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ABSTRACT 

Products are priced in order to sell them and make a profit. Every firm, therefore, needs a pricing 

strategy. Such a strategy should be simple. It should ensure simplicity in tactics and decisions and 

minimize complications. 

It is difficult to set a price with the help of only one pricing model. The price of a product may vary 

due to factors like geographical area, different clients and time difference. Prices must always be 

cost-compatible. 

An essential step in deciding on a pricing strategy involves looking at the characteristics of pricing 

decisions. The classic economic theory is based upon demand and supply and attempts to balance 

these two concepts. In most cases it works on the basis of cost plus profit. This way of thinking 

about prices does not guarantee a profit, because costs and profit depend upon volume and 

volume is dependent on the correct price. Prices can be cut at first. In this way only a small profit 

will be ensured. If the price is too low it will not automatically ensure a profit. 

Usually little attention is paid to the market itsei? in deciding on a price. It is not an easy task to 

arrive at the 'envelope of acceptable prices". Not to fall into the standard trap of adding profit to 

cost, one has to have a broad overview of pricing strategies. 

Multiple approaches are followed in determining prices. Firstly, one can look at cost and its 

characteristics. By adding a profit margin to cost, one can determine a new price. It may be too low 

or it may be too high, resulting in the risk that customers will buy the competition's product. 

It is therefor essential to look at strategic concepts like the competition's price as well. The way a 

buyer looks at certain prices and then decides whether to buy or not, also plays a very important 

role. 

All of these factors have to be taken into consideration and all aspects have to be balanced to 

arrive at a price. 

A framework for pricing decisions includes the recognition of the need for a pricing decision, 

determining a price, developing a model, identifying and anticipating pricing problems, developing 

feasible courses of action, forecasting the outcomes of each alternative and monitoring and 

reviewing the outcome of each action. 
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Management's pricing decision is taken after studying all this information. Information can be 

given as a single answer or in detail. Costs can be divided into direct costs and absorption costs. 

Although prices can be determined in more ways than one, the ideal is to take more than one 

factor into consideration. Every aspect must carry a weight and these weights can be changed. 

That is why the multiple criteria decision method is so effective. With this method a few factors are 

taken into account. Each of these factors adds to the price definition in a certain manner with 

regard to each product. By changing the profit margin, the price can be adjusted until one is 

satisfied with the new price. 

A company's structure, location and nature will play a role in determining which technique is used 

to determine a price. The best technique is one that can be adjusted and where multiple criteria 

can be set. The choice of a technique is a personal choice. The multi-criteria method is flexible and 

prices can be determined uniformly for all products or for a single product. 

Key words: Pricing, pricing decisions, multiple criteria methods, changing profit margins. 
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HOOFSTUK 1 
INLEIDING EN AGTERGROND 

1.1 Melding 

" aie fasmt  and most e f f ~ t i v e  m y f o r  a m p a  y to r e a h  its ma@num profit, k totoget its pndw %fat. aie %tit price 

can 6oost pofittfarter than innusing volume & the wrong price can s l r i 4  it just as quick&. Wittiout realizirg it, 

hwmr, m a y  maqers  a n  h v i y  @$cant amounts of money - potentia[profit - on die ta6k at die transaction (evel; 

thepoint &ere theproductmeets die ~lmuner."(Marn,l992:18). 

Om pryse te bepaal lyk op die oog af na 'n baie maklike proses. Dit kan gedoen word deur die 

koste van 'n produk te neem en 'n sekere persentasie wins byte tel. Op so 'n manier word 'n nuwe 

prys bepaal. Die vraag is of dit werklik so maklik is en of daar nie ander faktore is wat ook 'n 

invloed op die bepaling van pryse uitoefen nie. 

1.2 Doelwltte van die studle 

Met hierdie verhandeling word gepoog om meer lig op prysbepalings oor die algemeen te werp en 

om 'n "model" daar te stel waawolgens pryse rekenaarmatig bepaal kan word. 

Vooraf sal daar eers 'n oorsig gebied word oor 

die agtergrond en geskiedenis van bestuursrekeningkunde, 

koste-oorwegings wat in ag geneem word by die bepaling van pryse, 

strategiese oorwegings, 

die diensaspekte van 'n prysbeleid en 

die verkryging van 'n balans tussen die koste, strategiese oorwegings en diensaspekte en hoe 

hierdie elemente as kriteria gebruik word en kan bydra tot die tegniek om pryse te bepaal, wat 

in hierdie studie voorgestel word. 

1.3 Hipotese 

Om pryse te bepaal kan 'n baie simplistiese proses wees, maar dit kan ook baie ingewikkeld wees. 

Verskeie faktore kan in ag geneem word as pryse bepaal word, maar dit is nie so maklik om al die 

faktore in ag te neem nie. 

Daar is 'n paar faktore wat 'n invloed op die bepaling van pryse uitoefen, soos wat in Figuur 1.1 

aangedui word. 
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Figuur 1.1 : FaMore wat prysbepaling behvloed 

As enige van hierdie faktore skielik verander, kan dit nodig raak om vinnig en effektief aanpassings 

aan pryse te maak. Dit kan 'n tydsame proses wees. In so 'n geval is dit nodig om 'n 

rekenaarprogram te he waarmee effekte van enige verandering ge'identifiseer kan word en met 

behulp waarvan nuwe aanpassings vinnig gemaak kan word. 

Daarom is dit nodig vir 'n model wat al hierdie faktore of veranderlikes in ag kan neem en waar 

elke veranderlike (soos koste of wins of volume) afsonderlik belas kan word op grond van wat op 

'n spesifieke tydstip swaarder weeg as 'n ander. 

1.4 Metode van studie 

'n Literatuurstudie is gedoen met betrekking tot die prysteorie en prysbepaling. Die bevindinge uit 

die studie word dan gebruik om riglyne te vind rakende metodes en tegnieke wat daarop 

betrekking het. Daarby word aspekte van prysbepaling ondersoek wat 'n bydrae kan lewer om 'n 

metode daar te stel waarop plyse op meer as een manier bepaal kan word deur telkens - indien 

nodig - alle faktore aan te pas. 

'n Rekenaarprogram (MINOS) wat vir onderwysdoeleindes verkry is, word toegelig. Die 

rekenaarprogram kan gebruik word om 'n metode daar te stel waarmee pryse bepaal kan word. 

In die literatuurstudie word hoofsaaklik van boeke, tydskrifartikels en artikels op die web gebruik 

gemaak. 

1.5 lndeling van die studie 

Die ondersoek word in die volgende hoofstukke opgedeel: 

Hoofstuk 2: Aspekte van prysbepaling 

In hierdie hoofstuk word daar oorhoofs gekyk na sekere aspekte van prysbepaling en hoe 

kosteberekening oor die jare ontwikkel het tot die wyse waarop dit tans gedoen word. Die proses 
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om inligting te bekom ten einde koste te bereken, is belangrik. Daar word ook na die huidige 

tendense met betrekking tot bestuursrekeningkunde gekyk. 

Hoofstuk 3: Koste-oorwegings 

In hierdie hoofstuk word meer na interne oonvegings soos die koste van 'n produk gekyk en die 

impak wat dit op die bepaling van prys het. 

Hoofstuk 4: Strategiese oonvegings by die bepaling van pryse 

By die bepaling van kompeterende pryse kan daar ook na eksterne faktore gekyk word, 

byvoorbeeld deur te kyk na die tipe produk wat verkoop word, handelsmerkprodukte en die 

kompetisie se prys vir dieselfde produk. 

0 Hoofstuk 5: Diensaspekte van prysbeleid 

In hierdie hoofstuk word spesifiek gekyk na die kliente-aspek en na hoe verbruikers prysbesluite 

kan belnvloed. 

0 Hoofstuk 6: Aspekte van prysbepalingsmodelle 

In hierdie hoofstuk word ondersoek ingestel na hoe prysbepalingsmodelle lyk wat gegrond is op 

koste, strategiese faktore en diensaspekte van verbruikers. Daar word ook gekyk na wat die 

eintlike behoeftes met die bepaling van pryse is en waiter model die beste hierby sal inpas. 

0 Hoofstuk 7: Doelwitprogrammering 

Die model waarop daar in Hoofstuk 6 besluit is, kan met behulp van lineere wiskundige tegnieke in 

'n werkbare model omgeskakel word. Daar word ook verwys na sagtewarepakette wat hiervoor 

gebruik kan word. 

Hoofstuk 8: Toepassing van doelwitprogrammering 

Die fasette van 'n model soos in Hoofstuk 7 omskryf, wat mee~oudige doelwitte in ag neem, word 

in hierdie hoofstuk bespreek. 'n Voorbeeld word gegee van hoe die model toegepas kan word. 

0 Hoofstuk 9: lmplementering van die doelwitprogrammeringsmodel op prysbepaling 

Die lineere wiskundige tegnieke is soms moeilik om toe te pas, maar met die hulp van 'n 

gebruikerskoppelvlak wat as deel van hierdie studie beskikbaar gestel is, kan die taak van die 

prysbepaler vergemaklik word. Die implementering van die prysbepalingsmodel word aan die hand 

van 'n gebruikerskoppelvlak toegelig en bespreek. 

Hoofstuk 10: Beoordeling en samevatting 
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Die laaste hoofstuk bied 'n opsomming van die doelwitte wat gestel is vir die studie en van hoe 

hierdie doelwitte bereik is. Daar word gepoog om probleme uit te lig en om geleenthede vir 

verdere navorsing aan te dui. 
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HOOFSTUK 2 
ASPEKTE VAN KOSTEBEPALING 

2.1 Inleiding 

Daar is hoofsaaklik twee redes waarom 'n prys op 'n artikel geplaas word: 

1. Die artikel moet verkoop word teen die prys wat 'n voornemende koper sal betaal. 

2. Wins moet gemaak word om die verkoper se besigheid lewensvatbaar te maak. 

Hierdie twee oorwegings - verkope en wins - is fundamenteel in enige prysstrategie, prystaktiek 

en prysbesluite. Die twee oowegings verkeer ook heel dikwels in konflik met mekaar. 'n 

Onderneming moet 'n prysstrategie h6. 'n Prysstrategie help 'n onderneming om pryse te bepaal. 

Sodanige prysstrategie moet eenvoudig wees om eenvormigheid in strategie, taktiek en 

besluitneming te verseker en om komplikasies te vermy (Rogers,1990:7). 

Voordat daar besluit kan word op 'n metode waa~olgens pryse bepaal kan word, moet daar eers 

na die hele proses rondom bestuursrekeningkunde gekyk word. 

Van alle besluite wat deur 'n onderneming geneem word, is prysbepaling die sigbaarste as gevolg 

van die direkte impak wat dit op 'n firma se optrede in die mark en op die oorhoofse vlak van 

winsgewendheid het. Wat ook al die aard van 'n onderneming is, die sukses daawan word gemeet 

aan die mate waarin die inkomste uit verkope die koste daaraan verbonde oorskry. 

In hierdie hoofstuk word daar kortliks gekyk na waar die gebruik van bestuursrekeningprosedures 

vandaan kom en waarom dit belangrik is om hieraan aandag te skenk. 

Daar word kortliks na die agtergrond en geskiedenis van bestuursrekeningkundige prosesse gekyk 

en na wat die huidige tendens in hierdie verband is. 

2.2 Oorsig van geskiedenis van bestuursrekeningkunde 

Meeste prdukkoste- en bestuursrekeningprosedures wat in die twintigste eeu gebruik is, is tussen 

1880 en 1925 ontwikkel. Die vroeere ontwikkelings het produkkostebestuur behels: 'n Firma se 

winsgewendheid is afgelei van individuele produkte en die inligting is gebruik om strategiese 

besluite te neem. 

Teen 1925 is van die strategie afgewyk en is meer aandag geskenk aan voorraadkoste. 

Ve~aardigingskoste is aan produkte gekoppel sodat die voorraadkoste ook in die finansiele state 

gerapporteer kon word. Finansiele verslaggewing het die dryfkrag geraak . Bestuurders was heel 

tevrede om 'n gemiddelde koste per produk te rapporteer en het nie gevoel dat detail en akkurate 

inligting n d i g  was nie. 

Tussen 1950 tot 1960 is gepoog om kostestelsels aan te pas en te verbeter om sodoende die 

inligting wat weergegee word, bruikbaarder te maak. Die stelsels as sodanig het nie beter inligting 
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gegenereer om die besluitnemingsproses te verbeter nie. Die inligting is net meer "vriendelik" en 

"verstaanbaar" weergegee. In die middel van die vyftigerjare van die twintigste eeu het 

geadministreerde pryse weer aandag gekry as 'n verduideliking vir inflasie wat deur koste 

aangespoor is. Means het na die mag van groot besighede om pryse arbitrer te verhoog verwys 

as administratiewe inflasie. Die klassieke ekonomiese teorie is gebaseer op vraag en aanbod en 

daar word daarna gestreef om vraag en aanbod te balanseer. Daar is egter steeds gewerk op die 

basis van koste plus wins. Daar is egter opgemerk dat "normale" wins nie meer so 'normaal" was 

nie. 

Normale prys wissel na gelang van koste en na gelang van wat 'n item in die verlede gekos het 

asook van wat dit in die toekoms gaan kos - 'n langtermyn-gemiddeldekoste . 

In die 1980's en 1990's is besef dat die tradisionele bestuursrekeningkundige prosedures nie meer 

aan die bestuursbehoeftes voldoen nie. Meer akkurate produkkosteberekenings en meer bruikbare 

detail insette was nodig. Sodoende is 'n nuwe bestuursrekeningkunde stelsel ontwikkel, een wat 

die behoeftes van die huidige ekonomiese omgewing kan bevredig. 

2.3 Huidige fokus 

Die huidige ekonomiese klimaat het die ontwikkeling van innoverende en relevante 

bestuursrekeningkundige praktyke vereis. Aktiwiteitsgebaseerde bestuurstelsels is derhalwe 

ontwikkel. Die behoefte aan meer relevante en akkurate inligting het gelei tot die daarstel van 

aktiwiteitsgebaseerde bestuurstelsels. Hierdie stelsels fokus op die verbetering van waarde aan 

verbruikers en op wins. 

Aktiwiteitsgebaseerde koste verbeter die wyse waarop koste toegedeel word. "Traditional cost 

accounting in manufacturing does not record the cost of nonproducing such as the cost of faulty 

quality, or of a machine being out of order, or of needed parts not being at hand. Yet these 

unrecorded and uncontrolled costs in some plants run as high as the costs that traditional 

accounting does record. By contrast, a new method of cost accounting developed in the last ten 

years - called "activity-besed" accounting - records all costs. And it relates them as traditional 

accounting cannot, to value-added. Within the next ten years it should be in general use, and then 

we will have operational control in manufacturing (Hansen & Mowen, 2000:lO)". 

Aktiwiteitsgebaseerde bestuur het die oogmerk om waarde vir verbruikers te verbeter deur 

aktiwiteite te bestuur. Die waarde aan verbruikers is belangrik omdat firmas kan poog om 'n 

mededingende voordeel te bekom. So 'n voordeel kan bekom word deur beter waarde vir die 

verbruiker daar te stel teen dieselfde prys as wat die mededinger aanbied of teen dieselfde waarde 

maar met 'n laer prys. 
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Die waarde aan verbruikers is die verskil tussen dit wat verbruikers kry en dit wat die verbruiker 

opoffer. Dit wat die verbruiker kry is die totale produk met die tasbare en nie-tasbare voordele. 

Hieronder tel alle produkeienskappe soos kwaliteit, diens, handelsmerke en enige ander faktore 

wat 'n verbruiker belangrik ag. 

Dit wat die verbruiker opoffer sluit in die prys wat betaal word vir die produk asook die moeite en 

tyd wat bestee word om die produk te bekom. Die strategiese posisionering behels die skep van 'n 

onderhoubare mededingende voordeel deur die kies van die beste strategie. Koste-inligting kan 

gebruik word om 'n strategie daar te stel waalvolgens pryse laer gestel kan word as die van die 

mededingers, indien koste laag gehou word. lndien die prys nie laer gehou kan word nie, word 'n 

ander voordeel aan die verbruiker beskikbaar gestel, byvoorbeeld beter kwaliteit. 

'n Fokus op die waarde aan verbruikers beteken dat die bestuurstelsel inligting moet verskaf oor dit 

wat 'n verbruiker ontvang en dit wat 'n verbruiker moet opoffer. Die inligting word intern in die firma 

asook buite die firma verkry. 

2.4 Opsomming 

Prys word bepaal deur 'n wins by koste te tel soos in Figuur 2.1 aangedui word. 

Figuur 2.1: Prysdefinisie 

PRYS = KOSTE +WINS 

Geen meganiese formule kan wins op 'n produk waarborg nie. Sowel koste as wins hang van 

volume af. Volume, soos ander faktore, hang van die regte prys af - of dit nou wins van die begin 

af maksimeer of nie. 'n Onderneming kan byvoorbeeld aan die begin pryse sny en 'n kleiner wins 

maak. Daar is egter meer faktore as net koste en wins wat 'n rol kan speel in die bepaling van 

pry=. 

Om al die faktore in ag te kan neem, is 'n goeie bestuurrekeningkundestelsel nodig. Dit moet die 

prysbepaler van inligting voorsien oor koste en verbruikersbehoeftes en oor nog baie ander 

faktore. 

Die doelwit is om uiteindelik meer faktore in ag te neem met die bepaling van pryse. Voordat ons 

die faktore kan bepaal, moet daar eers gekyk word na die kostekomponent van pryse. Dit sal in 

Hoofstuk 3 breedvoerig bespreek word. 
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HOOFSTUK 3 
KOSTE-OORWEGINGS 

3.1 Inleiding 

Die bestuursproses van 'n onderneming behels beplanning, kontrole en besluitneming. 

Bestuurders kan elkeen van die genoemde funksies meer effektief verrig met inligting wat deur 

finansiele bestuurders voorsien word. 'n Groot deel van die inligting fokus op kostes wat deur die 

onderneming aangegaan is. Om byvoorbeeld die pryse van vlugroetes te bepaal, neem 'n 

lugredery vliegtuie se brandstofkostes, die salarisse van die vlugpersoneel en landingskostes in 

ag. Om ve~aardigingskostes van persoonlike rekenaars te beheer, word die kostes van 

vewaardiging dopgehou. Om besluite te neem oor toelatingsvereistes en studiefooie by 'n 

universiteit, moet 'n universiteit inligting he oor die koste van studies (Hilton, 1997:32). 

Elkeen van die voorbeelde genoem in die vorige paragraaf fokus op een of ander tipe koste. Soos 

aan die einde van Hoofstuk 2 aangedui, gaan hierdie hoofstuk hoofsaaklik fokus op interne 

oorwegings soos koste van 'n produk wat ook 'n impak op die bepaling van 'n prys het. 

Eerstens word 'n definisie van koste gegee waarna koste geklassifiseer gaan word in verskeie 

soorte kostes wat bestaan. Hier kan veral gedink word aan vaste en veranderlike kostes, 

inkrementele en marginale kostes asook direkte en indirekte kostes. 

3.2 Definisie van koste 

Koste kan gedefinieer word as die kontant of kontant-ekwivalenti wat opgeoffer word vir goedere 

of dienste wat in die toekoms 'n finansiele voordeel vir die onderneming kan beteken. 

Koste word ook aangegaan om voordele in die toekoms te kry. In 'n wins-firma beteken 

toekomstige voordele gewoonlik inkomste. Daar word na koste wat deur produksie opgebruik word 

verwys as kostes wat v e ~ a l  het oftewel uitgawes. 'n Verlies is 'n koste wat v e ~ a l  het waaruit geen 

voordeel verkry is nie. 

Daar word na kostes wat nie in 'n gegewe periode v e ~ a l  het nie, verwys as bates. Masjinerie en 

uitbreidings aan 'n gebou is voorbeelde van kostes wat langer as 'n gegewe periode duur. Die 

groot verskil tussen 'n koste wat as 'n uitgawe of bate geklassifiseer word, het met tyd te make. 

Nie-kontant bates kan geruil word vir goedere of dienste en daar word daarna verwys as kontant- 
ekwivalent. Grond kan vir masjinerie verruil word (Diamond, 1994:723). 
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3.3 Kosteklassifikasies

Die woord koste kan verskillende betekenisse he - afhangend van die konteks waarin dit gebruik

word. Koste-inligting op 'n sekere manier versamel en geklassifiseer word, kan geskik wees vir een

gebruik en heeltemal ongeskik vir 'n ander gebruik. Om die verskil te ken en ook die verskil in

gebruik te ken, stel 'n bestuurder in staat om die waarde korrek aan te wend.

Die volgende paragrawe verduidelik 'n paar van die meer algemene kostebegrippe.

3.3.1 Vaste en veranderlike koste

Koste kan geklassifiseer word op grond van die manier wat koste verander soos wat aktiwiteite2 in

die onderneming verander. Volgens Hilton word die aktiwiteite wat kostes tot gevolg het,

kostedrywers genoem (Hilton, 1997:32).

Veranderlike koste verander in totaal in direkte verhouding tot die mate waartoe die kostedrywer of

aktiwiteitsvlak styg. As 'n aktiwiteit met 20% styg, sal die totale veranderlike koste ook met 20%

styg.

Figuur 3.1: Totale veranderlike koste per aktiwiteit
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U;
j
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~
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~ 5. 200c
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~ 0
o 5 10 15 20 25 30 35

Aktlwiteit

Figuur 3.1 hierbo dui aan hoe die totale veranderlike koste styg as die aktiwiteit styg. 800s wat die

aktiwiteit toeneem, neem die veranderlike koste ook toe.

2 Aktiwiteit verwys na die mate van uitsette of dienste wat 'n onderneming lewer, byvoorbeeld die aantal
motors wat vervaardig word, die aantal dae wat na 'n pasient in die hospitaal omgesien word en die aantal
versekeringeise wat afgehandel word. Dit is almal maatstawwe waarmee aktiwiteite gemeet word
(Hilton,1997:31). .
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Figuur 3.2: Veranderlike koste per aktiwiteit

Figuur 3.2 wys uit dat die veranderlike koste per eenheid egter dieselfde bly.

Wat vaste koste betref, is die situasie egter anders. Volgens Hilton bly vaste koste dieselfde in

totaal al verander die aktiwiteitsvlak (Hilton,1997:32). As die totale aktiwiteit met 20% verhoog of

verminder, bly die vaste koste dieselfde. Voorbeelde van vaste koste sluit die koste van

eiendomsbelasting en salarisse van 'n operateur in.

Figuur 3.3: Totale vaste koste per aktiwiteit
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Figuur 3.3 dui aan dat soos wat die aktiwiteit toeneem, die totale vaste koste dieselfde bly.

Figuur 3.4: Vaste koste per aktiwiteit

In Figuur 3.4 kan gesien word dat vaste koste per eenheid nie dieselfde bly nie. Hoe meer die

aktiwiteite verhoog, hoe goedkoper word die vaste koste per eenheid.

'n Ondersoek na die gebruik van multikriteriametodes vir strategiese prysbeleid 10

Aktiwiteit Veranderlike koste Totale veranderlike

(Kostedrywer) per eenheid Koste

1 10 10

10 10 100

20 10 200

30 10 000

__ 2000

.; 1500
0

.!! 1000
I/)

500CD
iii-

0
0

Aktiwiteit Vaste koste per Totale vaste koste

(Kostedrywer) eenheid

1 1500 1500

10 150 1500

20 75 1500

30 50 1500



Figuur 3.5: Eenheidskoste van vaste koste
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In tiguur 3.5 wQrddie vaste koste per eenheid graties voorgestel. Hoe meer items vervaardig word,

hoe goedkoper is die vaste koste per eenheid.

3.3.2 Direkte en indirekte kostes

Direkte kostes is kostes wat direk met 'n koste-objek verbind kan word. Indirekte kostes kan nie

direk met 'n koste-objek verbind word nie (Garrison,2003:55).

Gestel 'n koste-objek is 'n tipe tateI. Die hout kan direk met die tateI geassosieer word en word

derhalwe as direkte koste beskou. Die salarisse van die personeel wat die tateI maak kan ook as

direkte koste beskou word. Die salarisse van die toesighouers ot die huurgeld vir die gebou waarin

die tateI gemaak word, kan egter nie spesitiek ot eksklusiet met die tateI verbind word nie en die

kostes word dus as indirek beskou (Drury, 1997:21).

Soms word direkte kostes egter as indirek aangedui, omdat die opsporing van koste direk verwant

aan die tatel nie koste-effektiet is nie. Die spykers wat gebruik word vir die tatel kan direk verbind

word met direkte koste, maar omdat die koste van die spykers maar min is - gesien in die konteks

van die koste van die hele tatel - word dit as indirek beskou.

3.3.3 Inkrementeleen marginale kostes

Inkrementele (ot differensiele) kostes en inkomstes is die verskil tussen kostes en inkomstes vir

ooreenstemmende items onder elke alternatiet wat oorweeg word, bv. die inkrementele koste om

uitvoer te vermeerder van 1000 tot 1100 eenhede per week, is die addisionele koste om 'n ekstra

100 eenhede te produseer (Garrison,2003:55).

Inkrementele kostes kan vaste koste insluit, maar dit hoet nie.

As vaste koste verander na aanleiding van 'n besluit wat geneem is, verteenwoordig die

vermeerdering in koste inkrementele koste. As dit nie verander nie, sal die inkrementele koste nul

wees.
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lnkrementele kostes en inkrementele inkomstes is in beginsel dieselfde as die ekonoom se 

konsep van marginale koste en inkomste. 

Die groot verskil is daarin gelee dat marginale kostedinkomste die addisionele kostelinkomste van 

een ekstra eenheid verteenwoordig, terwyl inkrementele kostelinkomste die addisionele 

kostelinkomste van 'n groep addisionele eenhede verteenwoordig (Hilton,I 993:52). 

Hilton dui in Figuur 3.6 aan wat die betekenis van marginale koste is. Die verskil in totale koste om 

byvoorbeeld die tweede tafel te maak, is R1900 en word daarna verwys as marginale koste. Om 

die tweede tafel te maak kos dus RlOO goedkoper as om die eerste tafel te maak. 

Figuur 3.6: Marginale koste om tafels te produseer 

3.3.4 Voorraadkoste 

'n Ander koste-element om in ag te neem is die koste van voorraadhouding. Die ideaal is om slegs 

genoeg voorraad aan te hou. Hoe laer die investering in voorraad is, hoe minder kapitaal word 

daardeur opgeneem en hoe groter is die moontlikheid van 'n vinnige voorraadomsetsnelheid. Dit 

kan weer die rentabiliteit verhoog. Die ideale situasie is, teoreties gesproke, om die vraag na en 

aanbod van voorraad so te sinchroniseer dat geen voorraad gehou hoef te word nie. Dit is egter 

nie prakties moontlik nie. 

Die vraag kan gevra word waarom voorraadhouding nodig is. 

Aantal tafels 
geproduseer 

1 

2 

10 

11 

100 

101 

Voldoende voorraad kan: 

(Aangepas uit Hilton, 1993:52) 

Totale koste van 
geproduseerde tafels 

R2000 

R3900 

R18000 

R19690 

R150 000 

R150 995 

Verskil in totale 
koste 

R1900 

R1690 

R995 

0 beter verbruikersdiens verseker deurdat verbruikers nie hoef te wag vir produkte nie; 

Marginale koste om 
tafel te produseer 

Marginale koste van 
2de tafel is R1900 

Marginale koste van 
I lde  tafel is R1690 

Marginale koste van 
101 ste tafel is R995 

uitvoorraadtoestand en verlies aan verkope verhoed en dus 'n onderneming se 

mededingende posisie verstewig; 
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die onderneming beskerm teen onsekerhede in die vraag na produkte soos wanneer 'n 

buitengewone toename in die vraag na produkte onde~ind word; 

as teenvoeter dien vir gebeurlikhede soos stakings of natuurrampe. 

Alhoewel die aanwesigheid van voorraad besliste voordele vir 'n onderneming inhou, impliseer 

voorraadhouding ook koste en daarom moet gesoek word na die optimale balans tussen die 

toenemende eise vir 'n beter diens aan verbruikers, ononderbroke produkvloei en die uitskakeling 

van onnodige hoe investering in voorrade. Toenemende eise en ononderbroke produkvloei vra 

meer voorraad, maar die uitskakeling van hoe investering vra minder voorraad. 

Hoe kan die optimale voorraadhouding bepaal word? Voordat die optimale voorraadhouding 

bepaal kan word, moet die basiese koste verbonde aan voorraadhouding eers ontleed word. Die 

drie basiese kostekategoriee van belang, naamlik die koste om voorraad te dra (ook genoem 

rente-, ruimte- en risikokoste), koste verbonde daaraan te min voorraad te hou en koste verbonde 

aan die bestel en inspeksie van voorraad. 

Voorraaddrakoste sluit die koste van kapitaal vir voorraadfinansiering, bergingskoste, 

versekeringskoste, eiendomsbelasting en waardevermindering en veroudering in. Koste verbonde 

aan te min voorraad - ook genoem uitvoorraadkoste - sluit in koste vanwee verlies aan verkope, 

koste vanwee verbeuring van verkope en koste vanwee 'n afname in verbruikersondersteuning. 

Koste verbonde aan bestelling en inspeksie van die voorraad is koste om bestellings te plaas om 

die voorraad aan te vul, byvoorbeeld salarisse van personeel en administratiewe kostes, 

versendings-, hanterings- en inspeksiekoste, koste verbonde aan die nagaan van fakture en 

versendingsdokumente en die opvolg van dispute waar afwykings mag voorkom. 

Die gedrag van die kostekategoriee is uiteenlopend. Uitvoorraadkoste neem af na gelang meer 

voorraad aangehou word en voorraaddrakoste styg na gelang voorraad toeneem. 

Voorraaddrakoste vertoon dus 'n veranderlike karakter - hoe meer voorraad aangehou word, hoe 

hoer is die koste. Bestel- en inspeksiekoste het 'n vaste karakter. Die koste per bestelling bly 

konstant ongeag die grootte. Die totale kostekromme sal 'n dalende tendens vertoon. Die optimale 

voorraadomvang kan ook afgelei word. 
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Figuur 3.7: Optimale voorraadomvang 

Koste van 
voorraad 
houding 

I I 
E 

Vmrraadomvang 

A=Kosie van uerlies aan 
verkope 
B=Bestel- en inspeksiekoste 
C=Voorraaddrakoste I D=Totsle basiese worraadkoste 

. (A+B+C) 
E=Optimale voorraadomvang - 
die totale uoorraadhoudinn is I - 
die laagste op die punt 

(Aangepas uit Marx,I 990) 

3.4 Die invloed van bottelnekke op koste 

'n Bottelnek kan beskryf word as enigiets wat 'n onderneming verhinder om meer te kry van dit wat 

die onderneming graag wil he (Garrison,2003:21). 

Dit is nodig om bottelnekke te identifiseer, aangesien daar nie 'n onderneming is, waar een of 

ander aktiwiteit nie 'n bottelnek kan veroorsaak nie. Bottelnekke het ook uiteindelik 'n invloed op 

kostes. 

Sommige ondernemings het 'n redelike waarneembare arbeidsbottelnek. Die ondernemings vind 

dat die vereiste vaardighede wat benodig word vir hulle prosesse net by 'n beperkte aantal 

persone in die arbeidsmark gevind kan word. Opleiding is duur en benodig baie tyd. Die 

beskikbaarheid van arbeid word ook gekortwiek deur vakleerlingskapvereistes, wat daargestel is 

deur die vakunies. Selfs ongeskoolde werkers is moeilik bekombaar in kleiner dorpe. 'n Gebrek 

aan opgeleide toesighouers kan ook as bottelnek ervaar word. Enige onderneming in hierdie soort 

situasie behoort dus pryse te bepaal ook op grond van die bruto wins per arbeidsuur. So word 

vaste kostes geabsorbeer. 

Fabriekskapasiteit kan ook 'n bottelnek veroorsaak deurdat vloerspasie 'n probleem kan wees. Dit 

gebeur veral by monteerlyne of waar produkte groot en lomp is, maar eenvoudige prosessering 

benodig word. In sulke gevalle word die vloerspasie wat benodig word vir vervaardiging en die 

vloerspasie vir die berging van die produkte die bottelnek. 
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Bemarkingsgeorienteerde ondernemings kan die verkoopsman se tyd as 'n skaars kommoditeit 

beskou. 

'3 @ar mnnufafturerse@q direct to retaifers is saidto 6e "6oxdto d i d 2  wtien eadi retaihr o r b s  04 one 6 o ~ a n d  ttirrs 

the mind percentge floss m y i n  on the sak, when m n d  to hhn, fails to uwer the snli.sman's time" 

(Arnstein,l976:106). 

Kleinhandelaars kan bekostig om afslag te gee, want die klient wat drie van 'n bepaalde produk 

koop verskaf aan die kleinhandelaar 'n bruto wins van vyftig sent op elkeen en neem nie meer van 

'n verkoopsman se tyd in beslag as die klient wat net een van die produkte koop nie. 

'n Baie algemene bottelnek is bedryfskapitaal. 'n Klein onderneming voel dat wins verhoog word 

deur pryse te verlaag en sodoende meer te verkoop, maar verhoogde verkope beteken 'n groter 

inventaris, hoer salarisse en meer geld wat vasgevang is in inkomste-ontvangste. Dit is vir 

sommige handelaars dikwels belangrik om baie aandag aan kontantvloei-aspekte te bestee. 

Veronderstel byvoorbeeld 'n onderneming het twee produklyne. Een produklyn word aan 'n 

onderneming verkoop wat binne dertig dae betaal en die ander aan een wat elke sestig dae betaal. 

Al betaal die met 'n sestigdaebetaalplan meer, kan dit voordeliger wees om kliente te h6 wat binne 

dertig dae betaal in die geval waar 'n gebrek aan bedryfskapitaal nie produksie beperk nie. 

Dit is ook nie onmoontlik nie dat prysbesluite wat op grond van een bottelnek geneem word, 'n 

ander bottelnek kan skep. 'n Prysverandering wat verkope skuif na die dertigdaebetaalplan, kan 

weer 'n masjinerie-oorlading tot gevolg h6. Dit kan 'n prysaanpassing vra om die tweede bottelnek 

te akkommodeer, aangesien die kostes verhoog. 

'n Onderneming waarvan die enigste probleem is om sy wins op belegging te maksimeer, moet op 

so 'n wyse beplan dat die absorpsie van vaste koste verdeel word in die verhouding waarin in die 

produk be16 is. 

Produkte met 'n stadige omset (soos onderdele) moet 'n hoer opmerkpersentasie h6 as produkte 

met 'n vinniger omset. 

Duur, lae-volume, luukse items dra dikwels 'n hoer winsgrenspersentasie as goedkoop, h o b  

volume, massaproduksie-items omdat daar meer energie van die verkoopspersoneel aangewend 

moet word om dit te bemark. 

As masjinerie die bottelnek veroorsaak, sal lae volumes 'n hoer winsgrenspersentasie vereis. As 

bedryfskapitaal die bottelnek is, moet die laer omset van laevolume-items in die 

winsgrenspersentasie gereflekteer word. 

Prysbepaling moet ook 'n heffing plaas op klein bestellings omdat sulke klein bestellings direkte 

koste van vervaardiging en distribusie verhoog. 
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In ondernemings waar die bottelnek vloerspasie, bedryfskapitaal of beleggings is, sal produkte 

met 'n langer as norrnale vervaardigingsiklus meer van die vaste koste absorbeer as ander 

produkte. 

3.5 Opsomming 

Koste speel 'n belangrike rol in die bepaling van pryse. Vaste koste en veranderlike koste dra 

verskillend by tot die prys en dit is in baie gevalle baie moeilik om die koste van 'n enkele item te 

bepaal. Koste as faktor in die bepaling van pryse kan as interne oorwegings beskou word, omdat 

dit 'n aspek is wat eie is aan enige firma. Dit sal ook noodwendig verskil van firma tot firma. 

Direkte en indirekte koste bied die uitdaging om dit op die regte plek toe te deel, omdat direkte 

koste maklik onderskei kan word, maar indirekte koste nie. 

lnkrementele en marginale koste is belangrik omdat elke ekstra eenheid ekstra kostes tot gevolg 

het. Dit is dus baie belangrik om 'n balans te vind tot op die punt waar ekstra eenhede baie min 

ekstra kostes tot gevolg het in verhouding met produkte waar ekstra eenhede net hoer kostes tot 

gevolg het. 

Een belangrike aspek in die bepaling van pryse, naamlik koste is nou bespreek. 

In Hoofstuk 4 sal daar na eksterne oorwegings gekyk word wat 'n invloed op die bepaling van 

pryse het. Dit is oorwegings waaroor 'n firma dikwels nie noodwendig beheer het nie en daar kan 

gevolglik relatief min gedoen word om dit te be'invloed. Die firma is dus in 'n situasie waar 

strategiese besluite ook sy prysbeleid belnvloed. 
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HOOFSTUK 4 
STRATEGIESE OORWEGINGS 

4.1 Inleiding 

Daar bestaan ook ander faktore wat 'n invloed op die bepaling van pryse het. In die vorige hoofstuk 

is aandag geskenk aan die faktore waaroor 'n onderneming meer beheer het, soos koste. 

Geen onderneming kan vir 'n onbepaalde tyd pryse onder kosprys vasstel nie. Netso kan 'n 

onderneming nie blindelings pryse bepaal sonder om die mark daarbuite dop te hou nie. Daar kan 

dus nie net by koste 'n sekere wins getel word om by 'n prys uit te kom nie. 

Figuur 4.1 toon aan hoe die mark en koste voortdurend 'n invloed op pryse het. 

Figuur 4.1: Hoe word pryse bepaal? 

I KOSTE MARK 

Pryse word bepaal 
deur die mark, 
deurdat kostes op die 
lang termyn gedelg 
moet word 

(Aangepas uit 

Pryse word bepaal 
op grond van kostes, 
maar met die 
beperking dat 
eksterne faktore ook 
in ag geneem moet 
word. 

In hierdie hoofstuk word meer in detail gekyk na eksterne faktore wat 'n invloed op prysbepaling 

kan h& Hieronder tel mededinging, volume van 'n produk, handelsmerke, die opeis van 'n sekere 

deel van die mark, prysleiers en pryse wat so laag of hoog as moontlik gestel word. 

Daar is maniere om pryse te bepaal sonder om in die strik te val van 'n standaard opmerk by 

koste. Daar moet egter eers na 'n paar ander basiese prysstrategiee gekyk word wat gevolg kan 

word. 

4.2 Mededinging 

'n Faktor wat prysbepaling kan be'invloed, is mededinging. Mededinging kan omskryf word as 'n 

situasie in die markomgewing waar verskeie ondernemings met min of meer soortgelyke produkte 

of dienste om die ondersteuning van dieselfde verbruikers3 meeding (Marx,1990:53). 

3 Die mark bestaan uit mense met bepaalde behoeftes wat bevredig moet word en wat ook beskik oor die 
geldelike vermM om hierdie behoeftes te bevredig. 
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Mededingers kan gedefinieer word as feitlik al die ondernemings wat meeding om die rand in 'n 

verbruiker se sak. Dit is egter te betwyfel of die vewaardiger van ingelegde vrugte 'n 

lipstiffievewaardiger as mededinger sal beskou. lemand is nie 'n prysmededinger indien 'n 

verandering in sy prys geen invloed het op die pryse en verkope van ander ondernemings nie. 

Mededinging is egter uiters sensitief en kwalitatief. Dit sal moeilik bly om 'n prysformule vir 

produkte te bepaal wat vir mededinging voorsiening maak, omdat die soort en omvang van die 

mededingers se reaksie op 'n bepaalde prys of 'n verandering in die bestaande prys nie voor die 

werklike reaksie bekend is nie. 

In 'n mededingende situasie kan die bemarker en koper onderhandel om die verkoopprys te 

bepaal. In so 'n bemarkingsituasie het of die bemarker of die koper 'n bedingingsvoordeel. 

Die aantal en grootte van die bemarkers en kopers, die beskikbaarheid van 

plaasvewangerprodukte, die omvang van en neiging in die vraag na die produk asook die 

bederfbaarheid van die produk is almal faktore wat die bedingingsvoordeel bernvloed. 

As plaasvewangerprodukte nie bestaan nie of in gevalle met min bemarkers of waar daar 'n 

stygende neiging in die vraag na 'n produk is of as die produkte onbederfbaar is, neig die 

bedingingsvoordeel na die bemarker. As die bemarker ook in 'n beter finansiele posisie as die 

koper is, word die bemarker se bedingingsvoordeel verder verhoog. 

'n Prysmaker bepaal self die pryse van sy produkte en dra ook die gevolge van sy prysbesluite. 

Mededingers bepaal grootliks wat die gevolge is. 'n Mededinger kan die eie onderneming verhoed 

om laer pryse vir sy produkte te vra deur enige prysverlaging na te volg. Die voorneme om 

dieselfde of laer pryse te vra as die eie onderneming, word dikwels aan die verbruikers oorgedra, 

byvoorbeeld "nobody undersells us". 

lndien die onderneming meer as 'n mededinger vir 'n produk wil vra, kan die mededinger die plan 

in die wiele ry deur sy prys tot dieselfde vlak te verhoog. 

Dit is nie moontlik om aan te dui presies hoe die bemarker op prysverhogings deur die 

mededingers moet reageer nie. Die onderneming moet probeer bepaal waarom die mededinger sy 

prys verander het. 'n Prysverandering kan gerig wees op benutting van vrye kapasiteit, 

aanpassing by 'n veranderde kostestruktuur of om 'n prysverandering deur die bedryfstak aan te 

moedig. lnligting oor wat met die onderneming se markaandeel en netto wins sal gebeur indien die 

mededinger se prysverlaging oor die lang termyn ge'ignoreer word, kan ook voordelig wees, indien 

die onderneming dit kan bepaal. Die onderneming kan ook kyk of die ander ondernemings in die 

bedryfstak die prysverandering deur die mededinger sal ignoreer of daarop sal reageer en wat die 
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mededinger en ander ondernemings se reaksie op elke moontlike teenoptrede van die bemarker 

sal wees (Marx, l993:512-517). 

4.3 Verwantskappe tussen prys en kwaliteit 

Prys kan as kwaliteitaanduider gebruik word en we1 om die volgende redes: 

Prys is 'n gerieflike beoordelingsmaatstaf 

Die prys van 'n produk word as konkrete en meetbare rigsnoer gestel. Die verbruiker 

vertrou die prysrigsnoer meer as enige ander rigsnoer wat meer direk met kwaliteit 

gemoeid is. Die kwaliteit van die onderdele en treksterktes van die metaal of garingdraad is 

nie altyd aan die verbruiker bekend nie. Die verbruiker kan nie anders as om die prys as 

kwaliteitsrigsnoer te gebruik nie, omdat die moderne verbruiker nie 'n deskundige koper is 

nie. Selfbediening en die feit dat 'n klient self die produkte kies, maak dit vir die verbruiker 

moeilik om ander inligting oor die produk buiten die prys te bekom. 

Prys het snobwaarde 

Hoe pryse kan skaarsheid aandui soos in die geval van goud en diamante. Dit kan ook die 

indruk van individualiteit en prestige skep. As 'n produk baie duur is, kan dit nie deur almal 

bekostig word nie en word daar oor die algemeen ook nie baie daarvan ve~aardig nie - 

vandaar die lae volume. 

Pryse behvloed waargenome risiko 

'n Voornemende koper oorweeg bewustelik of onbewustelik die geldwaarde van die 

duurder item teenoor die risiko van die verwagte laer kwaliteit van die goedkoper produk. 

Die verbruiker koop dikwels die duurder produk om die risiko van swak kwaliteit te vermy. 

Koste en kwaliteit van 'n onderdeel of bestanddeel behvloed ook die verbruiker se houding 

teenoor risiko. Die koste van 'n onderdeel of bestanddeel kan, vergeleke met die totale 

koste van die finale produk, relatief klein wees, maar die onderdeel of bestanddeel kan 'n 

deurslaggewende rol speel in die kwaliteit van die finale produk, soos byvoorbeeld 

suurdeeg in brood. In so 'n geval kan die verbruiker neig om die duurder onderdeel of 

bestanddeel te koop om te verseker dat die kwaliteit van die finale produk aanvaarbaar sal 

wees. Duurder items se volume is ook nie so hoog soos die van goedkoper items nie. 

Om prysbewustheid tussen kopers te vind impliseer nie noodwendig dat prys net gebruik word as 

'n maatstaf vir aankoopkoste nie. 

Om modelle van 'n produk of verskillende handelsmerke te vergelyk is moeilik omdat die verbruiker 

nie oor al die inligting beskik wat betrekking het op die verskil in kwaliteit nie. As dit moontlik is om 
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kwaliteit te meet, kan kwaliteitsverskille vergelyk word met prysverskille deur 'n vergelykende 

waarde te bepaal (Hanna,1990:21). 

'n Vergelykende waarde kan bereken word met die volgende formule: 

Waar 

Cv= vergelykende waarde of die relatiewe verskil in waarde tussen 'n produk met 

'n hoer prys (H) en 'n produk met 'n laer prys (L) 

QH= kwaliteitsdimensie van H 

QL = kwaliteitsdimensie van L 

pH = prys van H 

PL = prys van L 

Om die gebruik van hierdie formule te illustreer moet veronderstel word dat die kwaliteitswaarde 

van 4 vergelykende motors verkry kan word. Die kwaliteitwaardes en pryse word in Figuur 4.2 

aangedui, byvoorbeeld handelsnaam H se kwaliteitwaarde word op 67 gestel en die prys op 

R22790. 

Figuur 4.2: Kwaliteitswaardes en pryse van motors 

Handelsnaam Kwaliteitwaarde Prvs (R) 

M 67 22790 

S 63 221 67 

N 59 20094 

P 56 17602 

a 

Veronderstel dat 'n verbruiker handelsname M en S in Figuur 4.2 wil vergelyk. Die vergelykende 

waarde vir handelsname M en S word soos volg bereken: 

Cv = [(67 - 63) 1 631 1 [(I322790 - R22167)/R22 1671 

- - [4/63] / [623 1 221 671 

- - 0.063492/0.028105 

- - 2.26 

Wat 'n vergelykende waarde van 2.26 beteken, is dat vir elke addisionele rand wat bestee word om 

eerder handelsnaam M as handelsnaam S te koop, die vergelykende waardeverrneerdering R2.26 
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is. Die aankoop van die duurder handelsnaam in die hipotetiese voorbeeld is 'n beter besluit 

omdat die verhoging in relatiewe kwaliteit groter is as die verhoging in relatiewe prys. 

Verbruikers verstaan dat hoerkwaliteit-handelsname hoer pryse sal h&, alhoewel die verhoging in 

kwaliteit nie proporsioneel tot die verhoging in prys is nie. Bewyse dat verbruikers bereid is om 

meer te betaal om meer te kry is gevind in die Gallup-opname van 1985 (Hanna, 1990:23). 

Verbruikers is byvoorbeeld bereid om tot 'n derde meer te betaal vir 'n motor van hoer gehalte, 

50% meer vir 'n beter skottelgoedwasser, 66% meer vir 'n goeie rusbank en 200% meer vir 'n 

goeie paar skoene. 

Die prys kan 'n produk meer of minder aantreklik maak en dit is ook 'n manier om kwaliteit of 

waarde te bepaal. 

4.4 Verkoopvolurneveranderlikes 

4.4.1 Pryselastisiteit 

Daar word na die impak van prysveranderinge op verkoopsvolume verwys as pryselastisiteit 

(Hilton,l993:749). 

Vraag is elasties as 'n prysverhoging 'n negatiewe impak op verkoopsvolume het en omgekeerd 

(Drury,2000:124). In Figuur 4.3 word aangedui dat die verandering in prys van P2 na PI,  'n groot 

negatiewe vraag vanaf Q2 na Q1 het. 

Figuur 4.3: Elastiese vraag 

Vraag is egter onelasties as prysverhogings geen of baie klein impak op verkoopsvolumes het 

(Drury,2000:124). In Figuur 4.4 kan gesien word dat al verhoog die prys baie vanaf P2 na PI,  die 

vraag nie baie afneem van Q2 na Q1 nie. 
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Figuur 4.4: Onelastiese vraag 

Q2 Vraag 

Kruiselastisiteit verwys na die mate waartoe 'n prysverandering van 'n produk 'n impak het op 'n 

substituutproduk, byvwrbeeld as die prys van 'n 2-persoon seiljag verhoog en die vraag na 

substituutprodukte soos kleiner motorbote of kano's verhoog (Hilton,1993:749). 

4.4.2 H d  volume teenoor lae kompeterende pryse 

In sekere gevalle word prysbeleidroetines as reels weergegee. Prysstrategiee verskil ook soos 

wat produkte verskil. Die pryse van hondekos en vars vleis kan nie op dieselfde manier bepaal 

word nie. 

Hierdie prysteorie geld vandag ook nog. Terwyl die meeste pryse we1 die basiese elemente 

reflekteer, naamlik koste, wins, vraag en kompetisie, het die gewig en prioriteite van elk verskil na 

gelang van die aard van elke produk (kommoditeit of spesialiteit), onderneming (vewaardiging, 

grwthandel of klerasiekleinhandel), mark (verbruiker of industrieel), die onderneming se doelwitte, 

bestuurstyl en elke ander ding wat maak dat 'n onderneming van 'n ander onderneming verskil. 

Vernon verwys na die chemiese industrie waar geneig is om meer te fokus op spesialiteitsprodukte 

met hoer marges (Vernon,1976:37). Eers is die pryse van produkte hoog gestel en dan word dit 

stelselmatig verlaag soos wat die mark opgebou word en kompetisie verhoog. Ander vewaardigers 

van chemiese produkte het egter weer gefokus op laer kommoditeitsprodukte en die 

teenwrgestelde roete gevolg. Pryse is eers laag gehou totdat 'n goeie markaandeel bekom is en 

dan is die prys verhoog. 

Klassieke prysteorie dien as 'n rowwe aanwyser, maar die funksie daawan is selde meer as dit. 

Die klassieke teorie is gebaseer op Wee kurwes wat kruis, te wete: 

0 'n Opwaartse kurwe, die "aanbodkurwe", dui aan dat hoe hoer die prys van 'n gegewe 

produk is, hoe meer van die produk vewaardig sal moet word as meer ondernemings tot 

die mark toetree. 
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'n Afwaartse neiging in die vraagkulwe dui weer aan dat hoe laer die prys is, hoe meer 

sal 'n onderneming verkoop. 

Volgens die klassieke teorie sal die mark stabiliseer daar waar die vraag- en aanbodkulwes kruis. 

In die afwesigheid van enige enkele ideale prysformule probeer die meeste ondernemings wat 

effektief bestuur word slegs om die breer meganisme en organisasie van prysformules te verbeter. 

Dit beteken toenemend beter prysbeleidinligting, die effektiewe gebruik daarvan asook die 

verkryging van meer beheer. Die probleem is nie om die aanvanklike lysprys te bepaal nie. Die 

probleem is dat kortings, afslag en spesiale dienste die lysprys betekenisloos maak. Behalwe 

waar daar groot tekortkominge voorkom, betaal niemand meer die lyspryse nie. 

4.5 Handelsmerke 

'n Handelsmerk is 'n merk wat gebruik word of ten opsigte waarvan daar 'n voorneme is om dit te 

gebruik in verband met goedere of dienste ter: 

aanduiding van 'n verband in die loop van die handel tussen die goedere of dienste en die 

een of ander persoon wat die reg het as eienaar of as geregistreerde gebruiker om die 

merk te gebruik; 

Onderskeiding van dieselfde soort goedere of dienste wat in die loop van die handel met 'n 

ander persoon in verband gebring word (Marx, 1993:252 - 253). 

Registrasie van handelsmerke beskerm die eksklusiewe reg om 'n bepaalde handelsmerk te 

gebruik vir 'n tydperk van tien jaar. 

Handelsmerke kan die volgende voordele vir verbruikers inhou: 

Dit vergemaklik die identifikasie van produkte met die aankoop; 

Dit verseker verbruikers van 'n konstante kwaliteitstandaard waarop hulle voortdurend kan 

reken; 

Dit identifiseer die vervaardigerlleweransier en bied dus 'n mate van beskerming aan die 

verbruikers; 

Dit verkoop produkte vinniger, omdat die verbruikers die handelsmerk ken; 

lndien die produk nie aan 'n verbruiker se vereistes voldoen nie, kan dit as waarskuwing vir 

herhalingsaankope dien (Cohen,1995:62). 

Handelsmerke kan ook deur vervaardigers en tussenpersone gebruik word om sekere 

bemarkingsdoelwitte te bereik: 
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Produkte wat op 'n selfbedieningsgrondslag bemark word, steun swaar op die gapings 

tussen mededingende produkte omdat die produkte nou nie in alle opsigte dieselfde is nie. 

Handelsmerke vergemaklik dus die toepassing van nie-prysmededingende strategiee soos 

produkdifferensiasie. 

0 Handelsmerke kan ook in sekere gevalle produkdiversifikasie vergemaklik. 'n Nuwe 

produkitem kan makliker by 'n item wat oor 'n handelsmerk beskik gevoeg word as by een 

wat oor geen handelsmerk beskik nie (Cannon,1996:278). 

4.6 Opeis van 'n sekere deel van die mark 

Een prysstrategie is om pryse op so 'n wyse vas te stel dat 'n sekere deel van die mark opgeeis 

word. 

Markaandeel verwys na die aandeel in 'n gegewe mark wat deur die besigheid opgeneem word. 

Die aandeel in die mark kan ook gemeet word in terme van aantal kliente, geld bestee en volumes 

verkoop (Kaplan, 1998:551). 

Gewoonlik is die veronderstelling in die bepaling van prysbeleid op hierdie manier dat 'n toename 

in verkope vir 'n lae winsgrens sal opmaak. Hierdie aanname word ook gemaak met die 

veronderstelling dat: 

1. die kompetisie hul pryse hoog sal hou. 

2. as elke onderneming in 'n gegewe mark hul pryse sny, die mark sal uitbrei en so ook elke 

onderneming se markaandeel. 

Beide hierdie aannames word egter nie in die werklikheid aangetref nie. 

Daar kan w k  hiermee gefouteer word, soos gebeur het toe General Electric se produkbestuurder 

vir TV-stelle aanges6 is om die onderneming na die tweede plek in verkope op te stoot 

(Nimer,1976:24). Die prys is opgestoot, die ander elemente is eweneens aangepas en gou was 

General Electric in die tweede plek vir TV-verkope. 

Die onderneming het die prys toe weer aangepas om 'n sekere winsgrens te verseker en die wins 

is weer eens gemaak. Die probleem was egter dat General Electric se markaandeel toe na sy 

oorspronklike posisie teruggeval het. 

4.7 Navolging van die leiers 

'n Ander manier om pryse te bepaal, is om die leiers na te volg. Baie keer wanneer 'n nuwe produk 

vrygestel word, is daar baie ondernemings wat ook met so 'n produk begin teen dieselfde prys as 

die van die leier. Marx vermeld dat prysleierskap voorkom wanneer die verkooppryse van 'n 

bepaalde onderneming deur ander ondernemings nagevolg word (Marx,I 993:482). 
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Prysnavolgers bemark nie noodwendig hulle produkte teen dieselfde pryse as die van die 

prysleiers nie, maar handhaaf 'n konsekwente verskil tussen hulle eie verkooppryse en die 

verkooppryse van die prysleier. 

Prysnavolging kan vir die kleiner ondernemings die gerieflikste prysbepalingsmetode wees, 

aangesien die prysbepalingstaak aan die prysleier oorgelaat word en die prysnavolger waarskynlik 

baie tyd en geld bespaar. 

Kleiner ondernemings vewaardig dikwels dieselfde soorte produkte deur middel van dieselfde 

produkmetodes as die prysleiers. 'n Natuurlike uitvloeisel van die besluit is om ook die 

verkooppryse van die prysleier te volg. Dit is raadsaam vir kleiner ondernemings om 'n prysleier te 

volg eerder as om in 'n prysoorlog met hulle betrokke te raak (Cohen,1995:63). 

Om dieselfde pryse as die prysleier vas te stel, kan egter probleme oplewer soos in die geval van 

'n firma wat gesien het dat hulle besigheid verloor nadat 'n Japannese firma ook staalbande begin 

verkoop het (Vernon,1976:26). Die Amerikaanse firma het toe hul pryse met 15 % verlaag en die 

Japannese firrna het daarna hul pryse met 'n verdere 15 % verlaag. Die Amerikaanse firma het 

toe agtergekom dat hulle in werklikheid nie dieselfde produk verkoop nie, maar dat die Japannese 

firma slegs groot hoeveelhede verkoop omdat die staalbande ingevoer word. Die Amerikaanse 

firma het ook besef dat die Japannese firma nie veel in die vorm van tegniese ondersteuning of 'n 

naverkopediens kan bied nie. Hulle het toe in kleiner hoeveelhede verkoop en 'n naverkopediens 

gebied en hul pryse om hierdie rede verhoog. Kort voor lank het hulle weer soos voorheen 'n wins 

getoon, net omdat die Amerikaanse firma op ander eienskappe van die produk klem gel$ het. 

Deur 'n prys op ongeveer dieselfde vlak as die prysleier vas te stel, word daar gewoonlik op 'n 

ander manier tussen produkte gedifferensieer. Sommige ondernemings verskaf 'n beter kwaliteit 

produk of 'n beter diens (Cohen,1995:63). 

Hierdie soort besluite kan nie deur een persoon geneem word nie. Daar moet 'n komitee 

saamgestel word wat hieroor kan besluit. Dit moet mense van die produksie- en 

verspreidingsafdelings insluit en nie net van die bemarkingsafdeling nie. 

By die bepaling van enige prysbeleid moet voorsiening daawoor gemaak word dat daar rekening 

gehou word met enige onsekerhede. Dit beteken dat as jy slegs een prys per produk oorweeg, jy 

beslis iets verkeerd doen. 
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'n Deeglik geformuleerde prys behoort iets van die geaardheid te wees dat daar by 'n prys begin 

word en dat daar van daar na 'n bepaalde prys gewerk word (Vern0n,I976:27).~ 

4.8 Pryse so hoogllaag as rnoontiik 

As die kompeterende leidingstyds kort is, mag twee heeltemal verskillende prysstrategiee dalk die 

beste wees. Gewoonlik sal die pryse vir die kort rukkie wat die produk die mark self toe-eien so 

hoog as moontlik gehou word. 

As die kompetisie egter glo aan formules van wins-op-belegging sal die pryse weer so laag as 

moontlik gehou word - so laag dat daar skaars 'n wins gemaak word. Dit kan dus gebeur dat die 

kompetisie die mark as nie-winsgewend sal afmaak en sal terugsit. As die kompetisie egter eers 

die waarheid raaksien, behoort die volumes wat intussen verkoop is te vergoed vir wins wat verloor 

is weens die lae prys. 

4.8.1 Lae prys vir nuwe produk 

Volgens Drury word 'n lae prys soms vir 'n nuwe produk bepaal in die hoop dat die produk vinnig 

aanvaar sal word (Drury,1997:138). Hierdie lae prys ontmoedig mededingers om tot die mark toe 

te tree wat veroorsaak dat die eerste onderneming 'n groot markaandeel sal verkry. Hierdie prys 

kan later verhoog, verlaag of konstant gehou word. Daar word ook na hierdie tipe prysvasstelling 

as penetrasieprysvasstelling verwys. 

Redes waarom penetrasie prysvasstelling gebruik word, sluit die volgende redes in: 

Die totale bydrae is hoog deur vinnige groei van verkope ten spyte van die lae 

bydraepersentasie van elke eenheid; 

'n Lae bekendstellingsprys verlaag die risiko van mislukking; 

Potensiele mededingers word verhoed om tot die mark toe te tree; 

Prys kan gebruik word om 'n winskoop voor te stel; 

Die lae prys van een produk kan gebruik word om die ander produkte in die lys te verkoop 

(Drury, 2000:391; Hansen & Mowen, 2000:794). 

We'll start with this price. Irs the most we can charge if we want to stimulate such and such a demand, 
which is well within our initial production capability. If and when we decide we need more demand - 
because our original projection was off or because we are ready to crank up production a few notches - 
we can drop the price this far. But no farther or at least not without a lot of double checking, if we don't 
want to risk being swamped with orders." (Nimer,1976:27) 

Die tyd waartydens die produk die prysleier is. 
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Figuur 4.5 dui aan dat daar aanvanklik 'n laer plys vir 'n produk of diens aangevra word. Die prys 

kan later verhoog, verlaag of konstant gehou word, afhangende van die omstandighede in die 

mark en die gewildheid van die produk of diens. 

(Aangepas uit Simon, 1989:135) 

Figuur 4.5: Penetrasieprysvasstelling 

4.8.2 H& prys vir nuwe produk 

Hierdie strategie stel 'n ho6 prys vir 'n nuwe produk vas en sodra die mark teen hierdie prys 

versadig is, word die prys verlaag om daardie deel van die mark te betrek wat nie voorheen die 

produk gekoop he! nie (Drury,1997:139). Hierdie hoe prys is hoer as die prys wat die 

korttermynwins tydens die bekendstellingsfase sou maksimeer. Daar word ook na hierdie strategie 

as premieprysvasstellling verwys. 

plys 

Redes waarom premieprysvasstelling as strategie gebruik word, sluit onder meer in: 

......' ..... T 
_..' 

4.. .- ......, b 
.- 

-',.A 

0 'n Hoe korttermynwins word verkry wat min geaffekteer word deur afslag. 

Tvd 

0 Die risiko van veroudering word verminder, omdat 'n hoe wins aan die begin van die 

lewenssiklus verkry word. 

Die prys kan later verlaag word. 

Die nodigheid om die prys te verhoog word verrny. 

0 Ho6 pryse dui op kwaliteit, voordele en eksklusiwiteit (Drury, 2000:390-391; Hansen & 

Mowen, 2000: 794). 

Uit Figuur 4.4 kan afgelei word dat die prys van 'n produk of diens aanvanklik hoog is en later 

verlaag kan word. Die mark is moontlik versadig teen die hoer prys en die prys word dan verlaag 

om die deel van die mark te betrek wat nie voorheen die produk of diens gekoop het nie (Simon, 

1 989: 1 35; Best, 2000: 1 90). 
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Figuur 4.6: Premieprysvasstelling 

prys s Tyd 

(Aangepas uit Simon, 1989:35) 

4.9 Opsomming 

Nie net koste kan in ag geneem word by die bepaling van pryse nie. Dit kan gebeur dat daar net 'n 

persentasie by die koste vir winstoedeling getel word en by x-bedrag uitgekom word wat dan as 

prys voorgehou word. Hierdie prys kan laer wees as dit wat die kompetisie as prys vir 'n sekere 

produk vasgestel het of selfs baie hoer wees as die mededinging se prys. 

Dit is daarom wys om ook eksterne faktore in ag te neem by die bepaling van pryse. 

Eksterne faktore wat in Hoofstuk 4 bespreek is, sluit in mededingers se pryse asook handelsmerke 

wat 'n bepaalde invloed op pryse kan he. 

Volume speel ook 'n rol deurdat met 'n lae prys begin kan word in die hoop dat 'n groot volume van 

die produk verkoop sal word en dat die kostes so gedelg sal word. Deur 'n prys hoog te stel en 

volume derhalwe klein te hou, word 'n produk eksklusief gemaak. 

Pryse kan ook laag vasgestel word. So kan 'n groot deel van die mark opgeeis word. In sommige 

gevalle kan prysleiers nagevolg word deur pryse soos die van die leiers vas te stel. In hierdie 

gevalle sal daar 'n bykomende faktor wees soos bykomende diens wat 'n verbruiker die produk sal 

laat koop eerder as di6 van die prysleier. 

Hoe pryse dus vasgestel word, hang nie net van kostes af nie, maar ook van ander strategiese 

faktore. Dit kan baie ingewikkeld raak om pryse te bepaal en al die faktore in ag te neem. 

In Hoofstuk 5 sal daar aandag geskenk word aan 'n ander faktor wat pryse kan be'invloed, naamlik 

verbruikers se persepsies en reaksie op pryse. 
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HOOFSTUK 5 
DIENSASPEKTE VAN PRYSBELEID 

5.1 Inleiding 

Daar is 'n groeiende bewustheid van die komplekse rol wat 'n prys speel in die neem van 'n 

aankoopbesluit, maar daar is nie 'n eenvoudige verduideliking van hoe 'n prys individuele kopers 

se aankoopbesluite be'invloed nie. 

Verbruikers is een van die belangrikste komponente van die verbruikersmark en kennis van 

verbruikers se gedragspatrone sowel as verbruikersbesluitneming speel 'n belangrike rol by die 

bepaling van pryse. 

Daar is baie redes of motiewe waarom verbruikers 'n produk koop. Die bekendste en 

aanvaarbaarste metode om die groot verskeidenheid motiewe te klassifiseer, is die van Maslow 

(Marx, 1993:87). 

Maslow het menslike rnotiewe gerangskik in 'n skema (sien Figuur 5.1) waar elke laerliggende 

motief eers bevredig moet word voordat die volgende hoerliggende rnotief vir bevrediging oorweeg 

word. Die laagste motief is fisiologies van aard wat oorlewing ten doel het en die hoogste motief 

selfverwesenliking wat dui op 'n persoon se begeerte om homself uit te leef. 

Figuur 5.1: Maslow se hierargie 

5 SELFVERWESENLIKING: Persoonlike 
ontwikkeling en individualiteit 

I 

4 EGO-MOTIEWE: Prestige, sukses, selfrespek 

3 SOSIALE MOTIEWE: Liefde, vriendskap, affiliasie I 
2 VElLlGHElD EN SEKURITEIT: Beskerrning 

1 FlSlOLOGlESE MOTIEWE: Honger, dors 

(Aangepas uit Marx, 1993) 

Om 'n verbruiker te help met die neem van 'n koopbesluit, is dit belangrik om na verbruikersgedrag 

en hoe die koopbesluit uiteindelik geneem word, te kyk. Dit alles speel 'n rol by die bepaling van 

pry=. 
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5 2  Verbruikersgedrag en die neem van besiuite 

5.2.1 Verbruikersgedrag 

Die studie van verbruikersgedrag is gerig op faktore wat gedrag bepaal en is gemik op die 

besluitnemingsproses. As menslike gedragspatrone in 'n koop- en verbruikersituasie verklaar en 

voorspel kan word, kan dit bemarkingsbeplanning vergemaklik en help om die markaanbieding op 

verbruikersbehoeftes, -eise en -voorkeure af te stem. Dit sal die bemarkingsbestuurder 'n 

voorsprong gee in situasies waar die mededingers minder verbruikersgeorienteerd is. 

Dit is duidelik dat verbruikersgedrag waarneembare handeling6 sowel as onwaarneembare 

prosesse7 behels. 

Figuur 5.2: Verbruikersgedrag in groepe opgedeel. 

Figuur 5.2 dui oorsigtelik verbruikersgedrag in drie groepe aan. Daar kan tereg gevra word hoe 

hierdie faktore verbruikersbesluite behvloed. Marx (1993:87) dui aan dat 'n jong meisie se 

behoefte om mooi te lyk vir haar vriend haar kan motiveer om 'n sekere handelsnaam lipstiffie te 

koop. Deur 'n handelsnaam sigaret-advertensie te sien waarin met vierwiel-voertuie in die bosse 

rondgejaag word, kan die persepsie geskep word dat dit manlik is om te rook. Huisvrouens leer uit 

ondewinding dat net 'n sekere produk vloere blink maak en daarom koop hulle dit gereeld. 

Geheelonthouers het 'n negatiewe houding teenoor drank en lees nie advertensies oor drank nie. 

Leergierige, vooruitstrewende mans koop net sekere boeke en bestee geld aan reise en handhaaf 

so 'n sekere lewenstyl. 

Groepfaktore vewys na kulturele agtergrond, die sosiale klasstelsel waar mense in hoogste 

sosiale klas gewoonlik welgesteld is en nie goedkoop juwele koop nie. In 'n gesin waar pa se 

woord wet is, word besluite oor hoe gesinslede se inkomste bestee moet word gewoonlik deur pa 

lndividueie faktore 

Motivering 

Persepsie 

Leervermoe 

Houding 

Persoonlikheid 

Lewenstyl 

6 Koopaksie en gebruik van produkte en dienste(Marx,l995:86). 

Besluitnerning(Marx,l996:86) 
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Ekonomiese faktore 

lnkomste 

Besteebare inkomste 

Gewilligheid om te 

koop 

Groepfaktore 1 

Die gesin 

Die vewysingsgroep 

Die meningsleiers 

Sosiale klas 

Kulturele groep 



geneem. Jode is weer deel van 'n kultuur wat nie varkvleis eet nie. Tieners is deel van 'n 

verwyslngsgroep wat voorskriftelik is oor kleredrag en wat net na sekere tipes musiek luister. 

Ekonomiese faktore het betrekking op die inkomste van 'n verbruiker, die deel van die inkomste 

wat 'n verbruiker kan bestee aan produkte en dienste aswk die bereidwilligheid van die verbruiker 

om we1 die inkomste te bestee. 

Tydens die besluitnemingsproses moet 'n verbruiker tussen verskillende produkte kies. Die 

verbruiker raak eerstens bewus van 'n onve~ulde behoefte. Om die behoefte te bevredig, samel 

die verbruiker inligting in oor die verskillende produkte. Nadat alle beskikbare inligting ingesamel is, 

word die inligting geevalueer en 'n besluit geneem oor watter produk om te koop en daar word 

oorgegaan tot die koopaksie. Daarna doen die verbruiker nakoopevaluering waar hylsy die besluit 

wat geneem is in die lig van sy ewaring beoordeel. 

Die produk wat gekoop is, is nie net 'n fisiese voorwerp nie. Die plek waar die produk te koop 

aangebied word, die prys en die aard van die bemarkingskommunikasieboodskap vorm deel van 

die totale produk. 

5.2.2 Verbruikersbesluitneming 

Alvorens 'n verbruiker 'n besluit kan neem oor watter spesifieke produk uit 'n verskeidenheid 

gekoop moet word, samel 'n verbruiker eers inligting in oor die verskillende keuses in die mark. 

Daarna kan 'n verbruiker 'n besluit neem. 

lnligting is 'n samestelling van allerlei simbole s w s  kleure, vorms, klanke en geure. Dit bestaan 

ook uit feite, waarde-oordele, voorspellings en veralgemenings. Feite behels inligtingsbrokkies 

waaroor daar geen ONyfel bestaan nie. Waarde-oordele, voorspellings en veralgemenings 

daarenteen, is twyfelagtig van aard en is dinge waaroor mense nie saamstem nie. lnligting beteken 

dus nie vir alle verbruikers dieselfde nie. 

Figuur 5.3: Vloei van inligting 

lnligtingbrokkle 

Veralgernenings 

Boodskap 
Kleur 

Klank . vorm 

Geur 

Persepsie . Selektiewe 
blwtstelling 

Selektiewe 
aandag . Selektiewe 
lnterpretasie . SeieMiewe 
hermeping 

Beslultnemingsproses . Bewuswording van 
behoefie . Soeke na inligting 

Evaluering 

Besluitnerning . Aksie 

Naverkwpevaluering 
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Figuur 5.3 dui die vloei van inligting vanaf die verkryging van 'n inligtingbrokkie tot by die 

besluitnemingsproses aan. 

Sodra 'n verbruiker dus bewus raak van 'n behoefte wat onvewuld is, sal die verbruiker inligting 

begin inwin oor hoe om die behoefte te bevredig. lnligting word vanaf interne sowel as eksterne 

bronne ingewin. Interne bronne sluit in persoonlike ewaring asook die verbruiker se geheue. 

Eksterne bronne sluit in raad van gesinslede, meningsleiers en ander lede van verwysingsgroepe. 

Bemarkingsbronne soos reklame, verkoopbevordering, uitstallings en die hulp van 

verkoopspersoneel speel ook 'n rol. 

Verskillende eienskappe word beoordeel van min of meer identiese produkte en die voor- en 

nadele van elke moontlikheid. Figuur 5.4 dui sommige van die toepaslike produk- en sielkundige 

kriteria aan wat van toepassing is wanneer moontlikhede geevalueer word. 

Figuur 5.4: Produk- en sielkundige kriteria 

Produkkriteria 

0 KosteIPrys 

0 KwaliteiVDuursaamheid 

0 Werkverrigting 

Estetiese eienskappe (kleur, styl, 

tekstuur) 

Sielkundige kriteria 

Bevrediging van sosiale motiewe 

Bevrediging van egomotiewe 

Beeld van produk 

Bydrae van produk tot lewenstyl 

Sodra die besluitnemer die beste keuse geidentifiseer het, word 'n besluit geneem en oorgegaan 

tot die koopaksie. Nadat die besluitnemer tot aksie oorgegaan he!, volg 'n tydperk waarin die 

koopbesluit herevalueer word. As die produk aan die behoefte voldoen het, kan dit tot 'n herhaling 

van die gedragspatroon en die ontstaan van handelsmerktrou lei. As dit egter tekort skiet aan die 

verwagting, kan 'n klagte by die handelaar ingedien word. Die produk sal in die toekoms nie 

aangekoop word nie. Dit kan daartoe lei dat die besluitnemer twyfel of die aankoop goed was en 'n 

negatiewe emosie genoem kognitiewe dissonansie kan ontstaan. Die nakoopevalueringsfase is 

eintlik die begin van 'n nuwe besluitnemingsproses. 

Die verbruiker bepaal self waar die produkte aangekoop word. Die redes waarom verbruikers by 

bepaalde winkels koop, staan as ondersteuningsmotiewe bekend. Hierdie motiewe sluit in: 

Gerieflike ligging van die winkel 

Groepering van winkels naby mekaar 
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Voldoende parkeergeriewe 

Pryse 

Dienste deur winkel gelewer 

Hoflikheid, kundigheid en behulpsaamheid van verkoopspersoneel. 

In sekere situasies gee 'n prysverandering aanleiding tot positiewe optrede wat in lyn is met die 

aannames van die Marshall-vraagteorie (Monroe,1990:48). Die Britse ekonoom, Alfred Marshall, 

was vir die nuwe benadering verantwoordelik waarin dit moontlik was om sowel vraag as aanbod 

in die prysvormingsproses in aanmerking te neem. Hy het heel treffend opgemerk dat om te 

redeneer of vraag of aanbod die bepalende faktor was, dieselfde is as om te redeneer oor die 

vraag welke van die twee lemme van 'n sk6r verantwoordelik is vir die sny-aksie - die boonste of 

die onderste lem (Van Den Bogaerde,1967:11). 

5.3 Kriteria wat verbruikers i n  ag neem by  aankope 

Verbruikers neem benewens pryse en die bevrediging van behoeftes ook ander aspekte in ag met 

die keuse van waar om 'n produk aan te koop. 

5.3.1 Tydirnplikasies 

lndividuele en industriele verbruikers neem ook die tyd wat telkens vir 'n produk gewag word in ag. 

Daarom sal produkte wat meer geredelik beskikbaar is 'n hoer prys h6 as 'n produk waarvoor 

gewag word. Atlas Door vra om hierdie rede meer vir hul industriele deure omdat dit vinniger 

afgelewer word (Bower,1988:110). Hierdie deure se afleweringstyd is 'n paar weke teenoor die 

norm van vier maande. 

5.3.2 Psigologiese pryse 

Alhoewel die navorsing van Ginzberg (soos aangehaal deur Monroe (1990:48)) suggereer dat 

kopers geneig is om sekere pryse te verwag as hulle vir 'n rukkie daaraan blootgestel is, voer 

Friedman (soos aangehaal deur Monroe (1990:48)) 'n paar redes aan waarom sekere 

psigologiese pryse hul oorsprong in tradisie het, nadat hy 'n konsistentheid in 

kruidenierswarewinkels en verskaffers se pryspatrone raakgesien het , soos die volgende 

voorbeelde aandui: 

1. Veelvoude van 12 is die mees algemene popul6re getal eenhede wat verpak word en maak 

74.5% van alle toetsitems uit; 

2. Pryse wat eindig in 9 of 5 maak 80 % van voedselpryse uit; 

'n Ondersoek na die gebruik van rnultikriteriametodes vir strategiese prysbeleid 33 



3. Daar was 'n groot hoeveelheid eenhede waar die veelvoude nie eweredig in die prys gedeel 

kan word nie. 

Die gebruik van slegs onewe pryse in meervoudige eenhede is ongerieflik vir die koper wat 

daa~an  hou om pryse te vergelyk. As die meervoude van die pryse te kompleks is, sal die koper 

net aankope doen in hoeveelhede wat die maklikste bereken kan word. Die Progressive Grocer se 

bevindings suggereer dat die koper 'n tipe diskriminerende proses toepas (Monroe, 1990:47). Die 

koper doen dit net as die vergelykende metode wat gebruik word lei tot 'n gevolgtrekking teenoor 

die spesifieke produk, anders onttrek hy hom van die komplekse pryssituasie. 

Byna 50% van alle spesiale pryspromosies was in veelvoude van vyf. Gelykegetal-afslag was 

meer prominent, eensentafslag is nie gevind nie en tweesent- en negesent-afslag was skaars. 

Hierdie bevindings impliseer die nodigheid daa~an  om pryse voldoende te verlaag om die koper 

toe te laat om 'n prysverskil waar te neem in vergelyking met die ou prys. Gegee die vroeere 

bevindings van onewegetal-pryse en die reel van nege en vyf word die gelykegetalafslag en die 

rariteit van negesent afslag maklik verstaan. 

Ondernemings het gevind dat sekere pryspraktyke beter werk as ander. Dit suggereer dat sekere 

aankoopoptredes onderliggend aan sekere patrone is. 

Baie bemarkingshandboeke verskaf voorbeelde wat aandui dat vraag op sekere pryspunte 

verhoog. Daar word gesuggereer dat vraag val met pryse net h&r of laer as hierdie kritieke 

pryspunte. 

Afhangend van die situasie word na die psigologiese pryse as gebruiklike of onpaar pryse of 

pryslyne verwys. Teoreties wys die verskynsel dat die verbruiker sensitief is vir sekere pryse en 'n 

wegbeweeg van hierdie pryse in enige rigting het 'n verlaging in vraag tot gevolg. 

Gebruiklike pryse sluit alle prysalternatiewe uit behalwe vir 'n enkele pryspunt. Die tradisionele 

voorbeeld was altyd die vyfsent-lekkergoed of -kougom. Met standaardpryse pas verbruikers aan 

by veranderings in koste en marktoestande deur die produk se grootte of kwaliteit aan te pas, met 

inagneming daarvan dat die koper sal oorweeg om net een prys te betaal. 

Onpaar- of onewe pryse is pryse wat eindig in 'n onewe getal, byvoorbeeld 1, 3, 5, 7 of 9 of wat 

net onder 'n ronde getal is, byvoorbeeld 99 of 98. Sodanige pryse verhoog verbruikersensitiwiteit. 

Onewe pryse soos R9.95 of R1299 skep die indruk van 'n winskopie, terwyl R10 of R1300 die 

indruk van hoer kwaliteit skep en die geassosieerde prestige en status wat daarmee saamgaan 

(Hanna,l995:21). 

As verkopers onewe pryse gebruik, sal sommige aankopers die onewe pryse as die werklike pryse 

beskou en die afgeronde prys as foutief. Hulle sal dan daarvolgens reageer. Daar was eweneens 
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geen betekenisvolle bewyse wat die psigologiese verduideliking van verhoogde perseptuele 

sensitiwiteit kan verduidelik nie. 

5.3.3 Prysbewustheid 

Volgens 'n ekonomiese teorie word veronderstel dat prys 'n koper se keuse behvloed, omdat prys 

'n aanduider is van aankoopkoste. Daar word verder aangeneem dat as 'n koper voldoende 

inligting oor pryse het en tevredenheid wil h6 rakende produkalternatiewe, hy 'n produkmengsel 

kan bepaal wat sy tevredenheid vir 'n gegewe begroting maksirneer. 

Deur van pryssensitiwiteit gebruik te maak, het Gabor en Granger seshonderd-en-veertig 

huisvrouens ondewra om te bepaal hoe bewus hulle is van die kruidenierspryse wat hul die laaste 

keer betaal het (Monroe,1990:48). Die uitslag van die ondersoek was insiggewend: 

Die eerste maatstaf wat gebruik is, was om te bepaal wat die persentasie was van pryse wat 

onthou is. Die resultaat hiewan was 82%, ongeag of die prys wat genoem is korrek was. Die 

navorsers het ook gevind dat prysbewustheid omgekeerd korreleer met sosiale klas (inkomste) 

en dat die bewustheid laer was vir handelsmerkitems. Armes is egter baie bewus van pryse. 

Tweedens is 57% van die pryse korrek genoem tennryl dieselfde verwantskap met sosiale klas 

en handelsmerkgoedere voorgekom het. 

Laastens, vir 'n subversameling van honderd-vier-en-tagtig foutiewe pryse, het die prysverskil 

vir 52% daawan met nie meer as 10% verskil nie. 

Progressive Grocer (soos aangehaal deur Monroe (1 990:52)) het ook gevind dat prysbewustheid 

gevarieer het tussen produkte. Vir sestig geadverteerde en kompeterende pryse van 

handelsmerkitems het die persentasie pryse wat korrek genoem is gevarieer van 86% vir baie 

bekende handelsmerkitems soos Coca-Cola tot 2% vir ander items. Vir die items was 91 % en 34% 

van die genoemde pryse onderskeidelik binne 5% van die korrekte pryse. 

Brown (soos aangehaal deur Monroe (1990:Sl) het 'n hipotese wat lui dat kopersreaksie 'n beter 

indikator is van die moontlikheid om prysverskille waar te neem as wat 'n doelbewuste 

besorgdheid oor pryse is. Brown se studie is gebaseer op markmandjiepryse vir tagtig items in 

sewe en twintig supermarkte in vyi stede asook op persoonlike gesprekke in supermarkte wat 

handel oor pryspersepsies, winkelbesoek en gereelde kliente se optrede. 

5.3.4 Pryskwaliteitverwantskappe 

Om prysbewustheid onder kopers te vind impliseer nie noodwendig dat prys net gebruik word as 'n 

maatstaf vir aankoopkoste nie. 
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Om modelle van 'n produk of verskillende handelsmerke te vergelyk is moeilik omdat die 

verbruiker nie oor al die inligting beskik wat betrekking het op die verskil in kwaliteit nie. As dit 

moontlik is om kwaliteit te meet, kan kwaliteitsverskille vergelyk word met prysverskille deur 'n 

vergelykende waarde te bepaal (Hanna,1990:21). 

'n Vergelykende waarde kan bereken word met die volgende formule: 

Cv= vergelykende waarde of die relatiewe verskil in waarde tussen 'n produk met 

'n hoer prys (H) en 'n produk met 'n laer prys (L) 

Q,q= kwaliteitdimensie van die produk met 'n hoer prys (H) 

QL = kwaliteitdimensie van die produk met 'n laer prys (L) 

pH = prys van die produk met 'n h&r prys (H) 

PL = prys van die produk met 'n laer prys (L) 

Om die gebruik van hierdie formule te illustreer moet veronderstel word dat die kwaliteitwaarde van 

vier vergelykende motors verkry kan word. Die kwaliteitwaardes en pryse is soos volg: 

Figuur 5.5: Kwaliteitswaardes en pryse van motors 

Handelsnaam Kwaliteitwaarde Prvs (R) 

M 67 22790 

S 63 221 67 

N 59 20094 

P 56 17602 

Veronderstel dat 'n verbruiker handelsname M en S in Rguur 5.5 wil vergelyk. Die vergelykende 

waarde vir handelsname M en S word soos volg bereken: 

Wat 'n vergelykende waarde van 2.26 beteken, is dat vir elke addisionele rand wat bestee word om 

eerder handelsnaam M as handelsnaam S te koop, die vergelykende waardevermeerdering R2.26 
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is. Die aankoop van die duurder handelsnaam in die hipotetiese voorbeeld is 'n beter besluit 

omdat die verhoging in relatiewe kwaliteit groter is as die verhoging in relatiewe prys. 

Verbruikers verstaan dat ho&kwaliteit-handelsname hoer pryse sal h&, alhoewel die verhoging in 

kwaliteit nie proporsioneel tot die verhoging in prys is nie. Bewyse dat verbruikers bereid is om 

meer te betaal om meer te kry is gevind in die Gallup-opname van 1985 (Hanna, 1990:23). 

Verbruikers is byvoorbeeld bereid om tot 'n derde meer te betaal vir 'n motor van hoer gehalte, 

50% meer vir 'n beter skottelgoedwasser, 66% meer vir 'n goeie rusbank en 200% meer vir 'n 

goeie paar skoene. 

Die prys kan 'n produk meer of minder aantreklik maak en dit is ook 'n manier om kwaliteit of 

waarde te bepaal. 

5.4 Opsomming 

In Hoofstuk 5 is daar in meer detail gekyk na verbruikers en die gedrag van verbruikers wat 

uiteindelik 'n rol speel in die aankoop van produkte ten einde behoeftes te bevredig. 

Volgens Maslow is daar sekere fisiologiese behoeftes waaraan voldoen moet word en aan die 

ander kant van die spektrum is daar individuele behoeftes. Hierdie behoeftes wat bevredig moet 

word asook ekonomiese en groepfaktore bepaal uiteindelik wat 'n verbruiker gaan koop en waar. 

Tydens die hele besluitnemingsproses is daar onder andere ook psigologiese aspekte wat 'n rol in 

die besluitneming kan speel. 

Al hierdie aspekte is van nader beskou en dit is derhalwe belangrik om tydens die bepaling van 

pryse dit ook in berekening te bring. Om die verbruikersaspek en die gedragspatrone van 

verbruikers nie in berekening te bring nie, kan veroorsaak dat pryse van produkte so gestel word 

dat gebruikers dit nie as aanloklik of billik sal beskou nie. 

In Hoofstuk 6 sal daar gekyk word na hoe koste (wat in Hoofstuk 3 bespreek is) en eksterne 

faktore (wat in Hoofstuk 4 bespreek is) asook verbruikersgedrag 'n rol in die bepaling van pryse 

speel. 
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HOOFSTUK 6 
ASPEKTE VAN PRYSBEPALINGSMODELLE 

6.1 lnleiding 

Prys kan op verskeie maniere bepaal word. In die laaste drie hoofstukke is onder meer gekyk na 

kostes, strategiese faktore, verbruikersreaksie en diensaspekte. 

In hierdie hoofstuk word gekyk na die invloed van die drie elernente op prysbepaling soos wat in 

Hoofstuk 1.3 as hipotese aangedui is en weereens in Figuur 6.1 aangedui word. 

Figuur 6.1: Faktore wat prysbepaling be~nvloed 

Strategiese 

PRYSE 

Diensaspekte 

verbruikers 

Daar bestaan geen beste prys vir 'n gegewe produk nie. Wanneer die behoefte ontstaan om 'n 

prys te bepaal of om 'n prys te verander, moet bestuur besin oor wat met 'n prys bereik wil word. 

Hierdie doelwitte waaroor bestuur moet besin, moet kwantifiseerbaar wees., anders kan daar nie 

bepaal word of hierdie doelwitte bereik sal word nie. 

6.2 Doelwitte van prysvasstelllng 

Daar kan verskeie doelwitte wees wat met prysvasstelling bereik kan word. Hierdie doelwitte kan 

die volgende insluit: 

'n Wins op elke produkitem: Waar net een soort produk verkoop word, is 'n wins logies. Waar 

rneer as een soort produk verkoop word kan meer wins gemaak word al beteken dit ook dat 

daar op sekere produkte 'n verlies gely word. 

Handhawing van verkope: Pryse word so vasgestel dat die verkoopsvolume wat vroeer bereik 

is, gehandhaaf word. 

0 Verkopegroei: Die prysdoelwit is om 'n groei in verkope te bewerkstellig of om moontlike 

mededingers in die mark te ontmoedig om tot die mark toe te tree. 
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Vergroting van markaandeel: Die aantal kliente van 'n onderneming kan uitgebrei word of die 

bestaande kliente behou word. Die onderneming met die grootste markaandeel sal nie 

noodwendig die hoogste wins verkry nie. 

Hierdie is maar net 'n paar doelwitte van prysvasstelling. Vewolgens sal aspekte van prysbepaling 

ondersoek word. 

6.3 Prysbepaling op grond van kostes 

Hierdie metode staan ook bekend as die koste-plus benadering tot prysvasstelling. Dit word so 

genoem omdat die waarde wat die onderneming as die koste van die produk of diens aanvaar, 

gebruik word om die prys te bepaal deur 'n winselement by te voeg (Williamson,l996:27). 

Prysbepaling deur 'n wins by kostes te tel, is die mees elementgre manier om pryse te bepaal. 

Daar bestaan we1 'n verwantskap tussen die koste van 'n produk of diens en we1 om die volgende 

redes: 

lnligting oor koste is beskikbaar, veral as baie pryse in 'n baie kort tyd bepaal moet word en die 

enigste basis is om pryse mee vas te stel; 

Kostegebaseerde pryse kan verdedig word waar pryse bevraagteken word en bestuurders kan 

bewys dat die prys verkry is deur 'n billike wins by die koste te tel om 'n prys te bepaal; 

Alle koste moet op die lang termyn deur die verkoopprys gedelg word, sodat die onderneming 

kan oorleef. 

Daar is verskeie maniere waarop koste-plus verkry kan word, aangesien dit op die volgende kostes 

gebaseer word: 

veranderlike ve~aardigingskoste; 

absorpsie of totale ve~aardigingskoste; 

alle koste wat vaste en veranderlike koste, verkoops- en administratiewe koste insluit en 

veranderlike koste wat veranderlike vervaardigingskoste, verkoops- en administratiewe koste 

insluit (Williamson, 1996:426-427). 

6.3.1 Redes vir die gebruik van die koste-plus metode van prysvasstelling 

Daar is verskeie redes waarom die koste-plus metode van prysvasstelling gebruik word, soos wat 

Drury (2000:90) opmerk: 

Aanvaarbare pryse kan met gemak en spoed vir 'n groot hoeveelheid produkte bepaal word. 

Pryse kan maklik verdedig word omdat dit feitelik en presies voorkom. 
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Die koste-plus metode van prysvasstelling help ondernemings om pryse van ander 

ondernemings te skat - as alle ondernemings van die metode gebruik maak kan 

prysstabiliteit bevorder word. 

'n Onseker vraag na 'n produk, veral as die produk nuut is. 

Mededingers word ontmoedig, omdat ondernemings met unieke produkte meer buigbaarheid 

het ten opsigte van die bepaling van pryse. lndien pryse te hoog vasgestel word kan 

mededingers vinnig die mark betree met unieke produkte en 'n laer prys, maar indien pryse 

laer is met 'n kleiner opmerkpersentasie, kan dit mededingers ontmoedig. 

6.3.2 Nadele van die koste-plus metode van prysvasstelling 

Volgens Druiy (2000,389-390) kan die nadele soos volg uitgedruk word: 

Akkurate kostetoedelings word vereis en indien die koste nie akkuraat toegedeel word nie, 

kan sommige produkte se pryse te hoog vasgestel word en die onderneming kan hul 

markaandeel verloor. As die produk se prys te laag is sal hoer markaandeel verkry word, maar 

die wins kan klein wees. 

Die koste-plus metode van prysvasstelling aanvaar dat die produkte of dienste skaars is en 

dat verbruikers bereid is om die prys vir 'n produk of diens te betaal. 

Kostegebaseerde pryse is nie mededingend nie omdat hierdie metode maklik is om te 

implementeer, die behoefie om koste te verhaal en opbrengs op belegging te lewer benadruk 

word en die pryse regverdigbaar is. 

Leweransiers word uitgesluit in die beginfase van die ontwerp van die produk wat 'n 

vertraging kan veroorsaak in die uiteindelike lewering van die produk. 

Die insluiting van direkte koste is nie dieselfde as veranderlike koste nie en sal nie dieselfde 

op veranderinge in die kontantvloei van 'n onderneming reageer nie. 

Prys word bepaal deur 'n opmerkpersentasie by die koste te voeg en dit bied geen aanduiding 

van die verband tussen prys en die vraag na die produk nie, aangesien die vraag na die 

produk geTgnoreer word. 

6.4 Prysbepaling op rond van strategiese faktore soos mededinging 

Onder strategiese faktore word verstaan faktore van buite die onderneming wat 'n invloed op 

verkope mag he, soos pryse van mededingers, pryse van die markleiers en handelsmerkpryse. 

Bemarkers moet daartoe in staat wees om pryse laer as die van mededingers vas te stel indien die 

mededingers 'n hoer ptys vra, om te bewys dat die waarde hoer is as die prys wat daa~00r gevra 

word. 
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6.4.1 Redes om pryse te bepaal op grond van strategiese faktore soos mededinging 

Die pryse van mededingers is veral belangrik om in ag te neem onder die volgende 

omstandighede: 

0 Verskeie mededingers met kwaliteitprodukte bestaan. 

0 Van die mededingers is finansieel sterk. 

Die eienskappe van produkte kan maklik nagemaak word en die produkte is moeilik om te 

onderskei. 

Mededingers het toegang tot die verspreidingskanale. 

0 Mededingers het 'n hoe vlak van bemarkingskennis en vaardighede. 

Mededingers het soortgelyke kostestrukture. 

Pryse kan hoer, dieselfde of laer as die van die mededingers bepaal word. Deur pryse laag vas te 

stel, kan 'n manier wees om markaandeel te verkry as die pryselastisiteit hoog is. Verbruikers kan 

getrek word met pryse wat gesny word, of pryse kan dieselfde gehou word as mededingers hul 

pryse verhwg. Prysbewuste verbruikers word dus getrek. 

Ondernemings kan ook pryse dieselfde as di6 van mededingers vasstel, maar hulleself op ander 

maniere onderskei deur ekstra dienslewering of naverkopediens te lewer. 

As die verbruikers aanvaar dat die onderneming meer waarde bied as die van mededingers, kan 

hoer pryse gevra word. Hoer pryse kan gevra word vir produkte met h&r kwaliteit, wat luukser is, 

geriefliker is of meer betroubaar is as di6 van mededingers. 

6.4.2 Nadele van mededingende prysvasstelling 

Mededingende prysvasstelling het ook nadele: 

Koste-inligting word nie by mededingers se prys ingesluit nie en die vraag oor watter wins by 

sekere pryse verkry word, word nie beantwoord nie. lndien die onderneming se koste hoer is 

as die van mededingers, sal dit miskien nie mwntlik wees om pryse dieselfde of laer as die 

van mededingers te bepaal en te oorleef nie. 

0 Deur mededingende prysvasstelling word die waarde vir verbruikers nie direk bepaal nie, 

want indien 'n prys van 'n produk laer is as die van 'n mededinger kan die persepsie geskep 

word dat die kwaliteit ook laer is. 

6.5 Prysbepaling op grond van verbruikersreaksie en diensaspekte 

Die benadering tot prysvasstelling begin deur te vra: "Deur die verbruiker te gee wat hulle wil h6, 

watter prys moet gevra word?" 
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6.5.1 Voordele van prysbepaling op grond van verbruikersreaksie en diensaspekte 

Op die basis van die verbruiker se voordele word die prys relatief tot die mededinging bepaal om 'n 

beter waarde te skep. Hierdie waardes kan een van die volgende insluit: 

Ekonomiesewaarde-prysvasstelling: Die vlak van die ekonomiese waarde en die prys word 

bepaal volgens die aanloklike besparing vir die verbruiker en nie op die koste en bemarking 

van die produk nie. Die koste en winsmarge is die onderneming se saak en nie die van die 

verbruiker nie. Verbruikers stel belang in die besparings en hoe hoer die besparings, hoe meer 

aantreklik is die onderneming se produk (Best, 2000:177). 

Waargenomewaarde-prysvasstelling: Sekere verbruikers se voordele is moeilik om te 

kwantifiseer in terme van die ekonomiese waarde, maar hierdie verbruikers het 'n belangrike 

waarneembare waarde. Die waarneembare voordele wat verkry word met die produk of diens 

lewer 'n sekere vlak van totale waarneembare voordele. Die totale waarneembare koste van 

aankoop bestaan uit die prys betaal, die terme van aankoop en enige transaksie wat kan bydra 

tot die totale waarneembare koste van aankoop. Die verskil tussen die totale voordele en koste 

is die waarneembare waarde. Hierdie sterkte van die onderneming se totale voordele stel die 

onderneming in staat om 'n hoer prys as die van mededingers te vra (Best,2000:177-178). 

Segmentele prysvasstelling: Prysvasstelling gebaseer op verbruikersreaksie het ten doel om 

beter waarde vir verbruikers te skep en daarom is dit redelik dat segmentele prysstrategiee 

ontwikkel moet word in reaksie op die verskillende behoeftes van die produkte en pryse vir 

verbruikers. Verbruikers in verskillende segmente het verskillende behoeftes ten opsigte van 

produkte en prys. 'n Pryssensitiewe segment sal laer pryse verkies ongeag addisionele 

voordele van die produkte of dienste. 'n Kwaliteitsensitiewe segment sal meer betaal vir 

addisionele voordele wat verkies word. Die prys sal dus verskil vir verskillende segmente binne 

die mark (Best,2000:17). 

Die voordele van waardeprysvasstelling 16 daarin dat: 

Verbruikers kry wat hulle wil h6 deurdat gefokus word op die waarde vir verbruikers, al beteken 

dit 'n opmerkpersentasie op die prys. 

0 Luukse produkte teen hoe pryse 'n marksegment skep vir produkte met snobwaarde. 

Basiese produkte kan teen lae pryse gelewer word wat waarde skep vir die verbruikers wat 

prysbewus is. 
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6.52 Nadele van waardeprysvasstelling 

Waardeprysvasstelling funksioneer nie in 'n vakuum nie. Al drie elemente - koste en winsdoelwitte, 

mededingende prysvasstellingstrategiee en die waarde vir verbruikers - moet in ag geneem word 

as prysbesluite geneem word. 

6.6 Opsommlng 

Soos blyk uit hierdie hoofstuk is die bepaling van pryse 'n komplekse en ingewikkelde proses. Daar 

is verskeie maniere waarop pryse bepaal kan word. Die belangrikste is om te besluit watter metode 

die beste vir die onderneming sal werk. 

In hierdie hoofstuk is daar gekyk na die drie soorte benaderings tot prysvasstelling, naamlik koste, 

strategiese faktore en verbruikers. Al drie die metodes het verdienstes en gebreke. Hierdie 

metodes neem mekaar egter nie in ag nie, soos wat Figuur 6.2 dan ook poog om aan te toon. 

Figuur 6.2: Metodes van prysvasstelling en verwantskappe met mekaar 

Metode van 

prysvasstelling 

Prysbepaling op grond 

van koste 

lndien enige van die drie metodes gebruik word in die vasstelling van pryse, sal daar altyd 'n 

leemte bestaan deurdat ander faktore nie in ag geneem word nie. lndien pryse vasgestel word op 

grond van kostes, word die ander twee metodes soos mededinging en verbruikersreaksie nie in 

ag geneem nie. Dit is ook die geval met die ander twee metodes. 

Prysvasstelling OP 

grond van strategiese 

faktore 

Prysvassteliing OP 

grond van verbruikers 

se reaksie en 

diensaspekte 

Die strewe blyk dan te wees om al die faktore tot 'n mindere of meerdere mate in ag te neem. Daar 

word hierna verwys as 'n multikriteriabenadering. 

Neem koste in ag 

Ja 
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Nee 

Nee 

Neem strategiese 

faktore in ag 

Nee 

Neem verbruikers 

reaksle en 

diensaspekte in ag 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja 



In Hoofstuk 7 sal rnultikriteriabesluitnerningstrategiee ondersoek word om te besluit of dit by 

prysvasstelling gebruik kan word. 
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HOOFSTUK 7 
MULTlKRlTERlABESLUlTNEMlNG 

7.1 Inleiding 

Uit Hoofstukke 3 tot 6 blyk dit dat daar allerlei metodes is waarop pryse bepaal kan word. Elke 

metode het egter leemtes en daar bestaan 'n persepsie dat nie een van die metodes al die 

verskillende komponente in ag neem nie. 

Voordat 'n voorstel gemaak kan word oor 'n model waawolgens pryse bepaal kan word, moet 

sekere aannames eers gemaak word om te besluit wat alles in ag geneem moet word: 

'n Paar vrae kom na vore: 

Wat kos dit om die produk te vewaardig of om dit in die winkel te kry? 

Hoe moet die prys vergelyk met die van die kompetisie? 

Moet volumes aangepas word om 'n beter prys daar te stel? 

Hoe na aan die ou prys moet die nuwe prys wees? 

Watter tipe items word verkoop - alledaagse items of spesialiteitsgoedere? 

Hoe gereeld moet die pryse aangepas word? 

Hoe maklik kan 'n aanpassing gemaak word? 

Moet sekere items se pryse nooit of byna nooit nie verander? 

Wat moet die winsgrens wees? 

Nadat hierdie vrae beantwoord is, kan op 'n model besluit word waawolgens pryse bepaal kan 

word. 

7.2 Vraagstukke 

Wat kos dit om die produk te vervaardig of om dit in die winkel te kry? 

Met die bepaling van 'n prys vir 'n item moet koste uiteraard in ag geneem word. Die koste om 'n 

produk self te vewaardig gaan natuurlik verskil van die koste wanneer 'n item vanaf 'n 

groothandelaar verkry word. 

Ve~aardigingskoste behels aspekte soos bokoste en vaste koste, asook bemarkingskoste en nog 

vele ander. Om 'n produk vanaf 'n groothandelaar te verkry, gaan die aankoopkoste, vewoerkoste 

en arbeid om die trokke af te laai en die items in 'n rak te pak in ag geneem moet word. 
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'n Rrma kan egter besluit om items waarop die kostes baie hoog is, te laat subsidieer deur items 

waarvan die kostes nie so hoog is nie en op so 'n manier 'n laer prys bepaal. 

In Hoofstuk 3 is daar in detail na kostes gekyk. Daaruit is vasgestel dat dit baie moeilik is om koste 

toe te deel en bloot 'n wins by koste te tel om 'n prys te bepaal. 

Hoe moet die prys vergelyk met die kompetisie se prys? 

Uiteraard is dit voordelig dat die prys nie te ver van die van die kompetisie moet afwyk nie. Die 

ideaal is dat dit laer moet wees, maar dit sal nie in alle gevalle bewerkstellig kan word nie. 

Soos wat in Hoofstuk 4 aangetoon is, speel strategiese faktore soos die kompetisie se prys we1 'n 

rol in die bepaling van pryse. 

Watter r d  moet volumes speel? 

Hoe meer van 'n item verkoop word, hoe laer kan dit die prys dwing. Dit beteken ook dat baie meer 

aangekoop moet word en dat daar afslag bewerkstellig kan word op groot volumes. 

Vir die doel van die bespreking word volumes eers geygnoreer, omdat daar voorlopig nie gekyk 

word na 'n prysbeleid wat volume stimuleer nie. 

Hoe na aan die ou prys moet die nuwe prys wees? 

As pryse skielik so verhoog dat dit nie eens naby die prys is wat voorheen gevra is nie, sal die 

kliente beangs raak en nie meer by die firma wil koop nie. As die kostes skielik baie verhoog, sal 

dit oor 'n tydperk in die prysverhoging ingefaseer moet word. 

Soos wat aangetoon is in Hoofstuk 5, speel verbruikers 'n baie groot rol in die bepaling van pryse. 

As verbruikers skielik 'geskok" word met 'n hoe prys, kan hulle vertroue verloor in 'n verskaffer en 

kliente word verloor. 

Watter tipe items word verkoop - alledaagse items of spesialiteitsgoedere? 

Vooraf sal besluit moet watter tipe items verkoop gaan word. Spesialiteitsgoedere sal natuurlik 

baie duurder wees, maar die mark daarvoor kan klein wees. Daar kan ook geredeneer word dat 

diens belangrik is en dat dit in die pryse moet reflekteer, maar dan moet daar baie mooi gekyk 

word of die diens wat gelewer word regtig die prysverhoging regverdig. 

Vir hierdie doeleindes sal daar gefokus word op tipiese handelsmerkitems wat die deursnee 

handelaar soos Pick & Pay, Checkers en Spar verkoop. 

In Hoofstuk 4.3 word aangedui dat die tipe item wat verkoop word, we1 'n invloed het op sekere 

besluite wat geneem moet word. 

Hoe gereeld moet die pryse aangepas kan word? 

'n Ondersoek na die gebmik van multikriteriametodes vir strategiese prysbeleid 46 



In die huidige Suid-Afrikaanse klimaat styg of daal die prys van brandstof elke maand. Die pryse 

sal in so 'n situasie dus noodwendig dikwels heroonveeg moet word. 

Hoe makiik moet 'n aanpassing gemaak kan word? 

Pryse kan een maal elke jaar verhoog word of op 'n meer geleidelike wyse. As alle onkostes 

jaarliks eenmalig by 'n prys ingereken word, sal dit veroorsaak dat 'n prys baie skielik styg en dat 

die kliente afgeskrik word. As die prys egter weer laag gehou word, kan dit veroorsaak dat dit eers 

weer na 'n jaar verhoog kan word. 

Dit bemoeilik sake en skep weer probleme met kontantvloei. 

Prysaanpassings moet verkieslik redelik vinnig en maklik gemaak kan word. 

Moet sekere items se pryse nooit of byna nooit verander nie? 

Dit kan gebeur dat sekere items se pryse so laag as moontlik gehou moet word. Huishoudelike 

items soos brood en melk wat noodsaaklik is, se pryse kan laag gehou word en nie met dieselfde 

persentasie verhoog word as waarmee ander items se pryse verhoog word nie. 

Dit word dus as 'n vereiste gestel dat sekere items se pryse beheer moet kan word. 

Verbruikerspersepsie, soos in Hoofstuk 5 aangedui, is 'n baie belangrike aspek in de bepaling van 

pryse. Verbruikers kan 'n groot rol speel. 

Al bogenoemde vrae is relevant vir die bepaling van pryse. Tans lyk dit egter of daar meer as een 

aspek in ag geneem moet word by die bepaling van pryse. Dit is egter baie moeilik om dit te doen. 

Daar word dus gesoek na 'n model wat meerdere kriteria in ag kan neem. 

7.3 'n Model wat meerdere kriteria in ag neem 

Die model wat voorgestel word moet: 

aanpasbaar wees; 

meer as een doelwit kan ondersteun; 

pryse op sekere items kan beskerm; 

kan help in pogings om 'n lojale klientemark op te bou; 

toelaat dat daar met pryse geeksperimenteer word en 

herhaalbaar wees om voorstelle oor pryse op 'n dinamiese wyse oor tyd te lewer. 

Kortom beteken dit dat daar sekere doelwitte en beperkings vir die model ingevoer moet word. Die 

model moet dan met 'n voorgestelde prys na vore kom wat al die doelwitte en beperkings in ag 

neem. 
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Figuur 7.1: Skematiese voorstdling van die voorgestelde model 

Doelwitte Beperkings I 
Model I 

I 

Meewoudigekriteriabesluitneming8 en mee~oudigedoelwit-besluitnemingg is nog altyd, maar 

veral die laaste aantal jare, 'n popul6re bestuurswetenskap. Verskillende benaderings bestaan, 

byvoorbeeld die multiveranderlike-utiliteitsteorie, meewoudigedoelwitbesluitneming, besluitneming 

gebaseer op lineere modelle, doelwitbesluitneming, komprorniebesluitneming en nog ander 

heuristieke. 

Dikwels speel lineere programmeringstegnieke 'n belangrike rol in multikriteriabesluitneming. 

In lineere programmering word 'n enkeldoelwit gewoonlik bevredig deurdat die doelwit wat 

afhanklik is van 'n verskeidenheid beperkinge gemaksimeer of geminimeer word. Te midde van 

belangrike probleme in die privaatsektor poog die besluitnemer om meer as een doelwit te bereik. 

Om die konsep te verstaan sal daar aan die hand van 'n voorbeeld eers gekyk word na die 

verkillende benaderings wat bestaan. 

Veronderstel daar is 'n woud wat onder beheer van die regering is. Die wet mag bepaal dat die 

bestuurder van die woud die woud so moet bestuur dat: 

die groei van hout bevorder word (daar word voortaan hierna verwys as groei); 

voedsel en beskulting vir diere in die woud uitgebrei of vermeerder moet word (daar word 

voortaan hierna verwys as bedekking) en 

dat dit alles teen 'n baie lae koste moet geskied. 

In Engels genoem "Multi-criteria decision making" of afgekort as MCDM, 

9 In Engels genoem "Multi-objective decision making" of afgekort as MODM. 
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Gestel die bestuurder kan Wee aktiwiteite onderneem, naamlik om die woud uit te dun (wat die 

Elkeen van die aktiwiteite het 'n koste en benodig arbeid. Elkeen lewer w k  voordele (sommiges 

negatief) in terme van groei en bedekking. 

uitsny van plante wat onder die bome groei, behels ) en die sny van gras vir voorbrande. 

Stel dus: 

x1 
- - Hektaar grond wat uitgedun word. 

x2 
- - Voorbrande gemaak in kilometers. 

Figuur 7.2 stel skematies 'n model voor wat multikriteria in ag neem. 

Figuur 7.2: Skematiese voorstelling van die voorgestelde model 

Om die woud uit te dun kos R500 en neem 150 ure arbeid per hektaar. Die uitdunning lewer 'n 

groei van 10 eenhede, maar verminder die bedekking met 10 eenhede vir elke hektaar wat 

uitgedun is. 

Koste: 

Koste in rand 

Arbeid benodig in uur 

Voordele: 

Groei in eenhede 

Bedekking in eenhede 

Om voorbrande te maak kos R500 en benodig 50 arbeidsure per kilometer wat gesny word. Dit 

verminder die groei met 5 eenhede per kilometer en verhoog die bedekking met 60 eenhede per 

kilometer wat gesny is. 

Die besluitnemingsprobleem behels die berekening van x, en x2. Die vraag is met ander woorde, 

hoeveel hektaar uitgedun moet word en hoeveel kilometer voorbrande gesny moet word? 

Aktiwiteit 

Veronderstel die bestuurder het 90000 arbeidsure beskikbaar. Daarby verhinder 

Uitdunning 

(x, per hektaar) 

R 500 

150 

10 

-10 

woudomstandighede dat meer as 300 kilometer voorbrande gemaak word. Verder het die 

Vwrbrande 

(x2 in kilometer) 

R 500 

50 

-5 

60 

bestuurder 'n begroting van R350 000. 
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Die beperkings van die probleem kan dus soos volg gestel word: 

150x7 + 50x2 2 90 000 

Drie doelwitte moet dus gelykertyd bevredig word. Die bestuurder moet soveel moontlik groei 

bevorder, soveel moontlik bedekking voorsien en die koste soveel moontlik tot onder die begroting 

verminder. 

Daar is verskeie maniere waarop hierdie probleem aangepak kan word en elkeen daawan word 

vewolgens bespreek. 

7.3.1 Enkeidoelwitbenadering met beperkings 

Die bestuurder mag besluit dat een doelwit baie belangriker is as die ander. Dit hou in dat die een 

doelwit die ander oorskadu. Die ander doelwitte word dan as beperkings ingebou op 'n 

minimumvlak. Die probleem word dan 'n gewone lineere probleem deur een doelwit te maksimeer 

(Bonini,l997:159). 

In ons probleem kan die bestuurder dus besluit dat die groeidoelwit die belangrikste is. Die doelwit 

word dus: 

Maksimeer : lox, - 5x2 

waar die koeffisiente 10 en -5 in Figuur 7.2 die effek van die groeiproses met uitdunning en die 

maak van voorbrande onderskeidelik is. Die beperkings op arbeidsure, voorbrande en 

begrotingskostes sal dan geld. 

Die bestuurder kan ook aandui dat daar ten minste 'n minimumvlak van 1000 eenhede bedekking 

moet wees met die volgende bykomende beperking: 

waar die koeffisiente -10 en 60 die effek van uitdunning en die maak van voorbrande aandui (sien 

Figuur 7.2). 
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Die probleem kan soos in Figuur 7.3 ook grafies voorgestel word. 

Figuur 7.3: Voorbeeldprobleem met maksimering van houtgroei 

x2 Arbeidbepwking 

Doelwitfunksie I1 - Maksimeer netto vwrdele 

Begrotingsbeperking 

Cilometer Vwrbrandbeperking 
foorbrande 

Doelwitfunksie I - Bmgfoe i  

200 Aanvaarbare area 

BsdeWcingsbeperking 

0 Hektaar uitgedun 600 XI 

Die "aanvaarbare area" is die area wat al die beperkings bevredig. Dit sluit die beperking met 

betrekking tot bedekking in. Die doelwit om groei te maksimeer word verkry by die punt x, = 563 en 

x p  = 11 1 met 5080 eenhede van groei (sien punt A op Figuur 7.3). 

Die bestuurder kan ook kies om bedekking te maksimeer as doelwit en om 'n minimumvlak vir 

groei as beperking te stel of deur die vlakke vir bedekking en groei albei op die minimum te stel en 

koste te minimeer. 

7.3.1.1 Nadele van die enkeldoelwitbenadering 

Die benadering neem geen balansering van verskeie doelwitte in ag nie. Die bestuurder kan dalk 

meer tevrede voel met meer bedekking en minder groei, maar daar is nie 'n manier om dit te bereik 

met hierdie benadering nie. 

7.3.2 Definieer kompromiei5 tussen doelwitte 

'n Tweede benadering by multidoelwitprobleme is om kompromiee tussen die doelwitte10 te 

spesifiseer (Bonini,1997:161). In die huidige voorbeeld sal 'n bestuurder spesifiseer hoeveel 'n 

eenheid groei werd is en hoeveel 'n eenheid bedekking werd is - albei uitgedruk in randterme. Dan 

lo In Engels word daarna verwys as 'Trade-offs among objectives" 
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kan die twee doelwitte met mekaar gekombineer word deur hierdie gewigte te gebruik om 'n 

enkele saamgestelde doelfunksie te verkry. Met behulp van hierdie proses kan die totale voordeel 

in rand gemaksimeer word. 

Voorbeeld 

Gestel 'n eenheid hout is R600 werd en 'n eenheid bedekking is RlOO werd. Dit impliseer dat die 

bestuurder dieselfde voel oor 'n eenheid groei, ses eenhede bedekking en 'n R600 kostebesparing. 

Die netto voordeel kan met genoemde waardes bereken word vir elkeen van die 

besluitnemingveranderlikes xi en x2 bereken word . Elke eenheid xl (uitgedunde hektaar) 

produseer 10 eenhede groei (wat elk R600 werd is) en verwyder 10 eenhede bedekking (wat elk 

RlOO werd is) met 'n koste van R500. Die netto voordeel is dus: 

lO(R600) - lO(R100) - R500 = R4500. 

Netso word die netto voordeel van 'n kilometer voorbrande bereken as: 

-5(R600) + 60(R100) - R500 = R2500. 

Die lineere probleem om die netto voordeel te maksimeer is dus: 

Maksimeer 4500x1 + 2500% 

Die beperkings is dus: 

Die optimale oplossing vir die probleem is waar xl = 550 en x2 = 150 (Sien punt B op Figuur 7.3). 

Dit kan omgeskakel word na eenhede groei en bedekking, wat 3750 eenhede groei en 3500 

eenhede bedekking sal oplewer. 

7.3.2.1 Nadele van die kompromiebenadering 

Die sukses 113 daarin om die nodige kompromiee te definieer, wat nie maklik is nie. Dit is baie 

moeilik om 'n randwaarde aan 'n eenheid groei te koppel. 

7.3.3 Stel van multikriteriadoelwitte en die doelwitprogrammeringsbenadering 

Die besluitnemer besluit om meer as een doelwit te stel (Bonini,1997:161). Die probleem word so 

geformuleer deur die mate waarin doelwitte nie bereik word nie te minimeer. Die doelwitte word op 

'n hoe vlak gespesifiseer, sodat almal nie tegelykertyd bevredig word nie. 
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Voorbeeld 

Gestel die bestuurder stel die volgende as bevredigende doelwitte: 

Die produksie van 5000 eenhede groei. 

Die produksie van 6000 eenhede bedekking. 

Die beperkings word gespesifiseer as: 

Groei lox1 - 5x2 + U1 - El - 5000 - 

Bedekking : - lox1 + 60x2 + U2 - EZ - - 6000 

Koste 500x1 + 500% + U3 4 - - 350000 

Arbeid 150x1 + 50% <_ 90000 

Vwrbrande : xz 5 300 

Die veranderlikes Ul en U2 stel die hoeveelheid voor waarmee die plan misluk om 5000 eenhede 

groei en 6000 eenhede bedekking te bereik. Dit kan besklyf word as die hoeveelheid waarmee dit 

te kort skiet.1 U3 is die besparing in rand onder die begrotingsvlak. Die veranderlikes El, E2 en E3 

stel die hoeveelhede voor waarmee die doelwitte wrbereik word.12. 

Daar is verskeie maniere om die doelfunksie te definieer naamlik deur die tekorte te minimeer of 

kompromiee te definieer. 

7.3.3.1 Minirneer die tekort 

Die doelwit is om (U1 + U, - U3) te minimeer. Dit sal die hoeveelhede waarmee groei en 

bedekking onder die doelwitte val verminder en die koste laat daal (deur die negatief van U3 te 

verminder). Die eenvoud van hierdie benadering is aanloklik. Daar is 'n grwt aanname naamlik dat 

een eenheid besparing in rand dieselfde waarde het as 'n eenheid waar die groei nie die doelwit 

bereik het nie en 'n eenheid bedekking ook nie die doelwit bereik het nie. Die doelfunksie het dus 

'n gelyke gewig aan elkeen toegeken. 

7.3.3.2 Definieer die kornprornie5 

'n Derde benadering is om die kompromiee tussen die doelwitte te definieer. 

Gestel die bestuurder besluit dat 'n eenheid onder die doelwit van groei dieselfde werd is as 600 

keer in randbesparings en dat 'n eenheid onder die doelwit van bedekking 100 keer in 

randbesparing werd is. Die doelfunksie lewer dan die volgende op: 

Minimeer: 600U1 + 100U2 - u3 

In Engels word daarna verwys as "shortfall". 

l 2  In Engels word daarna verwys as "overage". 
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Die beperkings is: 

Groei lox, - 5x2 + u1 - 6 - 5000 - 

Bedekking : -10x1 + 60x2 + u2 - E2 - - 6000 

Koste 500x1 + 500x2 + u3 - E3 - - 350000 

Arbeld 150x1 + 50x2 - < 90000 

Voorbrande : Xz 2 300 

Die doelfunksie heg 'n nulwaarde aan die doelwitte van groei en bedekking as dit oorbereik 

word(positiewe "overage"). Die bestuurder kan ook besluit om waardes aan die E-waardes te 

koppel. Deur die groeidoelwit te oorskry mag die doelwit R50 werd wees en om die 

bedekkingdoelwit te oorskry kan R25 werd wees. Elke rand meer as die van die begroting (E3) 

mag 5 keer so belangrik wees as die rand wat bespaar word (U3). 

Die doelfunksie lyk dus so: 

Mlnimeer: 600U + 100U2 - U3 50E1 - 25E2 + 5E3 

Deur die negatiewe waardes van U3, El en E2 te minimeer, raak dit ekwivalent aan maksimering. 

Een optimale oplossing vir die probleem benodig die uitdunning van 550 hektaar en die maak van 

150 kilometer se voorbrande. Die begroting word 100% bereik. Daar is 'n tekort van 250 eenhede 

vir die groeidoelwit en 2500 eenhede vir die bedekkingsdoelwit. 

'n Alternatiewe oplossing wat 537 hektaar uitgedunde woud en 189 kilometer voorbrande verkry, 

lewer 'n tekort van 579 eenhede in groei en geen tekort in bedekking nie. Die begroting word egter 

met R13160 oorskry. 

7.3.3.3 Verskille tussen die kompromie- en doelwitprogrammeringsbenadering 

Die doelfunksie word by die doelwitprogrammeringsbenadering in terme van die mate van 

bereiking van die doelwitte gestel. By die kompromiebenadering moes die netto voordeel vir elke 

aktiwiteit bereken word en die netto voordeel is dan in die doelfunksie ingesluit. 

Multikriteriadoelwitte maak dit makliker om die relatiewe waarde wat aan elke doelfunksie gekoppel 

is te sien. 

7.3.4 Benadering waar prioriteite gestel word 

In die vierde plek is daar die benadering om "absoluten prioriteite vir doelwitte te stel. Hierdie 

prioriteite is dan absoluut in die sin dat die volgorde so gekies is dat die eerste prioriteit beskou 

word as baie belangriker as die tweede, ensovoorts. 
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Gestel dat die bestuurder nie van die stel van kornprorniee hou nie, maar bereid is om prioriteite 

aan elke doelwit toe te ken, wat sal aandui in watter vdgorde elke doelwit bevredig rnoet word 

(Bonini,l997:162). 

Voorbeeld 

Gestel die doelbeperkings word soos volg gestel: 

Groei 10x1 - 5x2 + U7 - El - 3000 - 

Bedekking : -10x1 + 60x2 + U2 - EZ - - 1000 

Koste 500x1 + 500x2 + U3 - E3 - - 350000 

Die bestuurder stel die prioriteite soos volg: 

1. Minirneer die tekort aan groei (Ul). 

2. Minirneer die tekort aan bedekking (U2). 

3. Minirneer die begrotingoorskryding (E7). 

4. Maksirneer die groeioorskryding (El). 

5. Maksirneer die bedekkingoorsklyding (E2). 

6. Maksimeer die begrotingsbesparings (Us). 

Waar doelwit een (Minirneer U,) absolute prioriteit oor doelwit twee het, het 'n rnens te make met 

die prioriteitsbenadering. Elke doelwit rnoet sekwensieel bereik word eerder as gelyktydig. Grafies 

kan dit as volg in Figuur 7.4 voorgestel word: 

Figuur 7.4: Die gunstige area met die beperkings op arbeid en voorbrande - paneel A 

Arboid beperking 1, 
Kilometers 
uoorbrlnde Beperkina 

GunEtiim mros turron worbrandc 
200 

0 0 200 400 COO x l  
HeMaar ul(gedun 

Die eerste prioriteit is om die onderbereiking van die groeidoelwit te rninirneer (Sien Figuur 

7.4). 
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Figuur 7.5: Die gunstige area met die minimering van groeitekort - paned B 

Kilometers 
workande 

In Figuur 7.5 word die groeitekort geminimeer totdat daar geen tekort rneer is nie. As daar 

geen gunstige area oorbly nie, sal die proses van stel van prioriteite stop. Aangesien daar nog 

gunstige area oorbly, sal gepoog word om die volgende prioriteit te bevredig. 

Figuur 7.6: Die gunstige area met die minimering van bedekkingstekort - paneel C 

Kilometers 
worbrande 

tussen Bede ing doelwit zmm 
In Figuur 7.6 word getoon dat die bedekkingstekort gerninimeer kan word totdat daar geen 

tekort meer bestaan nie. 

Die derde prioriteitsdoelwit wat die begrotingsdoelwit moet bevredig, word in Figuur 7.7 getoon. 
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Figuur 7.7: Die minirnering van begrotingsoormaat en die maksirnering van groei - paneel D 

12 I \ 

Kilometers 
worbrande 

maksimering 

oorskryding 

doelwit 
n 0 200 490 600 x l  - 

kktaar uitgedun 

Die volgende prioriteit word in Figuur 7.7 bevredig naamlik die maksimering van groei. Die 

oplossing word gevind by punt A op Figuur 7.7 waar x1=563 hektaar uitgedun en x 2 = l l l  

kilometers voorbrande wat gesny is. Aangesien geen gunstige area oorbly nie, kan daar nie 

met prioriteit 5 en 6 voortgegaan word nie. Dan sal die prioriteitstellingsproses ophou. Dit kan 

gebeur dat daar glad nie by sekere van die prioriteite uitgekom word, omdat daar geen 

gunstige areas meer oorbly om latere prioriteite te oorweeg nie. 

7.3.4.1 Nadele van die kompromiebenadering 

Die nadele hiewan is dat dit moeilik is om in die praktyk sulke absolute prioriteite te modelleer. 

7.4 Keuse van 'n benadering om te volg 

In paragraaf 7.3 is vier benaderings bespreek, naamlik: 

0 die enkeldoelwitbenadering, 

0 'n benadering wat kompromiee opstel tussen verskillende doelwitte, 

'n benadering van doelwitprogrammering, 

0 'n benadering wat prioriteite stel. 

Hierdie benaderings is in detail bespreek en die voor- en nadele van elke benadering is van nader 

beskou. 

Die ideaal is om meer as een doelwit te bevredig. 'n Firma wil pryse verhoog, maar die prys moet 

nie drasties verhoog en sodoende die verbruikers afskrik nie. Verder moet die prys kompeterend 

wees en nie baie hoer as die van die kompetisie wees nie en laastens wil die firma nog 'n wins ook 

maak. 
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Om hierdie rede voldoen die enkeldoelwitbenadering nie aan die vereistes nie. 

Netso sal die benadering van kompromiee stel ook nie deug nie, omdat dit baie moeilik is om 

kompromiee op te stel. 

Met die stel van prioriteite word gepoog om doelwitte daar te stel en die doelwitte die een na die 

ander te bereik. Dit veronderstel dat nie al die doelwitte noodwendig bereik sal word nie. Uit 

bogenoemde voorbeeld beteken dit dus dat die prys nie drasties van die vorige prys sal verskil nie, 

maar dat die prys we1 baie hoer as die van die kompetisie kan wees of dat geen winsdoelwit 

behaal word nie. 

Om hierdie rede blyk dit dat die doelwitprogrammeringsbenadering die geskikste benadering is om 

strategiese prysbepaling te doen en derhalwe word in die res van die verhandeling gekonsentreer 

op hierdie benadering. 

'n Addisionele voorbeeld van die toepassing van doelwitprogrammering word bespreek om meer 

fasette van die benadering toe te lig. 

Gestel daar bestaan (soos aangehaal deur Weatherford (1998; 408)) 'n opvoedkundige 

programmodel met besluitnemingsveranderlikes xl en Q ,  waar x, die aantal ure klaswerk voorstel 

en x2 die aantal ure laboratoriumwerk voorstel. 

Gestel die volgende beperking bestaan: 

XI + X2 s 100 (totale programure) 

In doelwitprogrammering bestaan daar twee verskillende tipes beperkings, naamlik 

stelselbeperkinge (harde beperkinge) wat nie geignoreer of aangepas kan word nie en 

doelwitbeperkinge (sagte beperkinge) wat we1 aangepas kan word. 

In hierdie voorbeeld word veronderstel dat elke uur klaswerk bestaan uit 19 minute van groepwerk 

en 19 minute individuele probleemoplossing. Elke uur laboratoriumwerk bestaan uit 29 minute 

groepwerk en 11 minute individuele probleemoplossing. 

Die totale programure is op die meeste 6000 minute (100 uur * 60 minute per uur). 

Die volgende twee doelwitte word deur die ontwerpers van die program gestel: 

Elke student moet probeer om so na as moontlik aan % van die maksimum programtyd aan 

groepwerk te bestee en 

% van die maksimum programtyd aan individuele probleemoplossing te bestee. 

Hierdie voorwaardes kan soos volg aangedui word waar die konvensie van skrywers soos 

Weatherford (1 998; 408) gevolg word: 

'n Ondersoek na die g e b ~ i k  van rnultikriteriametodes vir strategiese plysbeleid 58 



12x1 + 29x2 a 1500 (groepwerk) 

19x1 + l l x 2  3 2000 (enkelwerk) 

waar die simbool 5 beteken dat die linkerkant "so na as moontlik" aan die regterkant moet wees. 

As dit moontlik is dat die model albei die voorwaardes van groepwerk en individuele 

probleemoplossing sal bevredig, sonder om die stelselbeperking te oorskry, sal die model die 

probleem oplos. So 'n oplossing bestaan egter nie. Om die stelselbeperking te bevredig, sal ten 

minste een van die Wee doelwitte nie nagekom word nie. 

Om die doelwitprogrammeringsbenadering te implementeer, moet die groepvoorwaarde hersklyf 

word as 'n doelwitbeperking: 

waar ul - - die aantal is wat die totale groepwerk minute 1500 nie bereik nie 

v1 - - die aantal is wat die totale groepwerk minute 1500 oorskry 

Per definisie moet ul of vl of albei gelyk aan nu1 wees, omdat dit onmoontlik is om gelyktydig 

1500 te oorskry en dit nie te bereik nie. Om 12x1 + 29x2 so na as moontlik aan 1500 te 

kry, moet die som ul + v1 baie klein wees. 

Netso kan die individuele probleemoplossing voorwaarde as beperking gesklyf word: 

In die geval moet die som van die twee afwykingsveranderlikes u2 + v2 baie klein wees. 

Die volledige model kan dus soos volg gesklyf word: 

Minimeer ul + V1 + u2 + V2 

Sodat xl + X2 s 100 (Programure) 

12xl + 29% + u1 V1 - - 1500 (Groepwerk) 

19x1 + I l x 2  + U2 - v2 = 2000 (Enkelwerk ) 

Nota: ul en vl kan nie albei > 0 wees nie 

Die doelfunksie is in hierdie geval dus die som van die afwykingsverandedikes. Die keuse van 

doelfunksie dui daarop dat daar geen voorkeur bestaan tussen die verskillende afwykings van die 

doelwitte nie. Een van die volgende drie oplossings is aanvaarbaar: 

'n Resultaat waar die groepwerkdoelwit met vyi minute oorskry en die doelfunksie presies 

bevredig word, waar ul = 0, v1 = 5, u2 = 0, v2 = 0; 
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'n Resultaat waar die groepwerkdoelwit met vyi minute nie bereik word nie, maar die 

doelfunksie presies bevredig word, waar ul = 0, vl = 0, u2 = 5, v2 = 0; 

'n Resultaat waar elk van die doelwitte met twee en 'n half minute nie bereik word nie, waar 

Ul = 2.5, V l  = 5, U2 = 2.5, V2 = 0. 

Daar is geen spesifieke voorkeure omdat al drie die oplossings dieselfde waarde (naamlik 5) vir die 

doelfunksie beteken. 

Belading van afwykingsveranderlikes met gewigte 

'n Gebrek aan voorkeure soos in die voorbeeld hierbo, sal nie geld vir alle 

doelwitprogrammeringsmodelle nie. Een manier om voorkeure aan te dui, is om "gewigte" aan die 

afwykingsveranderlikes te koppel. Bogenoemde voorbeeld kan dus soos volg lyk: 

Minimeer 10ul + 2vl + 20u2 + v2 as die doelfunksie. 

Aangesien v, die kleinste belading het (oorskry probleemoplossing), sal die programontwerpers 

verkies dat v2 positief is eerder as enige van die ander veranderlikes ('n positiewe v2 word die 

minste gepenaliseer). Dit is dus beter om die probleemoplossingdoelwit met 9 minute te oorskry as 

om dit met 1 minuut nie te bereik nie. Vir enige oplossing waar ul 2 1, en u1 verminder met 1 en vl 

vermeerder met 9, sal dit 'n kleiner oplossing vir die doelfunksie tot gevolg he. 

Doelwitintervalbeperkings 

'n Ander tipe doelwitbeperking is doelwitintervalbeperkings. So 'n beperking beperk die doelwit tot 

'n sekere interval eerder as 'n spesifieke numeriese waarde. 

Gestel in die vorige voorbeeld dat dit vir die ontwerpers van die program nie saak maak wat die 

oplossing is nie, maar dat die volgende geld: 

1800 5 [ minute vir individuele probleemoplossing] 5 21 00 

met ander woorde 

1800 S 19 + 11x2 5 21 00 

In die geval word die intervaldoelwit voorgestel met die volgende twee doelwitbeperkings: 

19x1 + 11x2 - V1 - - 1800 (vl 2 0) 

19 XI + 11x2 + u1 - - 2100(~1 20) 

7.5 Opsornming van doelwitbeperkings 
Die verskillende maniere waarop doelwitbeperkinge gestel kan word, kan soos volg opgesom 

word: 
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Elke doelwitbeperking bestaan uit 'n linkerkant, byvoorbeeld gi(xl, ... , x,,) en 'n regterkant bi. 

Doelwitbeperkings word geskryi deur nie-negatiewe afwykingsveranderlikes ui en vi te gebruik. By 

die optimale oplossing sal ten minste een van die paar afwyskingsveranderlikes ui en v, altyd nu1 

wees. 

Die afwykingsveranderlike ui verteenwoordig onderbereiking van die beperking en vi 

verteenwoordig oorskryding van die beperking. lndien ui gebruik word, word dit by 

gi(x1 . , x,,) getel en wanneer vi geruik word, word dit van gi(xl, ... , x,) afgetrek. 

Slegs afwykingsveranderlikes verskyn in die doelfunksie en die doel is altyd om te minimeer. Die 

besluitnemingsveranderlikes xl, ... , x, verskyn nie in die doelwit nie. 

Vier tipes doelwitte is ook bespreek: 

1. Doelwit: Maak gi(xl, ... , x,) so na as moontlik aan bi. Om dit te kan doen, word die 

doelwitbeperking geskryi as 

gi(x, ,... , x,) + ui - vi = bi (ui r 0, vi r 0) 

en die doel is om ui + v, te minimeer. By die optimale oplossing sal een van die 

veranderlikes ui , vi nu1 wees. 

2. Minimeer onderbereiking: Om dit te kan doen, kan ons die doelwit skryf as 

en die doel is om ui te minimeer. Omdat 6 nie in die doelfunksie gevind word nie, kan dit 

ook geskryi word as 

i x + i 2 bi (ui 2 0). 

As die optimale ui positief is, sal die beperking aktief wees, anders kan ul' kleiner gemaak 

word. Die resultaat is ook duidelik uit die gelykheid van die beperking, met ander woorde as 

ul* > 0 - omdat vl* = 0 - moet dit waar wees dat gi(xl, ... , x,,) + ul' = bi 

3. Minimeer oorskryding: Om dit te kan doen, kan ons die doelwit skryi as 

en die doel is om vi te minimeer. Omdat ui nie in die doelfunksie gevind word, kan dit ook 

geskryi word as 
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4. Doelwitintervalbeperking: In die geval is die doel om so na as moontlik te kom aan die 

bevrediging van a, S gi(x,, ... , x,,) S bi . Om die funksie as 'n doelwit uit te skryf, "rek" ons 

dit eers uit en skryf dit dus as: 

ai - ul S gi(x, ,... , x,) 5 bi + vi (ui 2 0, vi 5 0) 

wat ekwivalent is aan die volgende twee beperkings: 

I , ) + i 2 ai 

Oor die algemeen word doelwitbeperkinge meermale voorgestel in die gelykheidsformaat 

deur van afwykingsveranderlikes, surplus en tekort gebruik te maak soos benodig. 

7.6 Opsomming 

Doelwitprogrammering is die bekendste tegniek wat gebruik word in die stel van doelwitte. Die 

primsre rede hiervoor is dat dit soepel is en beide stelselbeperkings en doelwitbeperkings in ag 

neem. 
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HOOFSTUK 8 
TOEPASSING VAN DOELWITPROGRAMMERING 

8.1 Inleiding 

Lineere programmering is 'n effektiewe tegniek om probleme mee op te 10s wat 'n enkeloplossing 

of enkeldoelwit vereis. Die meeste besluitnemingsprobleme het egter meer as een doelwit. Hierdie 

doelwitte is gewoonlik ook baie uiteenlopend. Winsmaksimering of kosteminimalisering is beslis 

een so 'n doelwit. Nietemin plaas firmas toenemend hoer prioriteite op nie-ekonomiese doelwitte 

soos sosiale verantwoordelikhede, publieke aangeleenthede, personeelverhoudings, die 

beskerming van die omgewing, langtermyngroei van 'n firma en nog baie ander. 

Die konsep van doelwitprogrammering is oorspronklik ontwikkel as 'n verlengstuk van lineere 

programmering deur A. Charnes en W.W. Cooper (Lee, 1990: 124). 

Die algemene benadering is om verskillende doelwitte te bevredig, terwyl beperkinge nagekom 

word. Daar word ook na hierdie benadering verwys as bevrediging.l3 

Sedert 1986 is daar 'n groot aantal doelwitprogrammeringstudies onderneem wat wyd gepubliseer 

is. In hierdie proses het daar baie ontwikkeling en verfynings plaasgevind, veral op die terrein van 

nuwe oplossingsalgoritmes, interaktiewe benaderings, sensitiwiteitsanalises, dualiteit ("duality"), 

heelgetalmetodes, nie-lineere modelle, grootskaalse modelle en toepassings vir reele probleme. 

8.2 Die toepassingsareas van doelwitprogrammering 

Doelwitprogrammering is wyd toegepas op verskeie besluitnemingsprobleme in besighede, 

staatsagentskappe en nie-winsgewende instansies. Van die bekendste toepassings van 

doelwitprogrammering sluit die volgende probleemareas in: 

akademiese beplanning en administrasie; 

rekenkundige analises; 

advertensiemediaskakeling; 

bloedskenkings en verspreiding; 

kapitaalbegrotings; 

stelselontwerp vir besluitnemingsondersteuning; 

l 3  In Engels word daarna verwys as "satisficing". 
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opvoedkundige stelselontwerp; 

analise van ekonomiese reels; 

energieverskaffingsbeplanning; 

omgewingsbeskerming; 

uitleg en beplanning van fasiliteite; 

finansiele beplanning; 

stelselontwerp vir gesondheidsorgverskaffing; 

die bestuur van voorraadboekhouding; 

allokeringsbesluitneming; 

menslikehulpbronbestuur; 

netwerkskedulering; 

militsre strategiee en beplanning; 

personeeladrninistrasie; 

organisatoriese analises; 

beleidsanalises; 

portefeuljebepalings; 

produksieskedulerings; 

projekskedulerings; 

kwaliteitsbeheer; 

navorsing en ontwikkeling; 

transportasielogistiek; 

streeksbeplanning; 

wate~oorsieningsbeplanning. 

die volgende paragraaf word 'n voorbeeld getwn van 'n moontlike toepassing van 

doelwitprogrammering op prysbepaling. 
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8.3 Toepassing van die doelwitprogrammeringsmodel op prysbepaling 

Dieselfde beginsels kan ook op prysbepalingsmodelle toegepas word. Dit kan ge'illustreer word 

aan die hand van 'n "baie klein tipe supermark-vwrbeeld. 

'n Aantal supermarkitems is gebruik ter illustrasie van hoe pryse bepaal kan word met die 

beginsels soos wat vroeer in die hoofstuk verduidelik is. Slegs agt items is vir die illustrasie gebruik 

soos in Figuur 8.1 aangedui. 

Figuur 8.1: Elemente wat gebruik word in prysbepaling van 8 items 

= nuwe prys van die tandepastaproduk 

= nuwe prys van die graankosproduk 

= nuwe prys van die koeldrankproduk 

= nuwe prys van die broodproduk 

= nuwe prys van die melkproduk 

= nuwe prys van die versagterproduk 

= nuwe prys van die seepproduk 

= nuwe prys van die hondekosproduk 

= volume wat na verwagting verkoop sal word van die tandepastaproduk 

= volume wat na verwagting verkoop sal word van die graankosproduk 

= volume wat na verwagting verkoop sal word van die koeldrankproduk 

= volume wat na verwagting verkoop sal word van die broodproduk 

Item 
(Voorgestel as i 

hierna) 

VS = volume wat na verwagting verkoop sal word van die melkproduk 
'n Ondersoek r!a die gebNik van muMkriteriametodes vir strategies8 prysbeleid 65 

- - p~ ~ 

Ou prys ( in  
sent) 

(Voorgestel as 
pi hierna) 

Kompetisie se 
prys (in sent) 

Totale koste (in 
sent) 

(Voorgestel 
hierna as c, ) 

Verkoops- 
volume per 

rnaand 
(Voorgestel 



= volume wat na verwagting verkoop sal word van die versagterproduk 

= volume wat na verwagting verkoop sal word van die seepproduk 

= volume wat na verwagting verkoop sal word van die hondekosproduk 

= bestaande koste van die tandepastaproduk 

= bestaande koste van die graankosproduk 

= bestaande koste van die koeldrankproduk 

= bestaande koste van die broodproduk 

= bestaande koste van die melkproduk 

= bestaande koste van die versagterproduk 

= bestaande koste van die seepproduk 

= bestaande koste van die hondekosproduk 

Beredenering 

Die gedagte is dat die besluitnemer of prysbepaler bepaalde winsdoelwitte in gedagte het, 

byvoorbeeld 'n 10% wins bo koste. 

Die nuwe verwagte wins kan verkry word deur die nuwe verwagte koste van die nuwe verwagte 

inkomste af te trek. 

Ons weet dat die nuwe verwagte inkomste verkry kan word as 

nl xi 

waar vi die volume is wat ons verwag om te verkoop van item i en 

Xi die nuwe verkoopprys. (Ons aanvaar eenvoudigheidshalwe dat vi 

onveranderd bly na die prysaanpassing). 

Die verwagte koste sal waarskynlik per item aangepas moet word. 

'n Uitdrukking d a a ~ o o r  sal wees: 

I: VI ((1 +a) ci) 

waar vi die volume is wat ons verwag om te verkoop van item i en 
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(1 + 3) die verandering in koste voorstel. (Ons kan uiteraard c,(l+a) vervang deur 

'n nuwe koste as die besluitnemerlp~ysbepaler die inligting per item kan 

voorsien. 

Ci die bestaande koste van item i. 

Die wins is dus: 

Die winsdoelwit kan dus voorgestel word as: 

zvi xi - ((1 + a)x vi G + ~g - GI 

- - 1,lP 

waar P die vorige wins was en 

1,1 die winsaanpassing voorstel waarop die besluitnemer wil werk. 

Ons weet 

P - - - zvi Pi Z Vi Ci 

waar y die volume is wat ons verkoop van item i en 

Pi die bestaande ("ou") verkoopprys van elke item i en 

Ci die bestaande koste van item i . 

in ons voorbeeld word P dus soos volg bereken: 

zvi Pi - - [(I20000 325) + (60 000 * 485) +(I00000 579) + (200000 230) 

+ (200000 * 250) + (50000'980) + (20 OOO"Il25) + (I 0 000*785)] 
- - 301 350 000 

z vi Ci - - [(I20 000 * 300) + (60 000 ' 440) + (1 00 0OOa520)+ (200 O0Oa21 0) 

+ (200 000'220) + (50 000'800) + (20 OO0'lO5O) + (I 0 000'700)] 
- - 268 400 000 

P is dus - - 32 950 000 

Die doelwitvergelyking is dus: 
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Daarom is die nuwe doelwitvergelyking: 

m i x i +  EO - @ I  - - 36 245 000 + n +a). 2ss 400 ooo 

Op soortgelyke wyse kan ons doelwitvergelykings neerskryf wat die ander doelwitte (bly naby ou 

prys, bly naby die kompetisie se prys, neem koste in ag ensovoorts) beskryf. Dit word hieronder 

gedoen. 

Model 

Die doelwitprogrammeringsmodel kan dus geskryf word as: 

Minimeer Z - - Po(&+&') 

(Po , P1 en P2 stel die gewigte voor wat die besluitnemer/prysbepaler wil gebruik wat aandui hoe 

belangrik dit is om die betrokke doelwitte te haal. Die E ~ ~ ,  .. h2 en all , ,.. as2 word hier onder in die 

beperkings verduidelik). 

Winsdoelwit 

Die doelwit is dat nuwe pryse so gekies moet word dat daar in totaal 'n 10% verbetering in wins 

meebring. 

zv ix i+  ~g - %I - - 36 245 000 + r i  +a). 2133 400 ooo 
Die volgende doelwitte word addisioneel nagestreef: 

Probeer prysverandering (nuwe prys minus ou prys van 'n item) laag hou - van nou af word 

hierna verwys as die ou-prys-doelwit; 

Probeer die prys so kies dat dit "naby" die kompetisie se prys is vir elke item - van nou af word 

hierna vennrys as die kompetisieprysdoelwit; 

Aanname: Aanvaar dat die volume nie deur die nuwe prys geaffekteer sal word nie. 

Ou prys-doelwit 

XI + E l l  - El2 - 325 - 
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Die gewigte vir a en p en E kan telkens aangepas word om verskillende scenario's te ondersoek. 

Alhoewel hierdie net 'n klein vootbeeld is, het dit reeds aanleiding gegee tot 'n redelike aantal 

beperkings. Oor die algemeen word 'n LP-pakketl4 benodig om die probleem op te 10s. 

Benaderings vir bogenoemde probleem en oplossings vir sekere scenario's word in die volgende 

hoofstuk breedvoeriger verduidelik. 

8.4 Stelselbeperkings 

In die praktyk bestaan die behoefte dikwels om die vermoe te he om prysverhogings meer te 

beskerm op sekere produkte soos basiese produkte. Dit kan dan met behulp van stelselbeperkings 

by die model gevoeg word. 

8.5 Opsomming 

Doelwitprogrammering is 'n metode wat ontwerp is om gelyktydig verskillende doelwitte na te 

streef. Hie~olgenS kan verskeie doelwitte gestel word en gepoog word om al die doelwitte by 

l4 In Engels word daarna verwys as "Linear Programming". 
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benadering gelykertyd te bevredig. Elke doelwit kan ook met 'n "gewig" belaai word wat aandui 

wat die plysbepaler se voorkeure is. 
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HOOFSTUK 9 
IMPLEMENTERING VAN DIE DOELWITPROGRAMMERINGSMODEL OP PRYSBEPALING 

9.1 Inleiding 

In Hoofstuk 7 is daar gekyk na 'n model wat mee~oudige doelwitte by die bepaling van pryse in ag 

neem. In hoofstuk 8 is fasette van 'n model kortliks omskryi wat meervoudige doelwitte in ag neem. 

'n Baie klein voorbeeld is gebruik om die model se werking toe te lig. Die model raak baie 

kompleks sodra daar meer veranderlikes bykorn. Vir 'n groot aantal veranderlikes word 'n lineere 

programrneringspakket benodig om 'n bepaalde geval op te 10s. Die gebruiker van so 'n model sal 

self oor die gewigte kan besluit en dit sal herhaaldelik toegepas moet word om by 'n bevredigende 

antwoord uit te kom. 

Hierdie tipe probleme kan met behulp van pakkette wat lineere programmeringsbeginsels 

ondersteun, opgelos word. Excel van Microsoft is 'n pakket wat met behulp van funksie-opstelling 

kan help met die probleem. Micro Manager is 'n bestuurswetenskapsagteware-pakket wat gebruik 

word om te help met die oplossing van lineere programrneringsprobleme. 

Daar is ook meer professionele pakkette wat gebruik kan word. Hier word gedink aan OSLl5 van 

IBM. OSL is egter relatief duur. MlNOS is 'n produk wat deur Stanford Universiteit aan 

opvoedkundige instellings beskikbaar gestel word vir navorsingsdoeleindes. Die bronkode word vir 

gebruik beskikbaar gestel en navorsers kan daarmee eksperimenteer. 

MlNOS kan op verskeie platvorms funksioneer, solank dit oor 'n FORTRAN-vertaler beskik. Die PU 

vir CHO stel nie FORTRAN-vertalers in die PC-omgewing beskikbaar nie. Om hierdie rede word 

MlNOS onder UNlX as bedryfstelsel bedryf. 

Daar is ook 'n gebruikerskoppelvlak gesklyf wat sal help om al die inligting wat benodig word te 

versamel en dit dan te transformeer na die korrekte forrnate wat MlNOS verlang. Die 

gebruikerskoppelvlak is 'n baie elementere toepassing wat dit vir die gebruiker makliker maak om 

at die inligting te versamel. 

Die veranderlikes wat in hierdie geval versamel word is die produkte waarvan die pryse verander 

moet word. Vir elke produk word daar ook 'n aantal metingskriteria versamel. Hierdie 

metingskriteria sluit onder andere in die huidige prys van elke produk, die kompetisie se prys vir 

elke produk en die koste van elke produk. Daar is ook sekere beperkings wat vir elke 

metingskriterium gestel kan word. 

l 5  "Optimization Subroutine Library" van IBM. 
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Nadat al die inligting versamel is, kan dit in die vereiste formaat uitgeskryi word na l6ers. Die 

I6ers word dan as invoer gebruik vir die MINOS-pakket wat dan die nuwe pryse sal bereken. lndien 

die resultaat nie na wense is nie, kan dit weer verander word met ander doelwine en beperkings. 

Die proses kan herhaaldelik uitgevoer word totdat 'n bevredigende resultaat gevind word. 

Die gebruikerskoppelvlak wat bespreek word, word hierby ingesluit. Die koppelvlak is in 

MSACCESS geskryi en is maklik om te gebruik. Hierdie koppelvlak is net geskryf om die 

uitvoerbaarheid van die proses te demonstreer. Die gebruiksaanwysings van die pakket word in 

Bylaag 2 bespreek. 

Die volgende paragraaf word gewy aan die data-insamelingsproses. 

9.2 Versamel van data 

As deel van die studie is daar in Januarie 2002 na twee vooraanstaande supermarkte gegaan en 

'n kosmandjie met items aangekoop. Die items is identies dieselfde in sover dit grootte, verpakking 

en handelsmerk betref. Die items is algemene gebruiksitems wat in enige supermark voorkom en 

maandeliks deur huisvrouens aangekoop word. 

Die items wat aangekoop is, is produkte soos kruideniersware, toiletware, skoonmaakprodukte en 

swembadbenodigdhede. Die produkte wissel tussen noodsaaklike items en luukshede. 

Ten spyte d a a ~ a n  dat die items identies lyk, verskil die pryse in sekere gevalle heelwat. Op die 

oog af lyk dit asof die pryse nie behoort te verskil nie. 

Daar is leemtes in die ondersoek, aangesien die kostes van elke item nie bekend is nie. Dit is ook 

nie maklik om die koste van elke item akkuraat te bepaal nie, aangesien dit afhanklik is van 

vewoer, rakspasie wat gebruik word, arbeid en ander nie-sigbare kostes. 

In die studie is daar dus geen empiriese data beskikbaar ten opsigte van koste en volume nie. 

Daar sal gevolglik in die illustrasie van die metodes wat ondersoek is net van hipotetiese data 

gebruik gemaak word. 

9.3 Die gebruikerskoppelvlak om die inligting te versamel 

MlNOS vereis dat die inligting wat verwerk moet word, in sekere kolomme en rye gelaai moet 

word. Dit kan 'n baie tydrowende taak word. 

Die gebruikerskoppelvlak is geskryf om die versameling van die data te vergemaklik. Die 

gebruikerskoppelvlak is in staat om die inligting uit te skryf vir gebruik deur die MINOS-pakket. 

Alhoewel die koppelvlak vir studiedoeleindes geskryf is, is dit ook op die disket geplaas wat by die 

verhandeling ingesluit word. 
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Die gebruikerskoppelvlak bestaan uit 'n hoofskerm waarop verskeie funksies voorkom en wat 

uitgevoer kan word. Hierdie gebruikerskoppelvlak word in Bylaag 2 verder toegelig. 

Die probleem wat gestel is, is om 'n prys te bepaal wat die ou prys van die item, die kompetisie se 

prys en die koste in ag sal neem. As doelwit is gestel dat daar 'n 10% verbetering in wins moet 

wees. 

'n Aantal items wat maandeliks deur huisvrouens aangekoop word, is as steekproef gebruik. Die 

pryse van die items is by Wee handelaars verkry soos in Figuur 9.1 aangedui word. Ons gaan hier 

aanvaar dat handelaar 1 'n prysbepaling wil doen en dat die pryse van die items aangedui in die 

tweede kolom dus die sogenaamde "ou prys" is en dat die derde kolom die kompetisie se prys vir 

die betrokke item is. Dit is bloot vir illustratiewe doeleindes. 

Figuur 9.1: Pryse van items aangekoop by handelaars 
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Verduideliking van tipe items 

Die items hierbo aangedui, kan geklassifiseer word soos aangedui in Figuur 9.2: 

Figuur 9.2: Klassifikasie van items 

I 
Toebroodjiesmeerprodukte 1 E,G 

Klassifikasle van items 

Meelprodukte 

Koffie-, tee en koeldrank 

Items 

A, B, C 

D, 1, P 

I 

Persoonlikehigieneprodukte I Y, CC, EE, FF, KK, LL 

Ontbytgraan 

Suiwelprodukte 

Reinigingsprodukte 

I 
Vleis-, vis- en - eierprodukte ( T, DD, W 

J, L, N 

Q, S, U 

Z, AA, BB 
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Groente en vrugte 

Olies en slaaisouse 

H, V, R 

F, K, MM 



I Swembadware I NN, 00 
I 

Rys, suiker, noedels 1 M, HH, II 
I 

Ander 1 0, X, GG, JJ 

Die verduideliking van hier af sal aan die hand van bogenoemde voorbeeld geskied. Die 

prysmodel wat in Hoofstuk 8 verduidelik is, sal weereens hier gebruik word. 

9.4 Die toetslhrs wat geskep word as invoer in MlNOS 

Die mps-leer wat geskep word met die gebruikerskoppelvlak - soos beskryf in Bylaag 2 - bevat al 

die data wat reeds ingevoer is. 

Gaan stoor die data as 'n teksleer wat later gebruik kan word in MINOS. Die tekslhrs sal nog 

gemanipuleer moet word (afhangend van die gebruikerskoppelvlak wat gebruik word) om toe te 

sien dat die data in die korrekte kolomme beland. In die voorbeelde kan die kolomposisies nie 

duidelik onderskei word nie. In Bylaag 1 word breedvoerig verduidelik wat in watter kolomme moet 

begin en eindig. 

In Bylaag 3 word 'n uitleg van Pr2.mps volledig aangedui. 

Die spc-16er wat geskep word, bevat opsommende data wat betrekking het op die data in die mps- 

leer. In Bylaag 3 word 'n uitleg van PR.spc aangedui. 

Hierdie Wee leers sal nou na UNlX oorgedra word en in MlNOS ingevoer word. 

9.5 Toetsresultate van proefneming 

Die toetsresultate wat vertoon word, is slegs 'n verkorte uittreksel. Die volledige verslag word op 

die disket as Pr2.out weergegee. 

Daar is verskeie eksperimente uitgevoer met die data wat versamel is. Die prysmodel wat gebruik 

is, is: 

+ PI(EII+EI~+EZI+EZZ+ ...+~81+~82) 

+ P z ( ~ I I + ~ I ~ + ~ ~ I + % +  ...+ ael+ae2). 

Die model stel die drie doelwine voor soos in Hoofstuk 8 aangedui, naamlik die winsdoelwit, die 

ou-prys-doelwit en die kompetisieprysdoelwit. lndien die winsdoelwit op 'n gegewe oomblik 

belangriker is om bereik te word, kan die waarde van Po hoog gestel word. lndien dit egter 

belangriker is om die kliente nie te skok met 'n uitermate hoe prysverhoging nie, sal die ou 
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prysdoelwit swaarder weeg en sal die waarde van ~1hoog gestel word. Dieselfde geld indien die

kompetisieprysdoelwit die belangrikste is om te bereik. In die geval sal die waarde van ~2hoog

gestel word.

Vervolgens word gekyk na die impak van die stel van gewigte.

Eksperiment 1

In hierdie eksperiment is besluit dat die winsdoelwit steeds 'n 10% verbetering moet wees. Daar is

in hierdie eksperiment gevoel dat die winsdoelwit effe belangriker is as die ander twee doelwitte

wat ongeveer dieselfde belangrikheidsgraad het. Daarom is geeksperimenteer met die waarde van

~o= 1,2 en ~1= 1 en ~2= 1 gestel.

Die nuwe prys word gedeeltelik hieronder aangedui. Die volledige uitslag word in Bylaag 3

weergegee.

NUMBER ...ROW.. STATE ...ACTIVITY... SLACK ACTIVITY ..LOWER LIMIT. ..UPPER LIMIT.
.DUAL ACTIVITY ..1

42 AOP A EO 995.00000 995.00000 995.00000 1
43 AKP I BS 995.00000 104.00000 1099.00000 1099.00000 .00009

2
44 AC I BS 995.00000 -495.00000 500.00000 500.00000 -.00009 3
45 ANP BS -1094.50000 None None 4
46 BOP A EO 1065.00000 1065.00000 1065.00000 5
47 BKP I BS 1065.00000 14.00000 1079.00000 1079.00000 .00009

6
48 BC I BS 1065.00000 -265.00000 800.00000 800.00000 -.00009

7
49 BNP BS -1171.50000 None None 8
50 COP EO -.00018 9
51 CKP I BS 2399.00000 2399.00000 2399.00000 .00009 10
52 CC I BS 1500.00000 1500.00000 1500.00000 .00009 11
53 CNP BS None None 12
54 DOP EO 2299.00000 2299.00000 2299.00000 .00009 13
55 DKP D BS 2299.00000 2299.00000 2299.00000 14
56 DC I BS 2299.00000 -799.00000 1500.00000 1500.00000 -.00009

15
57 DNP BS -2528.90000 None None 16
58 EOP A EO 549.00000 549.00000 549.00000 17
59 EKP I BS 549.00000 100.00000 649.00000 649.00000 .00009

18
60 EC I BS 549.00000 -249.00000 300.00000 300.00000 -.00009

19
61 ENP BS -603.90000 None None 20
62 FOP A EO 525.00000 525.00000 525.00000 21
63 FKP I BS 525.00000 74.00000 599.00000 599.00000 .00009

22
64 FC I BS 525.00000 -225.00000 300.00000 300.00000 -.00009

23
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65 FNP BS ~ -577.50000 None None
66 GOP A EO 519.00000 . 519.00000 519.00000

24
25

Opgesom Iyk die voorgestelde nuwe pryse dus soos aangedui in Figuur 9.3:

Figuur 9.3: Nuwe pryse van items
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Item Ou prys Kompetisie Totale koste Verkoops- Nuwe prys
(in sent) se prys (in sent) volume per

(in sent) maand

A 995 1099 500 500000 1094

B 1065 1079 800 50 000 1171

C 2239 2399 1500 15000 2462

D 2299 2299 1500 500 000 2529

E 549 649 300 25 000 604

F 525 599 300 200 000 578

G 699 799 350 25 000 769

H 519 549 250 100 000 571

I 1039 1199 740 500 000 1143

J 1289 1199 860 300 000 1417

K 789 789 389 300 000 868

L 1799 2299 1300 25 000 1979

M 1079 959 788 800 000 1187

N 1299 1499 855 200 000 1429

0 1099 1029 680 400 000 1209

P 819 789 678 500 000 901

0 795 799 400 800 000 875

R 1039 999 656 80 000 1143

S 379 399 86 900 000 417

T 865 899 467 200 000 952

U 1472 1599 845 400 000 1620

V 529 299 145 300 000 582

W 1472 1599 856 200 000 1620

X 399 539 123 50 000 439

Y 939 989 445 200 000 1033

Z 1255 1379 855 200 000 1381



Dieselfde proses kan nou herhaal word, deur slegs die waardes van Po , PI  en P2 aan te pas. 

Eksperiment 2 

Die waarde van Po = 1.2 gestel, P, = 0.8 en P2 = 1 gestel. 

Die volledige lys met resultate kan op die disket as pr4.out gesien word. Die resultate vir slegs 'n 

paar produkte word hierna getoon in Figuur 9.4. 

Figuur 9.4: Toetsresultate 2 
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Uit bostaande resultate kan dus afgelei word dat indien die ou prysdoelwit minder gewig dra, die 

nuwe prys buitensporig kan verhoog. 

Gestel die eksperiment word weer gedoen, maar die keer word die ou prys we1 in ag geneem, 

maar die kompetisie se prys moet nie so 'n groot rol speel nie. 

Eksperiment 3 

Vir die volgende eksperiment is die nuwe prysdoelwit pa = 1.2 , PT = 0.8 en P2 = 1 gestel. 

Die volledige lys met resultate kan op die disket as pr3.out gesien word. Die resultate vir slegs 'n 

paar produkte word hierna getoon in Figuur 9.5. 

Figuur 9.5: Toetsresultate 3 

Die nuwe prys is in die geval laer as in die vorige eksperiment, maar steeds hoer as in die eerste 

eksperiment se geval waar al die doelwitte ewe belangrik was (uitgesluit die winsdoelwit wat hoer 

as die ou prysdoelwit en die kompetisieprysdoelwit was). 

In die simulasie is volumes nie in ag geneem nie. Daar kan keer op keer met nuwe vereistes en 

gewigte aanpassings gemaak word totdat 'n bevredigende antwoord verkry is. 

9.6 Verdere verduidellking van MlNOS 

MlNOS word breedvoeriger verduidelik in Bylaag 1. Daar word ook melding gemaak van ander 

toetse wat gedoen is en 'n paar voorbeelde word gegee as toeligting. 

9.7 Opsomming 

Die toepassing van doelwitprogrammering kan vergemaklik word deur 'n gebruikers-koppelvlak 

daar te stel. 
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Om die data in te tik in die formaat soos wat MlNOS dit verlang, is baie tydrowend. Dit is ook 

moeilik om aanpassings aan te bring. Met behulp van die gebruikersvooraansig kan dieselfde stel 

data keer op keer sonder veel moeite aangepas word. 

Die daarstel van 'n gebruikersvooraansig is baie tydbesparend en doeltreffend en verseker dus dat 

die prysbepalingsmetode herhaal kan word. 

Deur telkens die gewigte van verskillende komponente of faktore aan te pas, is telkens 'n ander 

nuwe prys bepaal. Deur produkte A tot G te vergelyk, kan die bruikbaarheid van 

doelwitprogrammering duidelik aangetoon word - sien Figuur 9.6. 

Figuur 9.6: Vergelykende syfers van produkte A tot G 
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Deur telkens die kriteria se gewigte wat dit moet bydra tot die nuwe prys te verander, kan die pryse 

telkens verander. Die bepaling van pryse deur van doelwitprysbepaling of die stel van 

multikriteriadoelwitte gebruik te rnaak, hou dus op die oog af vir 'n onderneming baie meer 

voordele in as om slegs 'n persentasie wins by die koste te tel. 
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HOOFSTUK 10 
BEOORDELING EN SAMEVAlTlNG 

10.1 Inleiding 

Enige onderneming benodig 'n prysstrategie. Sodanige prysstrategie moet eenvoudig wees om 

eenvormigheid in strategie, taktiek en besluite te verseker en om volhoubare besigheidssukses te 

verseker. 

Dit is moeilik om 'n prys te vas te stel met behulp van net een oorweging soos byvoorbeeld die 

kostefaktor. Pryse kan verskil vir een produk op grond van faktore soos geografiese area, die 

verskil in kliente en die verskil in tyd. 

10.2 Bereiking van doelwitte van die studie 

In die verhandeling is spesifiek na die volgende aspekte gekyk: 

10.2.1 Hoofstuk 2: Aspekte van prysbepallng 

Normaalweg word 'n prys op 'n artikel geplaas om dit te kan verkoop en deur die verkoop van die 

artikel word gepoog om 'n wins te maak. In hierdie hoofstuk is gekyk na enkele aspekte van 

kostebepaling en prysvasstelling en wat die huidige fokus d a a ~ a n  is. 

10.2.2 Hoofstuk 3: Koste-oorwegings 

Koste is 'n faktor wat 'n groot impak het op die bepaling van pryse. Om koste toe te deel is egter 

nie so maklik nie, omdat daar sekere kostes is wat direk aan 'n item toegedeel kan word en ander 

wat indirek toegedeel kan word. 

Om koste te kan toedeel is dit belangrik om te weet wat die verskille tussen die kostes is en hoe dit 

toegedeel moet word. Daarna kan dit gebruik word in die bepaling van pryse. 

10.2.3 Hoofstuk 4: Strategiese oorwegings by die bepaling van pryse 

Strategiese oowegings moet ook in ag geneem word by die bepaling van pryse. 'n Prys kan nie op 

'n item vasgestel word en baie hoer wees as die pryse van ander firmas nie. Alle aankope sal dan 

elders gedoen word en die items sal nie verkoop word nie. Netso is dit ook nodig om te kyk na 

ander strategiese oorwegings waaraan die verkoper nie noodwendig iets kan doen nie, behalwe 

om dit in ag te neem by die vasstelling van pryse. 

10.2.4 Hoofstuk 5: Diensaspekte van prysbeleid 

By die bepaling van pryse speel verbruikers 'n baie belangrike rol. Pryse behoort nie so verhoog te 

word dat verbruikers 'n skok kry as hulle gaan aankope doen nie. Verder moet vooraf besluit word 

wie die teikenmark is en daa~olgens moet bemark word en pryse vasgestel word. 
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10.2.5 Hoofstuk 6: Aspekte van prysbepalingsmodelle 

In Hoofstuk 6 is prysbepalingsmodelle bespreek wat op elk van die faktore in Hoofstukke 2, 3 en 4 

gegrond is. 

Daar is daarin geslaag om die verdienstes van elke strategie uit te lig en om die leemtes d a a ~ a n  

te identifiseer. Dit het daartoe bygedra dat daar in die volgende hoofstuk op kriteria besluit kon 

word. 

10.2.6 Hoofstuk 7: Multikriteriabesluitnemlng 

'n Meervoudigekriteriabesluitnemingsmodel is voorgestel as 'n manier waarop pryse bepaal kan 

word.. Verskillende benaderings is eers toegelig en met die kennis wat tot op daardie stadium 

opgedoen is, is daar besluit op doelwitprogrammering. 

10.2.7 Hoofstuk 8: Toepassing van doelwitprograrnmering 

Doelwitprogrammering is in meer detail bespreek en die werking van die model is aan die hand 

van 'n voorbeeld verduidelik. 

10.2.8 Hoofstuk 9: lmplementering van die doelwitprogrammeringsmodel op 
prysbepaling 

'n Gebruikerskoppelvlak is aangewend om alle data te laai wat nodig is om prysvoorstelle te 

bepaal. Uiteindelik is twee leers geskep wat as invoer vir MINOS gebruik is om pryse te kan 

bepaal. Die implementering van die prysbepalingsmodel wat van doelwitprograrnmering gebruik 

maak, is gedemonstreer. 

Vir elke produk is 'n optimumprys bepaal. Verskillende doelwitte is gebruik soos die winsdoelwit, 

die ou prys-doelwit en die kompetisieprysdoelwit. Die betekenis van die drie doelwine is ook in 

detail bespreek. Aan elke doelwit is 'n gewig gekoppel wat die gewig moet wees ten opsigte van 

bereiking van die bepaalde doelwit. Waar die nuwe prys naby aan die ou prys moes wees, het die 

ou prys byvoorbeeld 'n swaarder gewig gedra as die kompetisie se prys. 

Dit moet beklemtoon word dat prysbepaling verskil van besluitnemer tot besluitnemer. Die 

daarstelling van hierdie doelwitprogrammeringsmodel en die stelsel waarmee ge-eksperimenteer 

kan word, dra grootliks daartoe by om hierdie benadering toeganklik te maak vir die gebruiker. 

10.3 Verdere studiemoontlikhede 

Die bepaling van pryse is 'n algemene problematiek. Die daarstel van 'n model waawolgens pryse 

bepaal kan word en meer as een faktor in gedagte gehou kan word, was die hoofdoelwit van 

hierdie verhandeling. Daar is voorbeelde verskaf van hoe dit in die praktyk kan werk. 

'n Ondersoek na die gebruik van rnultikriteriametodes vir strategiese prysbeleid 83 



Die stelsel wat gedemonstreer is, is egter nie geskryf vir die hantering van geweldige groot 

hoeveelhede items nie. Die konsep kan verder verfyn word om in groot toepassings gebruik te 

word. Die omvang van so 'n stelsel is egter te groot om in 'n studie van hierdie aard te hanteer. In 

beginsel is dit egter moontlik, aangesien moderne rekenaars en LP-programmatuur besonder 

kragtig geword het en groot probleme kan deesdae met gemak opgelos word. 

'n Verdere uitdaging is die moontlikheid om 'n generiese vooraansig te skryf wat nie net vir die 

bepaling van produkpryse nie, maar wat ook vir die bepaling van tariewe vir bepaalde dienste 

gebruik kan word en op enige ander gebied waar pryse of tariewe bepaal moet word. 

10.4 Gevolgtrekking 

'n Prys word op 'n artikel geplaas om dit te kan verkoop en om 'n wins daaruit te kan maak. Pryse 

word daagliks deur firmas en persone bepaal en dit is baie moeilik om 'n goed deurdagte 

prysbepaling te doen sonder om met 'n hele aantal faktore rekening te hou. 

Voordat daar op 'n prysstrategie besluit kan word, moet daar eers na al die elemente betrokke by 

prysbepaling gekyk word soos die verskillende aspekte van koste, en strategiese ootwegings soos 

die kompetisie se pryse. Daar moet ook in ag geneem word wat die kliente as billike pryse en/of 

prysveranderings beskou. Al hierdie aspekte moet in ag geneem word wanneer daar op 'n prys 

besluit word. Dit sal ook 'n aanduiding bied van die prysmodel wat gebruik gaan word. 

Dit bly die ideaal om meer as een faktor in berekening te bring wanneer 'n prys vir 'n produk bepaal 

word. Om di6 rede is die doelwitprogrammeringsmetode baie effektief. 'n Prys kan bepaal word 

wat elkeen van die kriteria in ag neem in 'n sekere verhouding. Hierdie proses kan herhaal word 

totdat die prys wat bereken is, die prysbepaler tevrede stel. 

Die metodes wat in hierdie verhandeling ondersoek is, bied 'n ryke verskeidenheid van 

moontlikhede om meer bevredigende prysbepalingsmodelle daar te stel. In die proses is daar baie 

geleer maar dit is duidelik dat daar nog baie verfynings aan die benaderings gemaak kan word wat 

verder ondersoek kan word. 

Die belangrikste is dat daar in hierdie uitvoerbaarheidstudie daarin geslaag is om 

doelwitprogrammeringsmodelle te gebruik om prysbeleidstelsels gebaseer op multikriteria-metodes 

te illustreer. 
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BYLAAG 1 
DIE OPSTELLING EN GEBRUIK VAN MlNOS IN UNlX 

MlNOS is 'n sagtewarepakket wat vir die oplos van lineere en heeltallige probleme gebruik kan 

word. Die opstelling en gebruik van MlNOS gaan vervolgens bespreek word. 

Agtergrond van MlNOS 

MlNOS is 'n pakket wat deur Stanford Universiteit se Optimization Laboratory beskikbaar gestel is 

om lineere programmeringsprobleme op te 10s. MlNOS verlang dat data in 'n spesifieke formaat in 

'n leer beskikbaar gestel moet word vir die oplos van die probleem. Die data moet in 'n spesifieke 

formaat ingevoer word. Die invoerformaat van die Wee leers word kortliks toegelig om 'n beter idee 

te gee van wat verlang word. 

MlNOS vereis dat die data wat as invoer gebruik word in 'n spesifieke formaat moet wees. Twee 

dataleers word as invoer gebruik naamlik naamspc en naam.mps. Die naam van die Wee leers 

stem ooreen byvoorbeeld Toetsl en die uitgang van die leers is onderskeidelik .spc en mps. 

Die formaat van die mps-leer en die .spc-leer word hierna in meer detail bespreek. Vir die 

doeleindes van verduideliking word die formaat net as vwrbeeld aangetoon. 

Die formaat van mps-l&r 

Die name van veranderlikes en beperkings word in hierdie leer gegee en die beperkings word ook 

gedefinieer. Die inskrywings in die leer is in 'n vaste formaat en die data moet in spesifieke 

kolomme wees. Elke deel in die leer word deur opskrifte onderskei. Die basiese uitleg lyk soos 

volg: 

NAME 
ROWS 

.... 
COLUMNS 

. . . . . . . . . 
RHS 

. . . . . . . 
RANGES (opsioneel) I 
...... 
BOUNDS (opsioneel) 

'n Ondersoek na die gebwik van multikriteriametodes Vir strategiese prysbeleid 85 



Voorbeeld van 'n mps l&er 

Die IGer hieronder bevat inligting waarvolgens 'n dieet saamgestel word. Die kositems wat evalueer 

word is hawermout, hoender, eiers, melk, varkbone en pasteie. Vir elke item word die eenhede 

energie, protei'ene en kalsium ook aangedui. In totaal word 2000 eenhede energie, 55 eenhede 

protelen en 800 eenhede kalsium vir die dieet vereis. Die beperkings is egter dat die dieet 

maksimum 4 porsies hawermout, 2 porsies eiers, 8 porsies melk, 2 porsies pastei en 2 porsies 

varkbone mag bevat. Hieruit moet 'n dieet saamgestel word. 

In kolcm 2 begin 

Name, Rows. Columns, RHS, Bounds 
en Endata moet in kolcin 1 begin. 

G PROTEIN 
G CALCIUM 3 cost en Energy moet in kolcm 5 begin. 
N C O V  - 

Energy in kolcm 15, die waarde in 

COLUMNS kolcm 25, Proteien in kolorn 40 en die 
waarde in kolcm 50 

@ATMEAL 4 1 0 . 0  PROTEIN 4.0 
K O I ~  5 OATMEAL CALCIUM 2.0 COST 3.0 

CHICKEN 
CHICKEN 
EGGS 
EGGS 
MlLK 
MlLK 
PIE 
PIE 
PORKBEAN 
PORKBEAN 

RHS 
DEMANDS 
DEMANDS 

ENERGY 
CALCIUM 
ENERGY 
CALCIUM 
ENERGY 
CALCIUM 
ENERGY 
CALCIUM 
ENERGY 
CALCIUM 

ENERGY 
CALCIUM 

205.0 PROTEIN 
12.0 COST 
160.0 PROTEIN 
54.0 COST 
160.0 PROTEIN 
285.0 COST 
420.0 PROTEIN 
22.0 COST 
260.0 PROTEIN 
80.0 COST 

2000.0 PROTEIN 55.0 
800.0 

BOUNDS Servings oatneal in kolcin 5 
en die waarde in 15. P SERVINGS OATMEAL 4.0 

/UP SERVINGS CHICKEN Kolom 2 3.0 
UP SERVINGS EGGS 2.0 
UP SERVINGS MILK 8.0 
UP SERVINGS PIE 2.0 
UP SERVINGS PORKBEAN 2.0 

ENDATA 
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Die formaat van die . s p i & r  

Hierdie leer bestaan uit 'n versameling sleutelwoorde. Die eerste en laaste sleutelwoorde is dan 

ook BEGIN en END, wat die begin en einde van die leer aandui. Die sleutelwoorde hoef nie in 'n 

spesifieke volgorde te wees nie en verwys dikwels na die mps-leer. 

Die forrnaat is in "vrye" formaat en die data hoef nie in spesifieke kolomme te wees nie. Die 

inskrywings bevat sleutelwoorde en kwalifiseerders vir die sleutelwoorde asook 'n numeriese 

waarde. Die inskrywings word deur spasies of 'n "=" geskei. Komrnentaar in die leer word deur 'n 

sterretjie (') vooraf aangedui. 

Voorbeeld van 'n .spc ICer: 
- 

BEGIN DlET PROBLEM 
MINIMIZE 
ROWS hie tabel is in vry fonnaat 

COLUMNS 30 
ELEMENTS 50 
SUMMARY FILE 9 
SUMMARY FREQUENCY 1 
NEW BASIS FILE 11 

END DlET PROBLEM 

'n Verduideliking van wat elke veranderlike in die leer beteken, word rneer breedvoerig later 

bespreek. 

installasie van MINOSL 

Oordra van l&rs na die rekenaar se hardeskyf 

Kopieer die zip-formate van minosdiskl en minosdisk2 na 'n gids, bv. rninos, op die rekenaar 
se hardeskyf. 

"unzip" die leers. 

Oordra van l&rs na die UNIX 

Kopieer dan sommige van die nuwe leers na UNIX op bv. pukrsl.5 of die SP, soos volg: 

Gaan na DOS en tik dan die volgende opdragte in: 

>>cd \minos 

>>c:\windows\ftp sp 

Teken dan aan op UNIX. 

Gee vervolgens die volgende FTP instruksies: 

>>mput 

Antwoord bevestigend ("Y'') op al die leeroordragte BEHALWE die .doc-leers en alle leers 
wat met v, t2, t3, t4 en t5 begin 
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Beeindig dan die sessie. (>>bye om die FTP-sessie te beeindig) 

Aanpas van l&rs in UNlX 

Verander die leername soos volg: 

>>mv unixmak makefile 

>>mv unix.nam fortnames 

>>mv unix.run run 

Dit is moontlik dat al die leername tydens oordrag verander is na hoofletters. lndien wel, 
verander die instruksies dienooreenkomstig (bv. mv UNIX.MAK makefile). 

Gaan verander die leername se uitbreidings van .for na .f deur die volgende instruksies in te 
tik: 

>>chmod +x fortnames 

>>chmod +x run 

>>Is '.for 

lndien die leername egter oorgedra is as hoofletters, is dit nodig om die leer "frtnamesn oop te 
maak en die instruksies daarin te verander (vervang die kleinletter naam van elke .for leer met 
sy hoofletternaam) 

Saarnstel van MlNOS 

MINOSL word nou saamgestel deur die volgende instruksie: 

M i e n  hierdie instruksie nie heeltemal uitgevoer word nie, le die fout waarskynlik by die 
leer mil0unix.f: Soek vir die funksie etime en verander dit na etime-. 

Vee dan al die reeds geskepte objeklgers uit (rm *.o) en voer weer die "maken- 
instruksie uit. 

'n Reeds geskepte voorbeeld is tldiet, met invoerleers tldietspc en tldiet.mps. Hierdie 
voorbeeld kan uitgevoer word deur die instruksie: 

>>run minosl tldiet 

M i e n  die leers oorgedra is as T1DIET.SPC en TIDIET.MPS, moet die volgende eers 
uitgevoer word: 

>>mv T I  DIET.SPC tldietspc 

>>mv T I  DIET.MPS tldietmps 

OF die instruksie moet gegee word as: 

>>run minosl T I  DIET 

Die uilvoer word outomaties geskryf na die leer tldiet.out (of T1DIET.OUT) 

Die invoerforrnaat van MlNOS 

Die invoer is gewoonlik twee leers, naamlik 'n spc-leer (met spesifikasies) en 6er (die 

invoer van die LP), met dieselfde voorvoegsel, byvoorbeeld: 
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MlNOS 10s die probleern op as die UNIX-instruksie run minosl naam gegee word. Die 

uiteensetting van hierdie l6ers word vervolgens verstrek. 

Die formaat van die mps-l&r 

Die name van veranderlikes en beperkings word in hierdie leer gegee, en die beperkings word ook 

gedefinieer. 

'n Paar belangrike feite oor die forrnaat is die volgende: 

Dit is in 'n vaste forrnaat. 

Die data rnoet in spesifieke kolornrne wees. 

Opskrifte verdeel die .rnps-l6er in sy verskillende dele: 

NAME 
ROWS 

.... 
COLUMNS 

RHS 

RANGES (opsioneel) 

...... 
BOUNDS (opsioneel) 

..... 
ENDATA 

Elke opskrif moet in kolom 1 wees. Die res van die inskrywings se kolornverdelings is soos 

volg: 

Kolorn 2 - 3 5-12 15-22 25-36 40-47 50-61 

Sleutel NaarnONaarnI Waardel Naarn2Waarde2 

Kornrnentaar kan gelewer word deur * voor die kornrnentaar te plaas. 
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Voorbeeld van 'n .mps l b r  

NAME DIET 

ROWS 
G ENERGY 
G PROTEIN 
G CALCIUM 
N COST 

COLUMNS 
OATMEAL ENERGY 
OATMEAL CALCIUM 
CHICKEN ENERGY 
CHICKEN CALCIUM 
EGGS ENERGY 
EGGS CALCIUM 
MILK ENERGY 
MILK CALCIUM 
PIE ENERGY 
PIE CALCIUM 
PORKBEAN ENERGY 
PORKBEAN CALCIUM 

RHS 
DEMANDS ENERGY 
DEMANDS CALCIUM 

BOUNDS 
UP SERVINGS OATMEAL 
UP SERVINGS CHICKEN 
UP SERVINGS EGGS 
UP SERVINGS MILK 
UP SERVINGS PIE 

UP SERVINGS PORKBEAN 

110.0 PROTEIN 
2.0 COST 
205.0 PROTEIN 
12.0 COST 
160.0 PROTEIN 
54.0 COST 
160.0 PROTEIN 
285.0 COST 
420.0 PROTEIN 
22.0 COST 
260.0 PROTEIN 
80.0 COST 

2000.0 PROTEIN 
800.0 

ENDATA 

Vewolgens sal die verskillende dele van die .mps formaat verduidelik word. 

Naam van die probleem 

NAME MODEL001 *voorbeeld 

(kolom 1-4) (kolom 15 -22 8-karakters) 

Rye 

ROWS 

*Sleutel 'NaamO 

Moontlike waardes van die sleutel: 
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0 lndien 'n ry geen beperking op het nie (N), is dit gewoonlik die doelfunksie. Daar kan meer as 

een moontlike doelfunksie wees, en die doelfunksie wat gebruik word, word dan in die .spc Eer 

gespesifiseer. Daar kan ook geen doelfunksie wees nie en die oplossing word dan verstrek 

sodra al die beperkings bevredig word. 

NaamO bevat die name van die rye waarmee die lye verder ge'identifiseer word (bv. in die 

kolomafdeling). 

Kolomme 

COLUMNS 

'Voorbeeld 

'NaamO 'Naam 1 *Waardel 

XO1 ROW 02 2.5 

XO1 ROW 04 1.0 

XO1 ROW 05 1.5 

X02 ROW 02 3.5 

X02 ROW 04 1.7 

X01 identifiseer die kolom met die naam X01, en die rye van die kolom wat nie-nu1 waardes 

het, word gespesifiseer. 

Al die waardes van 'n kolom moet gespesifiseer word, voordat 'n volgende kolom se waardes 

gespesifiseer mag word. Al X01 se waardes sal byvoorbeeld gespesifiseer moet word voordat 

enige van X02 se waardes gespesifiseer mag word. 

Let daarop dat 'n spasie as 'n 0 gelees sal word in die lees van waardes. 

Surplusveranderlikes se kolomme is implisiet (dit moet dus nie gespesifiseer word in die .mps- 

I6er nie). 

Die regterkant 

RHS 
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*NaamO 'Naaml *Waarde 'Naam2 'Waarde2 

Daar kan meer as een moontlike regterkant in die .mps leer wees; die een wat gebruik word, 

word in die .spc l&er gespesifiseer. Die moontlike regterkante verskyn onder NaamO. 

0 Naaml en Naam2gee die lye wat ooreenstem met 'n sekere regterkant. 

Waarde gee die waarde van die regterkant. 

Die waardeversameling 

RANGES 

*NaamO 'Naaml Waardel *Naam2 "Waarde2 

Daar kan meer as een moontlike waardeversameling in die .mps leer wees. Die een wat 

gebruik word, word in die .spc leer gespesifiseer. Die moontlike regterkante verskyn onder 

NaamO. 

Naaml verstrek die rye wat ooreenstem met 'n sekere waardeversameling. 

Dit word gebruik vir beperkings van die vorm is  arxs u, met i en u wat beide eindige getalle 

is. 

o Die waardeversameling van die beperking is dan r  = u - i, en word gegee in Waardel. 

o 6f i 6f u word gespesifiseer in die RK-afdeling. Gestel dit word gegee as b. r  word dan 

gegee in die waardeversamelingafdeling. 

o Die ooreenstemmende uh kan dan uit die volgende bereken word: 

Teken van r  i - u 

E + b  b i l r l  

E b - l r l  b 

G +/- b  b  + l r l  

Voorbeeld 

4.0 5 ROW01 5 5.0 

3.0 5 ROW02 5 4.0 word soos volg geskryi: 
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RHS 

RHSOl ROW01 

RANGES 

RANGE01 ROW01 

Grense 

BOUNDS 

'Sleutel *NaamO 'Naaml *Waardel 

Daar kan meer as een moontlike grens in die .mps-1Qer wees; die een wat gebruik word, word 

in die .spc-16er gespesifiseer. Die moontlike grensname verskyn onder NaamO. 

Naaml gee die kolomnaam waarop die grens van toepassing is en Waafdel die grens. 

Die verstekgrense is 0 5 xi 5 -. Hierdie verstekwaarde kan verstel word in die .spc-lQer na i 5 

,q 5 u, maar dit geld dan vir al die veranderlikes. Grense vir spesifieke veranderlikes (oftewel 

kolomme) word gestel in die BOUNDS-afdeling. 

Die tipe grens word deur Sleutel gespesifiseer. Die grens lyk dan soos volg: Gestel dat x  die 

kolom met die grens is, b  die gespesifiseerde waarde en i en u die verstekgrense: 

Sleutel Grenstipe Grens 

LO Ondergrens b s , q ( u  

UP Bogrens i l x , ~  b  

FX Vaste veranderlike b 5  x , ~  b  (x=b)  

FR Vrye veranderlike - ' x , c -  

MI Minus oneindig -- 5 xj 5 +-  

PL Plus oneindig i s $ ~ + -  

Die formaat van die .spc-lbr 

Hierdie lQer bestaan uit 'n versameling sleutelwoorde. Die eerste en laaste sleutelwoorde is dan 

ook BEGIN en END, wat die begin en einde van die IQer aandui. Die sleutelwoorde hoef nie in 'n 

spesifieke volgorde te wees nie en verwys dikwels na die mps-1Qer. 
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'n Paar belangrike feite oor die formaat is die volgende: 

Dit is in %ye" vorrn. 

o Die data hoef dus nie in spesifieke kolomrne te wees nie. 

Daar is drie moontlike inskrywings: 

o Sleutelwoord (eerste woord op lyntjie). 

o Kwalifiseerder vir sleutelwoord (tweede woord op lyntjie, maar nie noodwendig nie). 

o Nurneriese waarde (nie noodwendig nie) 

lnskrywings word geskei deur ' ' (spasie) of '=' 

Kornmentaar kan gelewer word deur ' voor die kornmentaar te plaas. 

Voorbeeld van 'n .spc-l&r 

BEGIN DlET PROBLEM 

MINIMIZE 

ROWS 20 

COLUMNS 30 

ELEMENTS 50 

SUMMARY FILE 9 

SUMMARY FREQUENCY 1 

NEW BASIS FILE 11 

END DlET PROBLEM 

Vewolgens word die verskillende moontlike parameters (wat van toepassing is op LP's) asook 'n 

3eskrywing d a a ~ a n  gegee. Die belangrikste parameters word aangedui met """ en die ander 

Jararneters word slegs kortweg beskryf. 

Sleutelwoorde vir die .mps l6er 

**' MAXIMIZE/MINIMIZE 

Dit dui die rigting van die optimalisering aan. 

Verstekwaarde is MINIMIZE. 
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OBJECTIVE 

Dit dui die naam (8-karakter) van die n-de gespesifiseerde ry in die mps-leer wat as 

doelfunksie gebruik gaan word aan. 

Verstekwaarde: die eerste gespesifiseerde ry. 

lndien geen ry gespesifiseer word nie is die verstekwaarde die eerste "vry" ry. 

RHS RHSIDE3 

Dit dui die naam (Skarakter) van die RK in die mps-16er wat gebruik moet word aan. 

Verstekwaarde: die eerste RHS. 

RANGES RANGE001 

Dit dui die naam (8-karakter) van die RANGE in die .mps-leer wat gebruik moet word aan. 

Verstekwaarde: die eerste RANGE versameling. 

Stel RANGES=NONE as jy nie een van die RANGES in die .mps-16er wil gebruik nie. 

BOUNDS BOUND01 

Dit dui die naam (8-karakter) van die BOUNDS in die .mps-leer wat gebruik moet word aan. 

Verstekwaarde: die eerste BOUNDS. 

Stel BOUNDS=NONE as jy nie een van die BOUNDS in die .mps leer wil gebruik nie. 

*** ROWS m 

Gee 'n oorskatting van die aantal rye in die beperkingsmatriks. 

Verstekwaarde: m = 100. 

"* COLUMNS n 

Gee 'n oorskatting van die aantal kolomme in die beperkingsmatriks. 

0 Verstekwaarde: n = 3m. 

*** ELEMENTS e 

Gee 'n oorskatting van die aantal nie-nu1 elemente in die beperkingsmatriks. 

Verstekwaarde: e = 5n. 

AIJ TOLERANCE t 
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AS lag/ c t tan  word as gefgnoreer. 

Verstekwaarde: t = 1 .OE-10. 

*** LOWER BOUND I 

Gee verstekwaardes aan ondergrense voordat die BOUNDS afdeling van die .mps leer gelees 

word. 

Verstekwaarde: I = 0. 

*** UPPER BOUND u 

0 Gee verstekwaardes aan bogrense voordat die BOUNDS afdeling van die mps-l&er gelees 

word. 

Verstekwaarde: u = 1 .OE+20. 

*" MPS FILE 

Gee die nommer van die .mps leer. 

Verstekwaarde: f = 5 (in IREAD). 

LIST LlMlT k 

Beperk die aantal lyne wat as uitvoer gedruk word. 

Verstekwaarde: k = 0. 

Die opskrifte en kommentaar sal egter altyd gedruk word. 

ERROR MESSAGE LlMlT e 

Beperk die aantal foutboodskappe wat vir elke tipe fout tydens die lees van die .mps-12rer 

gegee mag word. 

Verstekwaarde: e = 10. 

Word gebruik om nie-fatale foute te onderdruk. 

Sleutelwoorde vir die simpleksmetode 

ITERATION LlMlT k 

Die maksimum aantal iterasies wat uitgevoer mag word. 

Verstekwaarde: k = 3*aantal rye. 

PARTIAL PRICE p 
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Dit word veral gebruik as daar meer veranderlikes as beperkings is. Dit maak die "pricing"- 

bewerking goedkoper. 

As p=l, word al die kolomme (van [A I]) deursoek. 

Die beperkingsmatriks word in ewe (om en by) dele verdeel, A,, lj , j = I, ....,p en die matriks 

word gedeeltelik deursoek. 

Verstekwaarde: p = 1 of c. 

c = maks(1000,4*rye) 

As die aantal kolomme groter is as c, is p se verstekwaarde c, anders is dit 1. 

WEIGHT ON LINEAR OBJECTIVE w 

0 As daar nie 'n toelaatbare oplossing is nie, is w die gewig waarmee 'n optimale oplossing 

gesoek word terwyl die som van ontoelaatbaarhede terselfdertyd geminimaliseer word. 

Verstekwaarde: w = 0. 

SUMMARY FILE f 

Verstekwaarde: f = 0. 

As uitvoer na terminaal gedruk moet word: f > 0. 

SUMMARY FREQUENCY k 

Gee elke k d e  iterasie 'n opsommende verslag. 

LOG FREQUENCY k 

Een lyntjie van die log word elke k-de iterasie gedruk. 

0 Verstekwaarde: k = I .  

As daar net in die finale oplossing belang gestel word, is k=lO'n goeie waarde. 

CHECK FREQUENCY k 

Toets elke k d e  iterasie of die beperkingsmatriks se faktorisering akkuraat genoeg is; indien dit 

nie die geval is nie word dit van vooraf gefaktoriseer. 

Verstekwaarde: k = 30. 

FACTORIZATION FREQUENCY k 

Op die meeste mag k wanderings aan die basis aangebring word sonder dat dit 

geherfaktoriseer word. 
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Verstekwaarde: k = 50. 

SAVE FREQUENCY k 

Die basis word elke k-de iterasie gestoor, in die NEW BASIS-leer of BACKUP BASIS-leer, 

indien hulle gespesifiseer is. 

Verstekwaarde: k = 100. 

SCALE NONES 

Skaling van beperkingsmatriks sodat al die inskrywings so na as rnoontlik aan 1 is. 

Verstekwaarde: SCALE NO (geen skaling). 

Basisl6ers 

OLD BASlS FlLE 

NEW BASlS FlLE 

BACKUP BASlS FlLEf 

INSERT FILE f 

PUNCH FILE f 

LOAD FILE f 

DUMP FILE f 

Hierdie leers word gebruik om 'n beskrywing van die data aan die einde van 'n lopie te stoor, 

byvoorbeeld om die lopie weer uit te voer of invoer te wees vir 'n verwante probleem. 

NEW BASIS-, PUNCH- en DUMP-leers stoor die data, elk met 'n onderskeibare formaat. 

NEW BASIS- en BACKUP-IBers word elke k d e  iterasie gestoor, met k die SAVE 

FREQUENCY. 

NEW-, PUNCH- en DUMP-l6ers word na elke lopie gestoor en we1 in daardie volgorde. Hulle 

kan gelaai word in die daaropvolgende lopie deur in die .spc-leer aan OLD BASIS FlLE 

dieselfde IBernomrner toe te ken as NEW BASIS FILE, aan INSERT FlLE dieselfde nommer 

toe te ken as PUNCH FlLE en aan LOAD FlLE dieselfde nommer toe te ken as die DUMP 

FILE. 

SOLUTION FlLE f 

Bogenoemde opdrag word gebruik as die oplossing na leer f geskryf moet word. 
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Konvergensie en stabiliteitstoleransie 

FEASlBLlLlTY TOLERANCE t 

Die beperkings word bevredig met betrekking tot hulle bo- en ondergrense met 'n absolute 

toleransie t. 

Verstekwaarde: t = 1.OE-5. 

PIVOT TOLERANCEt 

Voorkom dat kolomme die basis binnekom wat die basis amper singulier sal maak. 

LU FACTOR TOLERANCE tl 

LU UPDATE TOLERANCE t2 

Bepaal die LU-ontbinding se stabiliteit en ylheid. 

0 Verstekwaardes: ti = 10. 

Kleln toetsvoorbeelde 

'n Onbegrensde toetsvoorbeeld 

Minimaliseer xl + x2 - 4x3 

Die oplossing van hierdie probleem is z = -17, en xl = 113, x2= 0, x3 = 1313 

Die mps-ICer (example.mps) 

NAME example 
ROWS 
L ROWl 
L ROW2 
L ROW3 
N COST 
COLUMNS 

X1 ROW1 1.0 
X1 ROW2 1.0 
X1 ROW3 -1.0 
XI COST 1.0 
X2 ROW1 1.0 
X2 ROW2 1.0 
X2 ROW3 1.0 
X2 COST 1.0 
X3 ROW1 2.0 

'n Ondersoek na die gebwik van multikriteriametodes vir strategiese ptysbeleid 99 



X 3  ROW2 
X 3  ROW3 
X 3  COST 

RHS 
RK ROW1 
RK ROW2 
RK ROW3 

ENDATA 

Die .spc-ICer (example.spc) 

Begin example 
Minimize 
MPS file 

End example 

Die uitvoerlkr (example.out) 

Die oplossing is gemerk. 

'n Ondersoek na die gebruik van muldkriteriametodes vir strategiese prysbeleid 100 



Begin example 
Minimize 
Rows 
Columns 
Elements 

MPS file 10 

Iterations 100 
Print level 1 
Print frequency 1 
Summary frequency 1 

End example 

Reasonable Workspace limits are 
Actual Workspace limits are 
of 2 .  

1 

Parameters 

0 ... 1332 
0 . . .  100000 ... 100000 words 

MPS INPUT DATA. 
Row limit . . . . . . . . . . . . . .  2 0 List limit . . . . . . . . . . . . .  
0 Lower bound default . . . .  0.00E+00 
Column limit . . . . . . . . . . .  3 0 Error message limit . . . .  
10 Upper bound default . . . .  1.00E+20 
Elements limit . . . . . . . .  5 0 Phantom elements ....... 
0 Aij tolerance . . . . . . . . . .  1.00E-10 

FILES. 
MPS file . . . . . . . . . . . . . .  10 
0 (Card reader) . . . . . . . . . .  
Solution file . . . . . . . . . .  0 
0 (Printer) . . . . . . . . . . . . . .  
Insert file . . . . . . . . . . . .  0 
0 (Specs file) . . . . . . . . . . .  
Punch file . . . . . . . . . . . . .  0 
0 Dump file . . . . . . . . . . . . . .  

Old basis file . . . . . . . .  
5 
New basis file . . . . . . . .  
9 
Backup basis file . . . . . .  

4 
Load file . . . . . . . . . . . . . .  
0 

FREQUENCIES. 
Log frequency . . . . . . . . . .  1 Check row error........ 
6 0 Save new basis map . . . . .  100 
Summary frequency . . . . . .  1 Factorize basis . . . . . . . .  
100 Expand frequency . . . . . . .  10000 

LP PARAMETERS. 
Scale option . . . . . . . . . . .  2 Feasibility tolerance.. 1.00E- 
06 Iteration limit . . . . . . . .  100 
Scale tolerance . . . . . . . .  .900 Optimality tolerance . . .  1.00E- 
06 Partial price . . . . . . . . .  10 
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Crash option . . . . . . . . . . .  3 Pivot tolerance ........ 3.253- 
. . . . . . . . .  11 Multiple price 1 

Crash tolerance.. . . . . . .  .I00 Weight on objective .... 
0.003+00 

NONLINEAR PROBLEMS. 
Nonlinear constraints.. 0 Hessian dimension . . . . . .  
1 Function precision ..... 3.00E-13 
Nonlinear Jacobian vars 0 Superbasics limit . . . . . .  
1 Difference interval . . . .  5.483-07 
Nonlinear objectiv vars 0 Linesearch tolerance . . .  
.10000 Central difference int. 6.693-05 
Problem number . . . . . . . . .  0 Subspace tolerance . . . . .  
.50000 Derivative level . . . . . . .  3 
Unbounded objective val 1.00E+20 Unbounded step size . . . .  
1.00E+10 Verify level . . . . . . . . . . .  0 

AUGMENTED LAGRANGIAN. 
Jacobian ............... Dense Major iterations limit. 
50 Radius of convergence.. 1.00E-01 
Lagrangian . . . . . . . . . . . . .  Yes Minor iterations limit. 
40 Row tolerance . . . . . . . . . .  1.00E-06 
Penalty parameter . . . . . .  1.00E+00 Completion ............. 
Full Print level .. (JFLXB) . . .  1 
Major damping parameter 2.00E+00 Minor damping parameter 
2.00E+00 

MISCELLANEOUS. 
LU factor tolerance . . . .  100.00 Workspace (user). . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  0 Debug level 0 
LU update tolerance . . . .  10.00 Workspace (total) ...... 
100000 Linesearch debug after. 9999999 
LU singularity to1 ..... 3.253-11 eps (machine precision) 2.223- 
16 nwordr, nwordi, nwordh. 2 2 2 
LU swap tolerance . . . . . .  1.223-04 Timing level . . . . . . . . . . .  
3 
1 

MPS file 

1 NAME example 
2 ROWS 
7 COLUMNS 
20 RHS 
2 4 ENDATA 

Names selected 
-------------- 
Objective COST (Min) 1 
RHS RK 3 
RANGES 0 
BOUNDS 0 
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Length of row-name hash table 
Collisions during table lookup 

Nonzeros allowed for in LU factors 

Scale option 2, Partial price 
Partial price section size (A) 
Partial price section size (I) 

Matrix Statistics 

Total Normal 
ROWS 4 3 
Columns 3 3 

No. of matrix elements 
Biggest 
Smallest 

Free Fixed Bounded 
1 0 0 
0 0 0 

12 Density 100.000 - 
2.0000E+00 (excluding fixed columns, 
1.0000E+00 free rows, and RHS) 

No. of objective coefficients 3 
Biggest 4.0000E+00 (excluding fixed columns) 
Smallest 1.0000E+00 

Nonlinear constraints 0 Linear constraints 4 
Nonlinear variables 0 Linear variables 3 
Jacobian variables 0 Objective variables 0 

Initial basis 
------------- 
No basis file supplied 

Scaling 

Min elem Max elem Max col ratio 
After 0 1.00E+00 2.00E+00 2.00 
After 1 8.41E-01 1.19E+00 1.41 
After 2 8.41E-01 1.19E+00 1.41 
After 3 8.41E-01 1.19E+00 1.41 

Min scale 
and 2.0 
Col 1 8.4E-01 
100.0 
ROW 2 l.OE+OO 
75.0 

Max scale Between 0.5 

Col 3 1.2E+00 3 

Row 1 1.4E+00 3 

Norm of fixed columns and slacks O.OE+OO 
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(before and after row scaling) 

Crash option 3 

Crash on linear E rows: 
1 

Iterations 
---------- 

Factorize 1 Demand 0 Iteration 0 Infeas 0 Objective 
0.000000000E+00 
Nonlinear 0 Linear 0 Slacks 4 Elems 4 Density 
25.00 
Compressns 0 Merit .OO lenL 0 lenU 4 Increase 
.OO m 4 U t 4  d l 0  
Lrnax O.OE+OO Bmax l.OE+OO Umax l.OE+OO Umin l.OE+OO Growth 
1.0~+00 ~t 0 bp 0 d2 0 

I tn 0 -- linear E rows feasible. Obj = 0.000000000E+00 

Crash on linear LG rows: 
Slacks 4 Free cols 0 Preferred 0 
Unit 0 Double 0 Triangle 0 Pad 0 

Factorize 2 Demand 0 Iteration 0 Infeas 1 Objective 
0.000000000E+00 
Nonlinear 0 Linear 0 Slacks 4 Elems 4 Density 
25.00 
Compressns 0 Merit .OO lenL 0 lenU 4 Increase 
.OO m 4 U t 4  dl 0 
Lmax O.OE+OO Bmax l.OE+OO Umax l.OE+OO Umin l.OE+OO Growth 
l.OE+OO Lt 0 bp 0 d2 0 

I tn 0 -- feasible solution. Objective = 0.000000000E+00 

Itn ph PP d j +sbs -sbs -bs step pivot ninf 
sinf, objective L U ncp 

1 2 1 -3.4E+00 3 3 6 4.8E+00 8.4E-01 0 - 
1.60000000E+01 0 4 0 

2 2 1 -3.6E+00 1 1 4 2.8E-01 2.5E+00 0 - 
1.70000000E+01 0 7 0 

Biggest dj = 1.414E+00 (variable 4) norm rg = 0.000E+00 norm 
pi = 3.3893+00 
1 

EXIT -- optimal solution found 

Problem name examp 1 e 
No. of iterations 2 Objective value - 
1.7000000000E+01 
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NAME example
1.7000000000E+01

OBJECTIVE VALUE

STATUS
o

OPTIMAL SOLN ITERATION 2 SUPERBASICS

OBJECTIVE
RHS
RANGES
BOUNDS

COST
RK

(Min)

SECTION 1 - ROWS

NUMBER ROW. STATE ACTIVITY.. SLACK ACTIVITY LOWER LIMIT. UPPER
LIMIT. .DUAL ACTIVITY ..1

6.00000

17.00000

NUMBER COLUMN. STATE
LIMIT. REDUCED GRADNT

ACTIVITY.OBJ GRADIENT.
M+J

LOWER LIMIT. UPPER

.33333 1.0 None

1.0 None

4.33333 -4.00000 None

Time
Time
Time
Time

for MPS input
for solving problem
for solution output
for constraint functions

.01

.01

.00

.00

seconds
seconds
seconds
seconds
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No. of degenerate steps 0 Percentage
.00
Norm of x (scaled) 9.4E+00 Norm of pi (scaled)
3.4E+00
Norm of x 1. 5E+01 Norm of pi
2.0E+00
Max Prim inf(scaled) o O.OE+OO Max Dual inf(scaled) 1

4.8E-16
Max Primal infeas o O.OE+OO Max Dual infeas 1

4.0E-16
1

4 ROW1 UL 9.00000
-1.00000 1

5 ROW2 BS -4.00000
2

6 ROW3 UL 4.00000
-2.00000 3

7 COST BS -17.00000
-1.0 4
1

SECTION 2 - COLUMNS

None 9.00000

None 2.00000

None 4.00000

None None

1 Xl BS
.00000 5

2 X2 LL
4.00000 6

3 X3 BS
7



Time for objective function
Endrun

.00 seconds

'n Begrensde toetsvoorbeeld

Minimaliseer 3X1+ 4X2

5X1+ 25x2 ~ 50

25x1 + 10X2 ~ 100

10X1+ 10X2 ~ 60

35x1 + 20X2 ~ 180

2 ~ X1~ 4

X2~ 1

Die oplossing van hierdie probleem is z = 20, en X1= 4, X2= 2

o.a.

Die .mps-Ieer (example2.mps)

NAME
ROWS
GROWl
G ROW2
G ROW3
G ROW4
N COST
COLUMNS

Xl
Xl
Xl
X2
X2
X2

RHS

example2

RK
RK

BOUNDS
La BOUND
UP BOUND
La BOUND

ENDATA

Die .spc-Ieer (example2.spc)

Begin example2
Minimize
MPS file

End example2

Die uitvoerleer (example2.out)

'n Uittreksel van die uitvoerh3er word gegee. Die volledige leer is op die disket beskikbaar. Die
oplossing is gemerk.

10
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ROW1 5.0 ROW2 25.0
ROW3 10.0 ROW4 35.0
COST 3.0
ROW1 25.0 ROW2 10.0
ROW3 10.0 ROW4 20.0
COST 4.0

ROW1 50.0 ROW2 100.0
ROW3 60.0 ROW4 180.0

Xl 2.0
Xl 4.0
X2 1.0



SECTION 2 - COLUMNS

NUMBER COLUMN. STATE .ACTIVITY. .OBJ GRADIENT. LOWER LIMIT. UPPER
LIMIT. REDUCED GRADNT M+J

1 Xl
-4.00000
4.00000

UL 4.00000
6
1.0

3.00000 2.00000
2 X2 BS

None .00000

4.00000
2.00000

7

Time for
Time for
Time for
Time for
Time for
Endrun

MPS input
solving problem
solution output
constraint functions

objective function

.00

.01

.00

.00

.00

seconds
seconds
seconds
seconds
seconds

Probleme wat mag voorkom

Dit mag gebeur dat enkele probleme met die uitvoer van die program ondervind word. Hierdie
probleme sluit die volgende in:

. Die .spc-h3eris nie in die regte formaat nie.

Die volgende foutboodskap sal voorkom indien die .spc-Ieer nie in die korrekte formaat is nie:
------------------------------------------------------------

M I NOS 5.5 (Sep 2000)

------------------------------------------------------------

Begin ex39

MINIMIZE

XXX End-of-file encountered while processing a SPECS file on unit 4

. As een van die inskrywings sy betrokke kolom in die .mps leer oorskry. Daar word 'n .mps-
leerfout in die uitvoer aangedui. Dit kom ook soms voor al Iyk dit asof die inskrywings in die
regte kolom is. Dit gebeur as die spasies nie getik is nie. Die spasies word dan ook nie gelees
nie. Die .mps leer moet dus met groot sorg getik word. 'n Voorbeeld van hierdie probleem word
ingesluit, en die betrokke dele word gemerk:

Voorbeeld:

NAME
ROWS
G ROW1
G ROW2

example2
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4 ROW2 BS 120.00000 -20.00000 100.00000
None 2

5 ROW3 D BS 60.00000 .00000 60.00000

None 3
6 ROW4 LL 180.00000 180.00000

None .20000 4
7 COST BS 20.00000 -20.00000

None -1.0 5



Uittrekseluit die uitvoerleer

------------------------------------------------------------

M I NOS 5.5 (Sep 2000)
------------------------------------------------------------

Begin example2
Minimize
Rows
Columns
Elements

20
30
50

MPS file 10

Iterations
Print level

Print frequency
Summary frequency

End example2

100
1 * OK for small problems
1
1

Reasonable Workspace limits are
Actual Workspace limits are

words of z.

o
o

1332
100000 100000

Parameters
----------

MISCELLANEOUS.
LU factor tolerance 100.00
o Debug level............
LU update tolerance 10.00
100000 Linesearch debug after.
LU singularity tol 3.25E-11
2.22E-16 nwordr, nwordi, nwordh.
LU swap tolerance 1.22E-04
3
1

Workspace (user) .......
o

Workspace (total) ......
9999999

eps (machine precision)
222

Timing level...........
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G ROW3
G ROW4
N COST
COLUMNS

Xl ROWl 5.0 ROW2 25.0
Xl ROW3 10.0 ROW4 35.0
Xl COST 3.0
X2 ROW1 25.0 ROW2 10.0
X2 ROW3 10.0 ROW4 20.0
X2 COST 4.0

RHS
RK ROW1 50.0 ROW2 100.0
RK ROW3 60.0 ROW4 180.0

BOUNDS
LO BOUND Xl 2.0
UP BOUND Xl 4.0
LO BOUND X2 1.0

ENDATA



MPS file
--------

1 NAME
2 ROWS
8 COLUMNS

XXXX Non-existent
in line 9

15 RHS
18 BOUNDS
22 ENDATA

XXXX Total no. of

example2

row specified-- OWl -- entry ignored

errors in MPS file 1

Groter toetsvoorbeelde

Groter toetsvoorbeelde is gevind op die webbladsy www.netlib.ora/lc/data . Vyf van hierdie
voorbeelde waarvan die oplossings bekend is (verstrek op die readme-dokument op die
webbladsy) is gekies. Die data is egter in 'n kompakte formaat gestoor, en moes eers deur die
uitvoering van die program emps.f (ook beskikbaar op die webbladsy) in die regte formaat
verander word. Die program moes effens gewysig word. Hierdie program asook die voorbeelde is
in gewysigde vorm op die ingeslote disket beskikbaar.

Die voorbeelde wat gebruik is is nesm, pero/d, pi/ot4, scagr7, scrsB, sierra.

Vervolgens word die verskillende stappe vir die verkryging en uitvoering van die voorbeelde
uiteengesit:

1 Skep 'n gids, se grootvbe, op die hardeskyf.

2 Laai die webbladsy met adres www.netlib.orallc/data

3 Maak die voorbeelde oop en stoor dit, asook die program emps.f in die geskepte gids.

4 Gaan na dos en tik die volgende opdragte in:

cd \grootvbe

c:\windows\ftp sp (of die betrokke masjien)

Teken aan.

5 ttp-instruksies:

»mget *

antwoord 'V op die versoeke

6 Teken aan op die sp (of die masjien waarna die leers oorgedra is)

7 Wysig die emps.f-program soos volg:

Voeg die volgende instruksies in Iyntjie 62 (na STDERROR=O)by:

PRINT *,'Tik die invoerleer se naam'

READ *, NM1

PRINT *,'Tik die uitvoerleer se naam'

READ *, NM2

open(STDIN, FILE=NM1)
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open(STDOUT, FILE=NM2) 

CALL EXPAND(STDIN,STDOUT) 

close(STD1N) 

close(STD0UT) 

Let wel: die lyntjie 'CALL EXPAND(STDIN,STDOUT)" is reeds in die program; sorg dus dat dit nie 
gedupliseer word nie. 

Om te verhoed dat 'n ekstra spasie voor elke lyntjie in die resulterende .mps-leer voorkom, moet 
die spasieringsfunksie "IX" uit die betrokke plekke van die program verwyder word, dit wil s6 daar 
waar die instruksie WRITE(STD0UT gegee word en daar 'IX" in die instruksie verskyn. 

1 Skep die program met behulp van die UNIX-instruksie f77emps.f -o emps 

2 Verander die toetsvoorbeelde deur die geskepte program emps uit te voer, byvoorbeeld: 

>>Tik die invoer leer 

nesm.html 

>>Tik die uitvoer leer 

nesm.mps 

Let wel: Die korrekte gebruik van die leer-agte~oegsels is baie belangrik. 

3 Skep gepaste .spc-leers vir elke voorbeeld (bv. nesmspc met parameters wat by die probleem 
pas). 

4 Voer die vwrbeelde uit, byvoorbeeld: 

>>run minosl nesm 

Die uitvoer sal dan vertwn word in die leer nesm.out. 

UlTVOERlNG VAN DIE PROBLEME OP DIE DISKET 

1 "Unzip" die leer grootresults.zip (die kleiner toetsvoorbeelde is ook op die disket beskikbaar, 
maar is reeds is in die regte formaat). 

2 Skep 'n gids vir al die leers wat na die betrokke UNIX-masjien geskuif moet word, byvoorbeeld 
minosvbe. 

3 Skuif die toetsvoorbeelde na die gids. Daar word voorgestel dat die uitvoerleers (*.out) nie na 
hierdie gids geskuif moet word nie, sodat die resultate vergelyk kan word. Skuif dus al die .mps 
en al die .spc leers. 

4 Dra die leers met behulp van FTP oor na die betrokke masjien. 

In dos: 

Teken normaalweg aan. 

Gee dan die opdrag: 

>> mget * 

Antwoord "y" op al die versoeke. 
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5 Teken aan op die UNlX masjien, en voer minosl uit, byvoorbeeld: 

>>run rninosl nesm 

Die uitvoer is dan beskikbaar in die leer nesm.out 

Die volgende is opsomrnings van die resultate van die groter toetsprobleme. Dit word verstrek vir 
demonstrasiedoeleindes. 

nesm - 
Problem name NESM No. of iterations 
3490 Obiective value 1.4076079740E+07 - 
No. of degenerate steps 23 
.66 
~ o r m  of x (scaled) 1.7E+00 
l.OE+O8 
Norm of x 2.43+05 
5.9E+O3 
Max Prim in£ (scaled) 0 O.OE+OO 
9.9E+Ol 
Max Primal infeas 0 O.OE+OO 
l.3E+OO 

Percentage 

Norm of pi (scaled) 

Norm of pi 

Max Dual in£ (scaled) 2857 

Max Dual infeas 1163 

Time for MPS input 
Time for solving problem 
Time for solution output 
Time for constraint functions 
Time for objective function 

.90 seconds 
5.64 seconds 
.55 seconds 
.OO seconds 
.OO seconds 

Problem name 
4283 Objective value 
NO. of degenerate steps 
15.34 
~ o r m  of x (scaled) 
5.lE+O3 
Norm of x 
2.73+02 
Max Prim in£ (scaled) 
3.63-09 
Max Primal infeas 
1.7E-11 

PEROLD NO. of iterations 
9.38075532233+03 

Percentage 

Norm of pi (scaled) 

Norm of pi 

Max Dual in£ (scaled) 1295 

Max Dual infeas 1295 

Time for MPS input .33 seconds 
8.54 seconds 
.31 seconds 
.OO seconds 
.OO seconds 

- 

Time for solving problem 
Time for solution output 
Time for constraint functions 
Time for objective function 

Problem name 
1503 

No. of iterations 
~ ~ 

Objective value -2.5811392602E+03 
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No. of degenerate steps 140 
Percentage 9.31 Norm of x (scaled) 
3.7E+Ol 
Norm of pi (scaled) 3,OE+03 
Norm of x 3.93+04 Norm of pi 
6.9E+Ol 
Max Prim inf(sca1ed) 91 3.5E-07 Max Dual inf(sca1ed) 580 
2.OE-11 
Max Primal infeas 91 8.33-06 Max Dual infeas 285 
4.OE-14 

Time for MPS input 
Time for solving problem 
Time for solution output 
Time for constraint functions 
Time for objective function 

.23 seconds 
2.23 seconds 
.21 seconds 
.OO seconds 
.OO seconds 

s c m  - 
Problem name SCRS8 No. of iterations 
697 
Objective value 9.04299986193+02 
No. of degenerate steps 169 Percentage 
24.25 
Normof x (scaled) 7.63+00 Norm of pi (scaled) 
6.1E+O3 
Norm of x 9.2E+01 Norm of pi 
l.6E+O3 
Max Prim in£ (scaled) 47 1.6E-13 Max Dual inf(sca1ed) 1072 
5.33-03 
Max Primal infeas 47 8.93-13 Max Dual infeas 1072 
5.83-03 

Time for MPS input 
Time for solving problem 
Time for solution output 
Time for constraint functions 
Time for objective function 

.19 seconds 

.82 seconds 

.25 seconds 

.OO seconds 

.OO seconds 

sierra - 
Problem name SIERRA No. of iterations 
1102 
Objective value 1.53944331653+07 
No. of degenerate steps 237 Percentage 
1.51 
Norm of x (scaled) 2.OE+00 Norm of pi (scaled) 
.1E+09 
Norm of x 2.93+05 Norm of pi 
. OE+05 
Max Prim inf(sca1ed) 882 1.83-16 Max Dual inf(sca1ed) 1421 
8.73+02 
Max Primal infeas 81 1.3E-13 Max Dual infeas 1421 
4.1E-02 
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Time for MPS input 
Time for solving problem 
Time for solution output 
Time for constraint functions 
Time for objective function 

.62 seconds 
2.42 seconds 
.54 seconds 
.OO seconds 
.OO seconds 
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BYLAAG2
DIE OPSTELLING EN GEBRUIK VAN 'N KOPPELVLAK

Die gebruikerskoppelvlak is in MSACCESS97 geskryf. Om die koppelvlak te gebruik, moet

MSOFFICE op 'n persoonlike rekenaar ge"installeerword met al die komponente van MSACCESS.

Werkstasievereistes

Om die stelsel te kan gebruik is daar egter vereistes waaraan u werkstasie moet voldoen vir die

gebruik van die stelsel. Die vereistes is 5005volg:

. U rekenaar moet 'n Pentiumrekenaar wees,

. Windows 95 moet as bedryfstelsel ge'installeerwees,

. U rekenaar moet verkieslik 32 Meg geheue besit vir verwerking ,

. ACCESS 97 moet ge"installeerwees

. U moet toegang he tot 'n laserdrukker.

Installasie en gebruik van gebruikerskoppelvlak

. DraPryse.mdboor na u hardeskyfop u persoonlikerekenaar.

. Gaandubbelkliknetop PRYSE.MDBen dankandie koppelvlakgebruikword.

Gebruikerskoppelvlak

Hoofskerm: Prysbepaling

Die hoofskerm bied die geleentheid om 'n projek, byvoorbeeld Prysbepaling 1, te skep. 'n Projek is

eintlik net 'n versameling veranderlikes wat vir 'n spesifieke geleentheid benodig word.

~ Bywerk van projekte

...J Projeklys
'.:.J Bywerk vanmetingsveranderlikes

.-.:1 Bywerk van produkte vir projek

~ Bywerk van pryse vir produkte
,--1 Skep van dataleers vir MINOS
U Sleuteis

:J Grenstipes

Soos hierbo aangedui, kan die volgende gedoen word:

. Bywerk van projekte

Projekte kan geskep word en word verder toegelig in die paragraaf Bywerk van projekte.
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. Projeklys

'n Projeklys verskyn waar gekies kan word vir watter projek pryse bygewerk moet word. Dit

word verder toegelig in paragraaf Lys van projekte.

. Bywerk van metingskriteria

Metingskriteria word hier gelaai met die betrokke sleutelwaardes daaraan gekoppel. Dit word in

paragraaf Bywerk van metingskriteria vir projek toegelig.

. Bywerk van produkte vir projek

Vir elke projek kan produkte gelaai word. Dit sal verder bespreek word in die paragraaf

Skep van produkte vir die projek.

. Bywerk van pryse vir produkte

Pryse kan nou vir die produkte gekoppel word per meetveranderlike. Dit word toegelig

in die paragraaf Bywerk van pryse per meetveranderlike vir die projek.

· Skep van dataleer vir MINOS

Die doelwit is om uiteindelik 'n toevoerh3erte skep wat deur MINOS verwerk kan word.

Die proses word in die paragraaf Skep van data vir MINOS bespreek.

. Sleuteis

Sleutelwaardes kan gekoppel word, maar die sleutelwaardes moet vooraf

gespesifiseer word. Lees meer hieroor in die paragraaf Sleuteis vir gebruik in

projekte.

. Bywerk van grenstipes vir projek

Daar kan sekere grenswaardes vir elke produk gestel word, met ander woorde 'n gegewe

produk mag maksimaal 'n sekere prys koso Die bywerk van grenstipes word in die paragraaf

Skep van grenstipes vir projek bespreek.

· Die toetsleers wat geskep word as invoer in MINOS

Die dataleers wat geskep word, word as leernaam.mps en leernaam.spc geskep. Die twee

dataleers wat geskep word, word as invoer vir MINOS gebruik. Die uitlegte van Pr2.mps en

Pr2.spc kan in Bylaag 3 gesien word.

Die oordra van die data na die UNIX-bedryfstelsel om MINOSuit te voer.
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Die twee leers kan dan oorgedra word na 'n UNIX-masjien waar MINOS uitgevoer word, met

die 2 dataleers as invoere. Die werking van MINOS word vollediger in Bylaag 1 verduidelik.

1. Bywerk van projekte

Vir elke nuwe geleentheid kan afsonderlike projekte geskep word. Die proses kan dus herhaal

word en pryse kan herhaaldelik vir bepaalde projekte bepaal word.

Elke projek kry 'n naam en 'n datum waarop dit geskep is.

Vir besprekingsdoeleindes is Projek 1 gebruik.

2. Lys van projekte

Dit is soms moeilik om te onthou met watter projek die vorige keer gewerk is of watter bestaan.

Die skerm bied die geleentheid om 'n projek te kies en dan die pryse te gaan bywerk vir die

produkte wat aan die projek gekoppel is.

Deur op projek 1 te staan en dit te verlig kan u dubbelklik daarop en dan die pryse vir produkte

gaan bywerk.

lY$ van projekte

I ~t Projekname

2

I

Projek 2
3 Prysbepaling 1
4 Prysbepaling 2

'n Ondersoek na die gebruik van multikriteriametodes vir strategiese prysbeleid 116



3. Bywerkvan metingskriteria vir projek

Vir elke toepassing moet daar metingsveranderlikes gespesifiseer word of dan metingskriteria

wat gebruik gaan word om 'n prys vir 'n produk te bepaal. Hier kan gedink word aan kriteria

soos die ou prys, die kompetisie se prys en die kostes van die produk.

Aan elke kriterium moet daar ook 'n sleutel gekoppel word om aan te dui of die kriterium kleiner

as, groter as, of gelyk aan die waardes moet wees wat gestel word.

Vir elke kriterium kan daar ook gewigte gelaai word waaraan dit moet voldoen. Dit is nie nodig

om dit te stel nie, maar soms gebeur dit dat daar aangedui word dat die koste kleiner as

vereiste z moet wees, waar z 'n konstante aandui. In hierdie geval is daar 'n vereiste gelaai dat

die nuwe prys ten minste 'n 10% verbetering moet toon.

Om aan MINOS se vereistes van kort kodes te voldoen word daar identiteitskodes gelaai.

4. Skep van produkte vir die projek

AI die produkte waarmee gewerk gaan word, kan gelaai word. Daar kan 'n lang beskrywing

gegee word van die produk, maar ook In kort naam om te voldoen aan die vereistes van 7

karakters wat MINOS stel.

Grense kan ook aangedui word per produk. Daar kan dus aangedui word dat Weetbix nie

minder as 400c mag kos nie.

Daar word ook In verkorte identiteitskode gelaai om MINOS se onthalwe.
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Produknaam

Kortnaam

.Grenstipe

Grenswaarde

Identifikasiekode

Terug

~.~.='i
R.,!tcord:,J.1i.ij

In hierdie voorbeeld is daar egter geen grense gestel nie.

5. Bywerk van pryse per meetveranderlike vir die projek

Vir elke produk moet daar nou waardes per meetveranderlike of meetkriteria gelaai word. So

kan daar vir seeppoeier 'n ou prys, die kompetisie se prys en die koste gelaai word.

In hierdie voorbeeld is die pryse deurgaans in sent gelaai. Indien die resultate in Randwaardes

weergegee moet word, sal die omskakelings eers moet geskied.

Indien daar afsonderlike gewigte per produk moet geld, kan dit ook hier gelaai word. Indien hier

niks gelaai is, geld die gewigte soos per metingskriterium gelaai.
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~ Bywerk van pryse vir produkte

Bywel'l<van pryse per rneetVerande"'il<evir pl'ojek

~ I Projeknaam J:f -- b7~Datumgeskep

Produkrmam Metingswranderlike IdkodeWaarde

;;;;

CNP

.. .. = ~EOMPP~Y " =

:::IJ rOOT; ii ..

3r}UPRYS

3~fOupRYS- :1-

~ ,?UPRY$_.. ~i

!KOMPPRY_ =- ~.J ._~

~ = ,,=~.o fOSTE

Lm_~ m..m ...=!I ~~Y~ -
t -- - - -;;Jl rOSTE_ --,"- -- -- - ... - --
L ::::::.=":=" ~.J..:.G .rUPRYS=

1,099 AKP

500 AC= =--
0' AMP

995 AOP

.1~0_65]

1,079!i

BOP

BKP
-- ..

600 BC- -
BOP

CkeC- -
~

.W:Uken "sonderlik gewigte laei indien nie tevrede met die gewig per metingsvenmderlike

Record:~ L 1 t It. r..1 of 1(Filtered)

6. Skep van data vir MINOS

As al die data gefinaliseer het, kan dit uitgeskryf word na 'n dataleer volgens die formaat wat

MINOS verlang. Oit kan gedoen word deur die projek te spesifiseer asook die dataleer se

naam bv. Pryse1. Oui ook aan of die doelfunksie geminimeer of gemaksimeer moet word.

Gaan klikdan op "Skryfdata uitvir MINOS".

Skep van data vir MINOS

Projeknaam

Naarn van dataliier wat geskep word

Minimeer/maksimeer doel __.

Skryf data uit vir MINOS= J

.:.JI~..~

(Maksimum 8 kl1rakters lank)
ZO (MINIMIZE/MAXIMIZE)

)Tarug

Oaar sal2 uitvoere geskep word op die skerm. Punt 9 sal dit verder verduidelik.
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7. Sleuteis vir gebruik in projekte

Die sleutels wat gespesifiseer word, word as standaard in MINOS gebruik. Hiervolgens kan

telkens aangedui word of die funksie groter as die doelfunksie moet wees of nie.

Die doelwit word gewoonlik met sleutelwaarde N gelaai.

-ffil.~

8. Skep van grenstipes vir projek

Vir elke projek word sekere grenstipes gelaai. Dit word eenmalig gelaai en deurlopend in al die

ander projekte gebruik. Die grenstipes word in detail in Bylaag 1 verduidelik.

Grensbeskrywiflg

-- JI

jVrye ..."rartdedike

F Yeianderlike

)Ondergrent _
IMcmu$Oneini 11

.Plus ondeindig

IBogrens

L-

'.

- -
Terug

.:.I
--~Record: ..!.!1..!J r
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Sleuteis vir gebruik in proiekte

Sleutelkode Sleutelbeskrywing I
111- -- moo..;! I- -
G ,

1>-_
<II

9 - - I I
IL

Ii
1<-

t

W: IVry(DoeIf) .

.-- .j

*1- ..!I 1 - - II. -. I
II

II

i
i

-- -- """ I

Terug I \';;1
Record: ,It r rf-'

'".W
. r.. r...1 of 4

,,":iI ,I



9. Die toetslhrs wat geskep word as invoer in MlNOS 

Die toetslger wat geskep word met behulp van die funksie soos beskryf in 6. Skep van data 

vir MlNOS lyk soos volg: 

Die mps-lQer wat geskep word, bevat al die data wat reeds ingevoer is. As alles in orde 

lyk, kan dit in 'n lQer gestoor word deur van die "Save As"-funksie gebruik te maak. 

Gaan stoor die data as 'n teksUer wat later gebruik kan word in MINOS. Die tekslQers sal 

nog gemanipuleer moet word (afhangend van die gebruikerskoppelvlak wat gebruik word) 

om toe te sien dat die data in die korrekte kolomme beland. In die voorbeelde kan die 

kolomposisies nie duidelik onderskei word nie. In Bylaag 1 word breedvoerig verduidelik 

wat in watter kolomme moet begin en eindig. 

Prysel mps 
IAME P w l  

30WS 

E WeeOP 

E WwKP 

E WeeC 

N WeeNP 

E CkaOP 

E CkeKP 

E CkeC 

N CkeNP 

E BrdOP 

E BrdKP 

E BrdC 

N BrdNP 

E MlkOP 

E MlkKP 

E MlkC 

N MlkNP 

E StaOP 

E StaKP 

E StaC 

N StaNP 

E WssOP 

E WasKP 

E WaaC 

N WssNP 

E HonOP 

E HonKP 
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N HonNP 

:OLUMNS 

WeetblX 

WeetblX 

Weetbix 

Weetbix 

Coke 

Coke 

Coke 

Coke 

Brood 

Brood 

Brood 

Brood 

Melk 

Melk 

Melk 

Melk 

stason 

stason 

stason 

stason 

SklpWas 

skipwas 

skipwas 

skipwas 

Honde 

Honde 

Honde 

Honde 

3HS 

RK 

RK 

RK 

RK 

RK 

RK 

RK 

RK 

RK 

RK 

RK 

RK 

WeeOP 1 

WeeKP 1 

wwc 1 

WeeNP 1.1 

CkeoP I 

CkeKP 1 

Ckec 1 

CkeNP 1.1 

BrdOP 1 

BrdKP 1 

BrdC 1 

BrdNP 1.1 

MIkOP 1 

MlkKP 1 

MlkC 1 

MIkNP 1.1 

SlaOP 1 

StaKP 1 

slac 1 

StaNP 1.1 

WasOP 1 

WasKP 1 

wasc 1 

WasNP 1.1 

HonOP 1 

HonKP 1 

HonC 1 

HonNP 1.1 

WeeOP 485 

WeeKP 490 

WseC 440 

CkeOP 579 

CkeKP 560 

Ck& 520 

BrdOP 230 

BrdKP 230 

BrdC 210 

MlkOP 250 

MlkKP 245 

MlkC 220 

RK SlaOP 980 
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RK StaKP 978 

RK StsC 800 

RK WasOP 625 

RK WasKP 630 

RK WasC 550 

RK HonOP 785 

RK HonKP 765 

RK HonC 7W 

ENDATA 

Prysel .spc 

Die spc-leer wat geskep word, bevat opsommende data wat betrekking het op die data in 

die mps-leer. As alles in orde lyk, kan dit in 'n leer gestoor word deur van die "Save As"- 

funksie gebruik te maak. 

Gaan stoor die data as 'n teksleer wat later gebruik kan word in MINOS. 

BEGIN Pryael PROBLEM 

MINIMIZE 

Columns 30 

Elements 50 

MPS file 10 

iterations 100 

Print frequency 1 

Summary frequency 1 

END P W l  PROBLEM 

Hierdie twee leers sal nou na UNlX oorgedra word en in MlNOS ingevoer word. 

10. Die oordra van die data na die UNIX-bedryfstelsel om MlNOS uit te voer 

Die dataleers wat op die manier geskep word, word as l&emaam.mps en l&emaam.spc 

geskep. In die voorbeeld is Pryselmps en Pryselspc dus nou geskep. Die twee li5ers 

kan dan oorgedra word na 'n UNIX-masjien waar MlNOS uitgevoer kan word, soos wat 

vollediger in Bylaag 1 verduidelik word. 
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BYLAAG 3 
TOETSRESULTATE 

VAME P R  

3OWS 

E AOP 

E AKP 

E AC 

N ANP 

E BOP 

E BKP 

E BC 

N BNP 

E COP 

E CKP 

E CC 

N CNP 

E DOP 

E DKP 

E DC 

N DNP 

E EOP 

E EKP 

E EC 

N ENP 

E FOP 

E FKP 

E FC 

N FNP 

E GOP 

E GKP 

E GC 

N GNP 

E HOP 

E HKP 

E HC 



N HNP 

E IOP 

E IKP 

E IC 

N INP 

E JOP 

E JKP 

E JC 

N JNP 

E KOP 

E KKP 

E KC 

N KNP 

E LOP 

E LKP 

E LC 

N LNP 

E MOP 

E MKP 

E MC 

N MNP 

E NOP 

E NKP 

E NC 

N NNP 

E OOP 

E OKP 

E OC 

N ONP 

E POP 

E PKP 

E PC 

N PNP 

E QOP 

E QKP 

E QC 
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N QNP 

E ROP 

E RKP 

E RC 

N RNP 

E SOP 

E SKP 

E SC 

N SNP 

E TOP 

E TKP 

E TC 

N TNP 

E UOP 

E UKP 

E UC 

N UNP 

E VOP 

E VKP 

E VC 

N VNP 

E WOP 

E WKP 

E WC 

N WNP 

E XOP 

E XKP 

E XC 

N XNP 

E YOP 

E YKP 

E YC 

N YNP 

E ZOP 

E ZKP 
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N ZNP 

E AAOP 

E AAKP 

E AAC 

N AANP 

E BBOP 

E BBKP 

E BBC 

N BBNP 

E CCOP 

E CCKP 

E CCC 

N CCNP 

E DDOP 

E DDKP 

E DDC 

N DDNP 

E EEOP 

E EEKP 

E EEC 

N EENP 

E FFOP 

E FFKP 

E FFC 

N FFNP 

E GGOP 

E GGKP 

E GGC 

N GGNP 

E HHOP 

E HHKP 

E HHC 

N HHNP 

E MOP 

E IlKP 

E IIC 
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N IlNP 

E JJOP 

E JJKP 

E JJC 

N JJNP 

E KKOP 

E KKKP 

E KKC 

N KKNP 

E LLOP 

E LLKP 

E LLC 

N LLNP 

E MMOP 

E MMKP 

E MMC 

N MMNP 

E NNOP 

E NNKP 

E NNC 

N NNNP 

E OOOP 

E OOKP 

E OOC 

N OONP 

2OLUMNS 

A AOP 1 

A AKP 1 

A AC 1 

A ANP 1.1 

B BOP 1 

B BKP 1 

B BC 1 

B BNP 1.1 

C COP 1 

C CKP 1 
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C CNP 1.1 

D DOP 1 

D DKP 1 

D DC 1 

D DNP 1.1 

E EOP 1 

E EKP 1 

E EC 1 

E ENP 1.1 

F FOP 1 

F FKP 1 

F FC 1 

F FNP 1.1 

G GOP 1 

G GKP 1 

G GC 1 

G GNP 1.1 

H HOP 1 

H HKP 1 

H HC 1 

H HNP 1.1 

I IOP 1 

I IKP 1 

I IC 1 

I INP 1.1 

J JOP 1 

J JKP 1 

J JC 1 

J JNP 1.1 

K KOP 1 

K KKP 1 

K KC 1 

K KNP 1.1 

L LOP 1 

L LKP 1 
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LNP 

MOP 

MKP 

MC 

MNP 

NOP 

NKP 

NC 

NNP 

OOP 

OKP 

OC 

ONP 

POP 

PKP 

PC 

PNP 

QOP 

QKP 

QC 

QNP 

ROP 

RKP 

RC 

RNP 

SOP 

SKP 

SC 

SNP 

TOP 

TKP 

TC 

TNP 

UOP 

UKP 
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UNP 1.1 

VOP 1 

VKP 1 

VC 1 

VNP 1.1 

WOP 1 

WKP 1 

WC 1 

WNP 1.1 

XOP 1 

XKP 1 

XC 1 

XNP 1.1 

YOP 1 

YKP 1 

YC 1 

YNP 1.1 

ZOP 1 

ZKP 1 

ZC 1 

ZNP 1.1 

AAOP 1 

AAKP 1 

AAC 1 

AANP 1.1 

BBOP 1 

BBKP 1 

BBC 1 

BBNP 1.1 

CCOP 1 

CCKP 1 

CCC 1 

CCNP 1.1 

DDOP 1 

DDKP 1 
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DDNP 1.1 

EEOP 1 

EEKP 1 

EEC 1 

EENP 1.1 

FFOP 1 

FFKP 1 

FFC 1 

FFNP 1.1 

GGOP 1 

GGKP 1 

GGC 1 

GGNP 1.1 

HHOP 1 

HHKP 1 

HHC 1 

HHNP 1.1 

llOP 1 

IlKP 1 

IIC 1 

IlNP 1.1 

JJOP 1 

JJKP 1 

JJC 1 

JJNP 1.1 

KKOP 1 

KKKP 1 

KKC 1 

KKNP 1.1 

LLOP 1 

LLKP 1 

LLC 1 

LLNP 1.1 

MMOP 1 

MM MMKP 1 
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MMC 1 I 
MMNP 1.1 

NNOP 1 

NNKP 1 

NNC 1 

NNNP 1.1 

OOOP 1 

OOKP 1 

OOC 1 

OONP 1.1 

AOP 995 

AKP 1099 

AC 500 

BOP 1065 

BKP 1079 

BC 800 

BNP 2239 

CKP 2399 

CC 1500 

DOP 2299 

DKP 2299 

DC 1500 

EOP 549 

EKP 649 

EC 300 

FOP 525 

FKP 599 

FC 300 

GOP 699 

GKP 799 

GC 350 

GOP 519 

HKP 549 

HC 250 

RK IOP 1039 
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IC 

JOP 

JKP 

JC 

KOP 

KKP 

KC 

LOP 

LKP 

LC 

MOP 

MKP 

MC 

NOP 

NKP 

NC 

OOP 

OKP 

OC 

POP 

PKP 

PC 

QOP 

QKP 

QC 

ROP 

RKP 

RC 

SOP 

SKP 

SC 

TOP 

TKP 

TC 

RK UOP 1472 
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RK UKP 1599 

UC 845 

VOP 529 

VKP 299 

VC 145 

WOP 1472 

WKP 1599 

WC 856 

XOP 399 

XKP 539 

XC 123 

YOP 939 

YKP 989 

YC 445 

ZOP 1255 

ZKP 1379 

ZC 855 

AAOP 479 

AAKP 429 

AAC 126 

BBOP 899 

BBKP 939 

BBC 455 

CCOP 2295 

CCKP 2399 

CCC 1285 

DDOP 629 

DDKP 539 

DDC 245 

EEOP 1759 

EEKP 1699 

EEC 989 

FFOP 515 

FFKP 509 

FFC 245 

GGOP 4995 
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RK GGKP 6399 

GGC 3599 

HHOP 1179 

HHKP 1189 

HHC 745 

MOP 185 

IlKP 229 

IIC 78 

JJOP 559 

JJKP 859 

JJC 214 

KKOP 1289 

KKKP 1299 

KKC 745 

LLOP 1499 

LLKP 1399 

LLC 755 

MMOP 889 

MMKP 899 

MMC 423 

NNOP 4799 

NNKP 4999 

NNC 3322 

OOOP 6799 

OOKP 5999 

OOC 3356 

ENDATA 

Pr2.spc 

BEGIN P R  PROBLEM 

MINIMIZE 

Columns 300 

Elements 500 

MPS file 10 

Iterations 1000 

Print frequency 1 
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Summary frequency 1 

END Pr2 PROBLEM 

PR.Out 

Die volledige lys met nuwe pryse word hieronder aangedui. 

.............................. 
M I N 0 S 5.5 (Aug 1997) 

BEGIN Pr2 PROBLEM 
MINIMIZE 
Columns 300 
Elements 500 
MPS file 10 
Iterations lo00 
Print frequency 1 
Summary frequency 1 

END Pr2 PROBLEM 

Reasonable Workspace limits are 0 ... 8072 
Actual Workspace limits are 0 ... 100000 ... 100000 words of z. 
I 
MPS file 

1 NAME Pr2 
2 ROWS 

167 COLUMNS 
XXXX Too many rows. Limit was 100 Actual number is 164 
I 

MPS file - - - - - --- 
1 NAME Pr2 
2 ROWS 

167 COLUMNS 
332 RHS 
456 ENDATA 

Names selected 
-------------- 
Objective ANP (Min) 1 
RHS RK 123 
RANGES 0 
BOUNDS 0 

Nonzeros allowed for in LU factors 48031 
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Scale option 2, Partial price 10
Partial price section size (A) 4
Partial price section size (I) 16

STATUS INFEASIBLE ITERATION 0 SUPERBASICS 0

OBJECTIVE ANP (Min)
RHS RK
RANGES
BOUNDS

SECTION 1 -ROWS

NUMBER ...ROW.. STATE ...ACTIVITY... SLACK ACTIVITY ..LOWER LIMIT. ..UPPER LIMIT.
.DUAL ACTIVITY ..I

42 AOP A EO 995.00000 995.00000 995.00000 1
43 AKP I BS 995.00000 104.00000 1099.00000 1099.00000 .00009

2
44 AC I BS 995.00000 -495.00000 500.00000 500.00000 -.00009 3
45 ANP BS -1094.50000 None None 4
46 BOP A EO 1065.00000 1065.00000 1065.00000 5
47 BKP I BS 1065.00000 14.00000 1079.00000 1079.00000 .00009

6
48 BC I BS 1065.00000 -265.00000 800.00000 800.00000 -.00009

7
49 BNP BS -1171.50000 None None 8
50 COP EO -.00018 9
51 CKP I BS 2399.00000 2399.00000 2399.00000 .00009 10
52 CC I BS 1500.00000 1500.00000 1500.00000 .00009 11
53 CNP BS None None 12
54 DOP EO 2299.00000 2299.00000 2299.00000 .00009 13
55 DKP D BS 2299.00000 2299.00000 2299.00000 14
56 DC I BS 2299.00000 -799.00000 1500.00000 1500.00000 -.00009

15
57 DNP BS 8.9 -2528.90000 None None 16
58 EOP A EO 549.00000 549.00000 549.00000 17
59 EKP I BS 549.00000 100.00000 649.00000 649.00000 .00009

18
60 EC I BS 549.00000 -249.00000 300.00000 300.00000 -.00009

19
61 ENP BS 03aOQg -603.90000 None None 20
62 FOP A EO 525.00000 525.00000 525.00000 21
63 FKP I BS 525.00000 74.00000 599.00000 599.00000 .00009

22
64 FC I BS 525.00000 -225.00000 300.00000 300.00000 -.00009

23
65 FNP BS -577.50000 None None 24
66 GOP A EO 519.00000 519.00000 519.00000 25
67 GKP I BS 519.00000 280.00000 799.00000 799.00000 .00009

26
68 GC I BS 519.00000 -169.00000 350.00000 350.00000 -.00009

27
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69 GNP BS 570.90000 -570.90000 None None 28 
70 HOP EQ -.00018 29 
71 HKP I BS 549.00000 549.00000 549.00000 .00009 30 
72 HC I BS 250.00000 250.00000 250.00000 .00009 31 
73 HNP BS None None 32 
74 IOP A EQ 1039.00000 1039.00000 1039.00000 33 
75 IKP I BS 1039.00000 160.00000 1 199.00000 1 199.00000 .00009 

34 
76 IC I BS 1039.00000 -299.00000 740.00000 740.00000 -.00009 

35 
77 INP 
78 JOP 
79 JKP 

38 
80 JC 

39 
81 JNP 
82 KOP 
83 KKP 
84 KC 

$3 
85 KNP 
86 LOP 
87 LKP 

$6 
88 LC 

$7 
89 LNP 
90 MOP 
91 MKP 

50 
92 MC 

51 
93 MNP 
94 NOP 
95 NKP 

54 
96 NC 

55 
97 NNP 
98 OOP 
99 OKP 

58 
100 OC 

59 
101 ONP 
102 POP 
103 PKP 

-1 142.90000 None None 36 
1289.00000 1289.00000 .00018 37 

-90.00000 1 199.00000 1 199.00000 -.00009 

-429.00000 860.00000 860.00000 -.00009 

-1 41 7.90000 None None 40 
789.00000 789.00000 .00009 41 
789.00000 789.00000 42 

-400.00000 389.00000 389.00000 -.00009 

-867.90000 None None 44 
1799.00000 1799.00000 45 

500.00000 2299.00000 2299.00000 .00009 

-499.00000 1300.00000 1300.00000 -.00009 

-1 978.90000 None None 48 
1079.00000 1079.00000 .00018 49 

-120.00000 959.00000 959.00000 -.00009 

-291 .OOOOO 788.00000 788.00000 -.00009 

-1 186.90000 None None 52 
1299.00000 1299.00000 53 

200.00000 1499.00000 1499.00000 .00009 

-444.00000 855.00000 855.00000 -.00009 

-1 428.90000 None None 56 
1099.00000 1099.00000 .00018 57 

-70.00000 1 029.00000 1029.00000 -.00009 

-419.00000 680.00000 680.00000 -.00009 

-1 208.90000 None None 60 
819.00000 819.00000 .00018 61 

-30.00000 789.00000 789.00000 -.00009 
52 
104 PC I BS 819.00000 -141 .OOOOO 678.00000 678.00000 -.00009 

53 
105 PNP BS 900.90000 -900.90000 None None 64 
106 QOP A EQ 795.00000 795.00000 795.00000 65 
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QKP 

QC 

QNP 
ROP 
RKP 

RC 

RNP 
SOP 
SKP 

SC 
SNP 
TOP 
TKP 

TC 

TNP 
UOP 
UKP 

UC 

UNP 
VOP 

795.00000 4.00000 799.00000 799.00000 .00009 1 
795.00000 -395.00000 400.00000 400.00000 -.00009 

874.50000 -874.50000 None None 68 
1039.00000 1 039.00000 1 039.00000 .00018 69 
1039.00000 -40.00000 999.00000 999.00000 -.00009 

1039.00000 -383.00000 656.00000 656.00000 -.00009 

1 1  42.90000 -1 142.90000 None None 72 
379.00000 379.00000 379.00000 73 
379.00000 20.00000 399.00000 399.00000 .00009 

379.00000 -293.00000 86.00000 86.00000 -.00009 75 
41 6.90000 -41 6.90000 None None 76 
865.00000 865.00000 865.00000 77 
865.00000 34.00000 899.00000 899.00000 .00009 

865.00000 -398.00000 467.00000 467.00000 -.00009 

951.50000 -951.50000 None None 80 
1472.00000 1472.00000 1472.00000 81 
1472.00000 127.00000 1599.00000 1599.00000 .00009 

1472.00000 -627.00000 845.00000 845.00000 -.00009 

161 9.20000 -1 61 9.20000 None None 84 
529.00000 529.00000 529.00000 .00018 85 

VKP 

VC 

VNP 
WOP 
WKP 

WC 

WNP 
XOP 
XKP 

XC 

XNP 
YOP 
YKP 

YC 

YNP 

529.00000 -230.00000 299.00000 299.00000 

529.00000 -384.00000 145.00000 145.00000 

581.90000 -581.90000 None None 
1472.00000 1472.00000 1472.00000 
1472.00000 127.00000 1599.00000 1599.00000 

1472.00000 -61 6.00000 856.00000 856.00000 

1619.20000 -161 9.20000 None None 
399.00000 399.00000 399.00000 
399.00000 140.00000 539.00000 539.00000 

399.00000 -276.00000 123.00000 123.00000 

438.90000 -438.90000 None None 
939.00000 939.00000 939.00000 
939.00000 50.00000 989.00000 989.00000 

939.00000 -494.00000 445.00000 445.00000 

1032.90000 -1 032.90000 None None 
142 ZOP A EQ 1255.00000 1255.00000 1255.00000 
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ZKP I BS 

ZNP BS 
AAOP EQ 
AAKP I BS 

AAC I BS 

AANP BS 
BBOP A EQ 
BBKP I BS 

1255.00000 124.00000 1379.00000 1379.00000 .00009 1 
1255.00000 -400.00000 855.00000 855.00000 -.00009 

1380.50000 -1 380.50000 None None 104 
479.00000 479.00000 479.00000 .00018 105 
479.00000 -50.00000 429.00000 429.00000 -.00009 

479.00000 -353.00000 126.00000 126.00000 -.00009 

526.90000 -526.90000 None None 108 
899.00000 899.00000 899.00000 109 
899.00000 40.00000 939.00000 939.00000 .00009 

152 BBC I BS 
1 
153 BBNP BS 
154 CCOP A EQ 
155 CCKP I BS 
4 
156 CCC I BS 
5 
157 CCNP BS 
158 DDOP EQ 
159 DDKP I BS 

118 
160 DDC I BS 

119 
161 DDNP BS 
162 EEOP EQ 

121 
163 EEKP I BS 

122 
164 EEC I BS 

123 
165 EENP BS 
166 FFOP EQ 
167 FFKP I BS 

I26 
168 FFC I BS 

127 
169 FFNP BS 
170 GGOP A EQ 
171 GGKP I BS 

-444.00000 455.00000 455.00000 -.00009 

-988.90000 None None 112 
2295.00000 2295.00000 113 

104.00000 2399.00000 2399.00000 .00009 

-1 01 0.00000 1285.00000 1285.00000 -.00009 

-2524.50000 None None 116 
629.00000 629.00000 .00018 117 

-90.00000 539.00000 539.00000 -.00009 

691.90000 -691.90000 None None 120 
1759.00000 1759.00000 1759.00000 .00018 

1934.90000 -1 934.90000 None None 124 
51 5.00000 51 5.00000 51 5.00000 .00018 125 
51 5.00000 -6.00000 509.00000 509.00000 -.00009 

566.50000 -566.50000 None None 128 
4995.00000 4995.00000 4995.00000 129 
4995.00000 1404.00000 6399.00000 6399.00000 .00009 

130 
172 GGC I BS 4995.00000 -1396.00000 

131 
173 GGNP BS 5494.50000 -5494.50000 
174 HHOP A EQ 1179.00000 1 
175 HHKP I BS 1179.00000 10.00000 

134 
176 HHC I BS 1179.00000 -434.00000 

None None 132 
179.00000 1 179.00000 133 

1 189.00000 1 189.00000 .00009 
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- ---- - 
177 HHNP BS 1296.90000 -1296.90000 None None . 1361 
178 llOP A EQ 185.00000 185.00000 185.00000 137 
179 IlKP I BS 185.00000 44.00000 229.00000 229.00000 .00009 

I38 
180 IIC I BS 185.00000 -107.00000 78.00000 78.00000 -.00009 139 
181 IlNP BS 203.50000 -203.50000 None None 140 
182 JJOP A EQ 559.00000 559.00000 559.00000 141 
183 JJKP I BS 559.00000 300.00000 859.00000 859.00000 .00009 

142 
184 JJC I BS 559.00000 -345.00000 214.00000 214.00000 -.00009 

143 
185 JJNP BS 614.90000 -614.90000 None None 144 
186 KKOP A EQ 1289.00000 1289.00000 1289.00000 145 
187 KKKP I BS 1289.00000 10.00000 1299.00000 1299.00000 .00009 

I46 
188 KKC I BS 1289.00000 -544.00000 745.00000 745.00000 -.00009 

147 
189 KKNP BS 1417.90000 -1417.90000 None None 148 
190 LLOP EQ 1499.00000 1499.00000 1499.00000 .00018 149 
191 LLKP I BS 1499.00000 -100.00000 1399.00000 1399.00000 -.00009 

LLC I BS 

LLNP BS 
MMOP A EQ 
MMKP I BS 

MMC I BS 

MMNP BS 
NNOP A EQ 
NNKP I BS 

NNC I BS 

NNNP BS 
OOOP EQ 

OOKP I BS 

OOC I BS 

OONP BS 

1499.00000 -744.00000 755.00000 755.00000 

1648.90000 -1 648.90000 None None 
889.00000 889.00000 889.00000 
889.00000 10.00000 899.00000 899.00000 

889.00000 -466.00000 423.00000 423.00000 

977.90000 -977.90000 None None 
4799.00000 4799.00000 4799.00000 
4799.00000 200.00000 4999.00000 4999.00000 

4799.00000 -1 477.00000 3322.00000 3322.00000 

5278.90000 -5278.90000 None None 
6799.00000 6799.00000 6799.00000 

6799.00000 -800.00000 5999.00000 5999.00000 

6799.00000 -3443.00000 3356.00000 3356.00000 

7478.90000 -7478.90000 None None 

Time for MPS input .02 seconds 
Time for solving problem .O1 seconds 
Time for solution output .02 seconds 
Time for constraint functions .OO seconds 
Time for objective function .OO seconds 
Endrun 
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