijdend gemiddelde van historische levertijden 

over een vooraf bepaald levertijdvenster; en

- berekenen van een aankoophoeveelheid minstens gedeeltelijk op basis 

van een huidige voorraadhoeveelheid, een verwachting van afname, 

en de bepaalde verwachting van levertijd,

waarin de huidige voorraadhoeveelheid bepaald wordt via minstens één 

gewichtssensor; minstens één lengte-, oppervlakte- of volumesensor; 

minstens één RFID lezer; of het inlezen van minstens één hoeveelheidwaarde 

van een tastbaar niet-transitoir computer-leesbaar opslagmedium.

2. Computer-geïmplementeerde methode volgens één der voorgaande 

conclusies, waarin de methode eveneens de stap omvat van het plaatsen van 

minstens één bestelling op basis van minstens één berekende 

aankoophoeveelheid.

3. Computer-geïmplementeerde methode volgens één der voorgaande 

conclusies, waarin de methode de stap omvat van het bepalen van een 

historische levertijd op basis van een besteltijdstip en een levertijdstip, bij 

voorkeur het besteltijdstip een besteldatum, bij voorkeur het levertijdstip een 

leverdatum.

4. Computer-geïmplementeerde methode volgens één der voorgaande 

conclusies, waarin de verwachting van afname bepaald wordt minstens 

gedeeltelijk op basis van een voortschrijdend gemiddelde van historische 

afname over een vooraf bepaald afnametijdvenster.

5. Computer-geïmplementeerde methode volgens één der voorgaande 

conclusies, waarin een hoeveelheid een aantal, een volume of een gewicht is, 

bij voorkeur een geheel aantal.

6. Computer-geïmplementeerde methode volgens één der voorgaande 

conclusies, waarin de aankoophoeveelheid van een type product berekend 
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wordt minstens gedeeltelijk op basis van een openstaande binnenkomende 

hoeveelheid en een openstaande buitengaande hoeveelheid.

7. Computer-geïmplementeerde methode volgens één der voorgaande 

conclusies, omvattende de stappen van:

- het voorzien van een tastbaar niet-transitoir computer-leesbaar 

opslagmedium omvattende een relationele databank omvattende voor 

een type product van de veelheid van types producten de huidige 

voorraadhoeveelheid; leveringsdata omvattende een besteltijdstip, 

een bestelhoeveelheid, en een leveringstijdstip; en verkoopdata 

omvattende een verkooptijdstip en een verkoophoeveelheid;

- het bepalen van de verwachte levertijd minstens gedeeltelijk op basis 

van de leveringsdata omvattende een besteltijdstip binnen het 

levertijdvenster.

8. Computer-geïmplementeerde methode volgens voorgaande conclusies 4 en 8, 

omvattende de stap van het bepalen van de verwachte afname minstens 

gedeeltelijk op basis van de verkoopdata omvattende een verkooptijdstip 

binnen het afnametijdvenster.

9. Computer-geïmplementeerde methode volgens één der voorgaande 

conclusies, waarin een verwachting van levertijd gecorrigeerd wordt in een 

uitzonderingsperiode.

10. Computer-geïmplementeerde methode volgens voorgaande conclusie 10, 

waarin de verwachting van levertijd gecorrigeerd wordt in een 

uitzonderingsperiode op basis van een gemiddelde van historische levertijden 

over een corresponderend uitzonderingslevertijdvenster.

11. Computer-geïmplementeerde methode volgens één der voorgaande 

conclusies, omvattende de stappen van het voor elk van de veelheid van types 

producten:

- bijhouden van historische prijsinformatie;

- monitoren van actuele prijsinformatie; en

- berekenen van een aankoophoeveelheid minstens gedeeltelijk op basis 

van de historische prijsinformatie en/of de actuele prijsinformatie.
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12. Computer-geïmplementeerde methode volgens één der voorgaande 

conclusies en volgens voorgaande conclusie 8, waarin de relationele databank 

een SQL databank volgens de ISO/IEC 9075 standaard is.

13. Computersysteem voor stockbeheer, het computersysteem omvattende 

minstens één centrale verwerkingseenheid, het computersysteem 

geconfigureerd voor het voor elk van een veelheid van types producten:

- bepalen van een verwachting van levertijd minstens gedeeltelijk op 

basis van een voortschrijdend gemiddelde van historische levertijden 

over een vooraf bepaald levertijdvenster; en

- berekenen van een aankoophoeveelheid minstens gedeeltelijk op basis 

van een huidige voorraadhoeveelheid, een verwachting van afname, 

en de bepaalde verwachting van levertijd,

waarin de huidige voorraadhoeveelheid bepaald wordt via minstens één 

gewichtssensor; minstens één lengte-, oppervlakte- of volumesensor; 

minstens één RFID lezer; of het inlezen van minstens één hoeveelheidwaarde 

van een tastbaar niet-transitoir computer-leesbaar opslagmedium.

14. Tastbare niet-transitoire computer-leesbare informatiedrager omvattende een

computerprogrammaproduct voor stockbeheer, het

computerprogrammaproduct geconfigureerd voor executie op een 

computersysteem omvattende minstens één centrale verwerkingseenheid, 

het computerprogrammaproduct omvattende instructies voor het voor elk van 

een veelheid van types producten:

- bepalen van een verwachting van levertijd minstens gedeeltelijk op 

basis van een voortschrijdend gemiddelde van historische levertijden 

over een vooraf bepaald levertijdvenster; en

- berekenen van een aankoophoeveelheid minstens gedeeltelijk op basis 

van een huidige voorraadhoeveelheid, een verwachting van afname, 

en de bepaalde verwachting van levertijd,

waarin de huidige voorraadhoeveelheid bepaald wordt via minstens één 

gewichtssensor; minstens één lengte-, oppervlakte- of volumesensor; 

minstens één RFID lezer; of het inlezen van minstens één hoeveelheidwaarde 

van een tastbaar niet-transitoir computer-leesbaar opslagmedium.
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Onderdeel I Basis van de opinie

1. Deze opinie is opgesteld op basis van de conclusies ingediend voor aanvang van het onderzoek.

2. Met betrekking tot nucleotide en/of aminozuur sequenties die, in voorkomend geval, genoemd worden in de 
aanvraag, is deze opinie opgesteld op basis van de volgende elementen:

a. Aard van het element:

□ een lijst van de sequentie(s)

□ tabel(len) met betrekking tot de lijst van de sequentie(s)

b. Type drager:

□ op papier

□ in elektronische vorm

c. Moment van indiening of levering:

□ opgenomen in de aanvraag zoals ingediend

□ samen met de aanvraag elektronisch ingediend

□ later geleverd

3. □ Bovendien, wanneer er mer dan één versie of kopie van een sequentielijst of van één of meerdere tabellen
die er betrekking op hebben, werd ingediend, zijn de benodigde verklaringen ingediend,dat de informatie, 
die later of bij wijze van aanvullende kopieën werd geleverd naar gelang het geval, identiek is aan diegene 
die oorspronkelijk werd geleverd en niet verder gaat dan de openbaarmaking in de internationale aanvraag 
zoals oorspronkelijk ingediend.

4. Aanvullende opmerkingen;

BE237B (Januari 2007)
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Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële 
toepasbaarheid; citaten en explicaties ter ondersteuning van deze verklaring

1. Verklaring

Nieuwheid Ja: Conclusies 2-13
Nee; Conclusies 1,14,15

Inventiviteit Ja: Conclusies
Nee: Conclusies 1 -15

Industriële toepasbaarheid Ja: Conclusies 1-15
Nee: Conclusies

2. Citaten en explicaties:

Zie apart blad

BE237B (Januari 2007)
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item V.

1 Reference is made to the following documents:

D1 US 2010/312611 A1 (HENDERSON MICHAEL [US] ET AL) 9
december 2010 (2010-12-09)

D2 US 2007/270990 A1 (KATIRCIOGLU KAAN KUDSI [US]) 22
november 2007 (2007-11-22)

2 The present application and the claims in particular are directed at the 
computer implementation of an inventory management system. It is noted that 
inventory management, as such, does not belong to a field of technology, 
whereas an inventive step can only be present for non-obvious contributions 
to technical fields. Consequently, any improvements to the manner in which 
inventory management is carried out cannot contribute to an inventive step.

2.1 The claims are not directed at inventory management methods as such, but 
at the computer implementation thereof. The use of computer systems makes 
the claimed subject-matter technical. However, the use of a computer system 
for automating otherwise non-technical matter is obvious, and straightforward 
to a person skilled in the art.

2.2 In the context of claim 1, the following steps are attributed to a non-technical 
inventory management method:

"Computer goïmplomontoordo methode voor stockbeheer, omvattende de 
stappen van het voor elk van een veelheid van types producten:

- bepalen van een verwachting van levertijd minstens gedeeltelijk op basis 
van een voortschrijdend gemiddelde van historische levertijden over een 
vooraf bepaald levertijdvenster; en

- berekenen van een aankoophoeveelheid minstens gedeeltelijk op basis van 
een huidige voorraadhoeveelheid, een verwachting van afname, en de 
bepaalde verwachting van levertijd."

2.3 The technical aspect of the subject-matter of claim 1 is that the method is 
computer-implemented.

2.4 The closest prior art is chosen on the basis of the technical features of the 
claim. In the present case, it is considered to be a notoriously known 
computer system.
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2.5 In order to ensure that the non-technical method identified in section 2.2 
cannot contribute to an inventive step, it is considered as a non-technical 
requirement to be met.

2.6 The problem to be solved by the person skilled in the art (a programmer) is 
therefore considered to implement the non-technical method identified in 2.2.

2.7 Since the claim comprises non technical details concerning the manner in 
which the method is implemented, it must be concluded that such an 
implementation would be straightforward and obvious to the person skilled in 
the art.

2.8 Consequently, the subject-matter of claim 1 lacks an inventive step.

2.9 The objection in respect of the subject-matter of claim 1 applies, for 
analogous reasons, to the subject-matter of all further claims 2-15. The only 
further technical feature contained in these claims is the use of a relational 
database of the SQL type according to the ISO/IEC 9075 standard, which is 
considered to be part of the common general knowledge of the person skilled 
in the art. It's use is therefore considered to be obvious.

3 Notwithstanding the above, it is noted that D1 (see claim 1 ; par. 16 and 
"weekly average" in par. 110) and D2 (see abstract, par. 30 and "CASLT" in 
par. 73 and 122-130) disclose the subject-matter of claim 1, so that at least 
the subject-matter of claim 1 and the corresponding independent claims 14 
and 15 lacks novelty.
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Betreffende Item V

1 Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 US 2010/312611 A1 (HENDERSON MICHAEL [US] ET AL) 9 
december 2010 (2010-12-09)

D2 US 2007/270990 A1 (KATIRCIOGLU KAAN KUDSI [US]) 22 
november 2007 (2007-11 -22)

2 De onderhavige aanvrage en de conclusies in het bijzonder betreffen de 
computerimplementatie van een voorraadbeheersysteem. NB: voorraadbeheer 
als zodanig behoort niet tot een technologisch vakgebied en er kan uitsluitend 
sprake zijn inventiviteit in geval van niet voor de hand liggende bijdragen aan 
technische vakgebieden. Derhalve kunnen verbeteringen aan de wijze waarop 
voorraadbeheer wordt uitgevoerd niet bijdragen aan inventiviteit.

2.1 De conclusies betreffen geen werkwijzen voor voorraadbeheer als zodanig, maar 
de computerimplementatie daarvan. Het gebruik van computersystemen maakt 
de materie volgens de conclusies technisch. Het gebruik van een 
computersysteem voor het automatiseren van een overigens niet-technische 
materie is voor een deskundige in het vakgebied voor de hand liggend.

2.2 In de context van conclusie 1 worden de volgende stappen toegewezen aan een 
niet technische werkwijze voor voorraadbeheer:

"Computer geïmplementeerde methode voor stockbeheer, omvattende de 
stappen van het voor elk van een veelheid van types producten:

- bepalen van een verwachting van levertijd minstens gedeeltelijk op basis van 
een voortschrijdend gemiddelde van historische levertijden over een vooraf 
bepaald levertijdvenster; en

- berekenen van een aankoophoeveelheid minstens gedeeltelijk op basis van 
een huidige voorraadhoeveelheid, een verwachting van afname, en de bepaalde 
verwachting van levertijd."

2.3 Het technische aspect van de materie volgens conclusie 1 is dat de werkwijze 
computergeïmplementeerd is.

2.4 De meest nabijgelegen stand van de techniek is gekozen op basis van de 
technische maatregelen volgens de conclusie. In het onderhavige geval wordt dit 
geacht een algemeen bekend computersysteem te zijn.

2.5 Om ervoor te zorgen dat de niet-technische werkwijze als vastgesteld in deel 2.2 
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niet bijdraagt aan inventiviteit, wordt deze beschouwd als een niet-technisch eis 
waaraan moet worden voldaan.

2.6 Het door een deskundige in het vakgebied (een programmeur) op te lossen 
probleem wordt derhalve geacht het implementeren van de niet-technische 
werkwijze als vastgesteld in 2.2 te zijn.

2.7 Aangezien de conclusie niet-technische details bevat betreffende de wijze 
waarop de werkwijze geïmplementeerd wordt, moet worden geconcludeerd dat 
een dergelijke implementatie voor een deskundige in het vakgebied voor de 
hand liggend zou zijn.

2.8 Derhalve vertoont de materie volgens conclusie 1 een gebrek aan inventiviteit.

2.9 Het bezwaar met betrekking tot de materie volgens conclusie 1 geldt, vanwege 
soortgelijke redenen, voor de materie volgens alle verdere conclusies 2-15. De 
enige verdere technische maatregel die deze conclusies bevat, is het gebruik 
van een relationele database van het SQL type volgens de ISO/IEC 9075 norm, 
welke wordt geacht tot de algemene kennis van een deskundige in het 
vakgebied te behoren. Het gebruik ervan wordt derhalve geacht voor de hand 
liggend te zijn.

3 Niettegenstaande het bovenstaande, wordt opgemerkt dat in D1 (zie conclusie 
1; alinea 16 en "wekelijks gemiddelde" in alinea 110) en in D2 (zie het 
uittreksel, alinea 30 en "CASLT" in alinea 73 en 122-130) de materie volgens 
conclusie 1 wordt geopenbaard, zodat ten minste de materie volgens conclusie 
1 en de overeenkomstige onafhankelijke conclusies 14 en 15 een gebrek aan 
nieuwheid vertonen.
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