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Voorwoord

Gedurende vele jaren is de wens geqroeid om het werk te verrichten waarvan
het resultaat hier voor U ligt.
Bij talloze gelegenheden, werksituaties, lezingen en seminars en in boeken
en tijdschriftartikelen werd en wordt bij een automatiserings-onderwerp
een ekonomische redenering ingebouwd. Nieuwe automatiserings-ontwikke-
lingen worden steeds geheel of gedeeltelijk met financiële of kwalitatieve
baten gelegitimeerd. Veelal bevinden die baten zich op een gedeelte van
het ontwikkelings- en gebruikstrajekt dat buiten het besproken onderwerp
liqt, waardoor dit punt onvoldoende aandacht krijgt.

Bij het Accountants- en Belastingadviesbureau NCB is de automatisering
voor het belangrijkste deel automatisering van de produktie. Een
ekonomische legitimatie van het beslissen inzake systemen is in zo'n
omgeving daardoor nog dringender.
Bij het afwegen van de pro's en contra's van aspekten bij zo'n besluit-
vorming komen ekonomische alternatieven steeds aan de orde.
In die situaties was er bij mij steeds de wetenschap dat er iets schort:
de partiële benadering is steeds te onvolledig. Er zijn veel meer onder-
linge beïnvloedingen dan men op die momenten overziet. De kans is groot
dat men anders zou besluiten als men het volledige beeld zou hebben. Dit
kan echter niet zonder een breed raamwerk. Bij een deelprojekt is het niet
doenlijk om zo'n breed raamwerk te vormen.
Een opeenvolging van dergelijke situaties was voldoende reden om te
trachten dit probleem aan te pakken.

Ik besefte dat ik aan de uitwerking van een uitermate omvangrijk en kom-
plex probleem begon : een optimalisatiemodel voor automatisering.
Ik durfde hieraan te beginnen omdat ik om mij heen veel steun had.

Ik had de hulp van Prof. Drs. J.A.M. oonincx R.A. die me door moeilijke
periodes heen hielp.
De werkomqevinq bij het Accountants- en Belastingadviesbureau NCB was voor
mij een stimulans bij dit werk en zorgde voor de nodiqe voeding uit de
praktijk. Dit bewerkstelligde dat ik er de nodige zorg voor had dat het
model niet alleen theoretisch juist maar ook praktisch bruikbaar zou
worden.
Het grote geduld en de toewijding van de secretaresse Mej. M. Geerts
hebben het werk voor mij aanzienlijk verlicht.

De belangrijkste steun had ik van mijn echtgenote Anne-Marie.
Ik dank allen die aan de totstandkominq van dit werk hebben bijgedragen.

Piet van Meel

Tilburg, september 1990
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SAKENVATTING

In de informatíca-omgevinq tracht men vaak een ander ervan te overtuigen,
dat een nieuwe methode beter is met als arqument, dat deze nieuwe methode
bijvoorbeeld besparingen oplevert voor vervolgaktiviteiten. Ekonomische
redeneringen vormen vaak de kern van een betoog waarin nieuwe automatise-
ringsinzichten worden gepropageerd. Dit zijn steeds partiële benaderíngen
van het totale informaticagebied, zodat bij mij de wens opkwam om de veel-
heid van dergelíjke ekonomische redeneringen te integreren. In deze dis-
sertatie wordt beoogd deze wens te realiseren, door een optimalisatiemodel
voor automatisering te ontwikkelen. Omwille van de beeldvorming en ten-
einde de omvang van het probleem te beperken, is dit onderwerp beperkt tot
de automatisering van het werk van de Accountant-administratiekonsulent.
Deze doelgroep en de te volgen aanpak worden beschreven in hoofdstuk I.

In de hoofdstukken II tot en met V wordt het totale vakgebied van de
informatica vanuit één invalshoek doorlopen: de onderlinge beïnvloedingen
van aktiviteiten en beslissingen ten aanzien van hun ekonomisch effect.
Het doel in deze hoofdstukken is om van ieder informatica-onderwerp te
bepalen welke variabelen en te beïnvloeden grootheder~ ondersctieiden kunnen
worden en welke variabelen zij beïnvloeden. In hoofdstuk II wordt op de-
ze wijze inqegaan op het maken en gebruiken van informatiemodellen en op
informatiestrategieplanning.

In hoofdstuk III wordt het gehele trajekt van ontwikkelen en realiseren
van systemen vanuit enkele gezichtshoeken bezien en worden de formule-
ringen voor het model vastgesteld. Vanuit de eerste gezichtshoek worden de
relaties vanuit het veranderingsproces en vanuit de organisatie van de
ontwikkeling en realisatie vastqesteld. Bij een volgende gezichtshoek
staan de hardware en de keuze en kapaciteit daarvan centraal. Bij de
gezichtshoek software wordt nageqaan welke relaties volgen uit de analyse
van de samenhang van de systemen en de struktuur van de systemen. Als
laatste thema staan de gegevens centraal: de strukturering en de analyse
van gegevens, de interne en externe gegevensstromen en het beheer van de
gegevens.

In hoofdstuk IV wordt bepaald welke keuzemogelijkheden er zijn vanuit de
optiek invoering, onderhoud en evaluatie. Het grote probleem bij een
onderwerp als het onderhavige, is de wijze waarop de baten van automati-
sering van de informatieverzorging kunnen worden benaderd.

In hoofdstuk V wordt een methode voor prioriteitenstellingen behandeld die
bij herhaald gebruik kan leiden tot een onderling evenwichtige verhouding
van de effectiviteiten van systemen, rekening houdend met het relatieve
belang daarvan.

In hoofdstuk VI worden de randvoorwaarden bepaald waaraan het te konstru-
eren model moet voldoen. Hierbij staat de eis centraal, dat het model in
de praktijk bij de beoogde doelqroep zou moeten kunnen funktioneren.
Vervolgens wordt het principe van het model ontworpen en uitgewerkt in een
gestyleerd voorbeeld.

In hoofdstuk VII worden de resultaten van de analyses uit de hoofdstukken
II tot en met IV in het model vertaald. Een voor een worden de benodigde
submodellen geformuleerd en vertaald in een werkend computerprogramma.
Deze resulteren in hoofdstuk VIII in een synthese. Deze bestaat uit het
gekombineerde qebruik van het model voor prioriteitenstellinq en het
effectiviteitsmodel.
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I

Hoofdstuk I

~lgeaeen

Het onderwerp van deze dissertatie is:

"een optimalisatiemodel voor automatisering bij AA-organisaties".

De begrippen die in deze aanduiding van het onderwerp voorkomen, worden
nader gedefinieerd in de eerstvolgende paragrafen.

In de paragrafen I-1 t~m I-6 wordt aangeduid wat AA-organisaties zijn en
welke - vanuit de gezichtshoek van het beoogde model - de belangrijkste
karakteristieken daarvan zijn. In de paragrafen onder I-7 worden de opzet
en het doel van het model aangegeven. Tevens wordt aangegeven op welke
wijze de problematiek wordt benaderd.

De drijfveer om te komen tot het beoogde model is gaandeweg gedurende een
lange reeks van jaren ontstaan. Bij vele gelegenheden en bij sterk uit-
eenlopende onderwerpen werd en wordt beargumenteerd, dat een nieuwe
methode beter is omdat deze bijvoorbeeld besparingen oplevert bij
vervolgaktiviteiten of tot betere prestaties leidt. Bij de meest diverse
onderwerpen op automatiseringsgebied is een ekonomische redenering vaak de
kern van een betoog waarin nieuwe inzichten worden gepropageerd. Dit zijn
steeds partiële benaderingen van het totale informaticagebied, die de wens
steeds sterker maakte om de veelheid van dergelijke ekonomische
redeneringen te integreren.

De term optimalisatiemodel roept het beeld op van exaktheid, zekerheid en
een absoluut optimum. Bij automatisering in het algemeen en bij de beoogde
omgeving waarop het model wordt toegepast in het bijzonder, is zo'n
absoluut model niet haalbaar.
In deze studie zal dit duidelijk worden. Er is dan ook sprake van een
streven naar een optimum als de beste of de meest bevredigende situatie in
een omgevinq met beperkte rationaliteit.

Het model wordt toegepast op AA-orqanisaties. Een reden hiervoor is, dat
de komplexiteit van de materie in een niet verbijzonderde situatie veel
groter wordt. De beeldvorming die nodig is om het model te formuleren en
te begrijpen is dan moeizamer door de hogere mate van abstraktie. Een
voordeel is dat er een konkreter produkt ontstaat dat als referentiemodel
voor de sektor kan dienen. Op het einde van de studie wordt het model aan
die sektor gekoppeld. Anderzijds wordt beoogd het model zodanig te kon-
strueren, dat de te bereiken oplossingsmethodiek algemeen toepasbaar is.
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I-1 DP funktie van een éccountant-Aáministratiekonsulent

De uitoefening van het accountantsberoep is in Nederland wettelijk
geregeld in de wet op de Registeraccountants van 1962 en in de wet op de
Accountants-Administratiekonsulenten van 1972. Er worden daarbij twee
soorten accountants onderscheiden.
De registeraccountant is vooral een kontroledeskundige. Alleen hij maq een
"verklarinq omtrent de getrouwheid" aflegqen over financiële rekeningen en
verantwoordingen. De openbare registeraccountants zijn georganiseerd in
het NIVRA (de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants).

De accountant-administratiekonsulent is vooral werkzaam op het gebied van
het midden- en kleinbedrijf waar veelal geen verklaring omtrent de ge-
trouwheid nodig is. In de wet is geen definitie opgenomen van het beroep
accountant-administratiekonsulent. In artikel 31 wordt onder het uitoefe-
nen van het beroep van accountant-administratiekonsulent verstaan het
beroepsmatig verrichten van één of ineer van de volgende handelingen
(verkort weergegeven):

a. het inrichten van een doelmatige administratie, het beoordelen van de
wijze waarop een administratie wordt gevoerd, het opstellen van jaar-
stukken dan wel het voeren van een administratie;

b. het in een toelichtend rapport analyseren of interpreteren van de aan
een administratie ontleende gegevens dan wel het, mondeling of schrif-
telijk, doen van mededelinqen omtrent of het geven van advies op grond-
slag van die gegevens.

Deze omschrijving kan als volgt nader worden toegelicht.

Administratief deskundiqe

Krachtens zijn opleiding en ervaring is de accountant-administratiekonsu-
lent 1) een administratief deskundige die:
- adviseert over de meest doelmatige wijze waarop de administratie kan

worden gevoerd, al dan niet met behulp van computers;
- de administratie regelmatig onderzoekt op haar doelmatigheid en

geschiktheid als kompas voor de leiding van de onderneming;
- indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de jaarstukken

opstelt aan de hand van al dan niet onder zijn toezicht gevoerde
administraties;

- in de gevallen waarin daaraan behoefte is, de administratie van de
onderneming geheel of gedeeltelijk zelf voert.

1) Voetnoot:

Overal waar in deze dissertatie over personen geschreven wordt in manne-
lijke bewoordingen, wordt eenvoudigheidshalve nagelaten om nevengeschikt
vrouwelijke bewoordingen te gebruiken. Dit is uitdrukkelijk met alle res-
pekt voor vrouwelijke personen en slechts gedaan ter bevordering van de
leesbaarheid.
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Bedrijfsekonomisch deskundige

De accountant-adminístratiekonsulent steunt de leiding van de onderneming
met zijn adviezen omtrent bedrijfsekonomische vraagstukken. Hij analyseert
en interpreteert de administratie als neerslag van het gevoerde beleid om
daarmede de leiding van de ondernemíng instrumenten voor een gericht
beleid te geven.

Hij volgt de ontwikkelingen in het voor hem van belang zijnde deel van het
bedrijfsleven, hij bestudeert de wettelijke voorscliriften omtrent de
verslaggeving, enz. Indien hij zich in de belastingwetgeving heeft
gespecialiseerd, kan hij ook de meer gecompliceerde belastingzaken verzor-
gen.

yertrouwensman van de leiding

Indien de leiding van de onderneming niet over (voldoende) deskundigheid
op financieel, fiscaal en~of bedrijfsekonomisch gebied beschikt, is de
accountant-administratiekonsulent raadsman en vertrouwensman op de
terreinen, waarop hij deskundig is. Zijn veelsoortige ervaring stelt hem
in staat zijn funktie doeltreffend uit te oefenen.

Het werkterrein van de AA en de RA

In het openbare beroep zijn er ongeveer evenveel AA's als RA's werkzaam:
circa 2500 [ABN88]. De AA's hebben in 1969 afstand gedaan van hun bevoegd-
heid tot het afgeven van verklaringen omtrent de getrouwheid [Wilschut89].
BV's die voldoen aan onderstaande kenmerken zijn onderworpen aan verplich-
te accountantskontrole:
- het geplaatste kapitaal bedraaqt tenminste f 500.000,-- of:
- de BV is een verzekeringsmaatschappij of een kredieti.nstelling of:
- de som van de activa volgens de balans is tenminste f 8.000.000,-- én
het aantal werknemers is tenminste 100.

Dit houdt in dat het werkterrein van de AA bestaat uit kleine en
middelgrote ondernemingen.

I-2 De rechtsvorm bij de praktijkuitoefening

De eenmans-praktijk

Het meest frequent komt de praktijk voor die uitgeoefend wordt door één
accountant-administratiekonsulent, meestal geassisteerd door een
betrekkelijk klein aantal medewerkers. Als gevolg van de schaalvergroting
in het bedrijfsleven, hetgeen meestentijds ook expansie van de accoun-
tantspraktijken tot gevolg heeft, en van de steeds omvangrijker en gecom-
pliceerder wordende problematieken, waarmee de accountant te maken krijgt,
valt een toenemende tendens naar samenwerkinqsverbanden van accountants-
administratiekonsulenten waar te nemen.
Ook worden kollega-accountants-administratiekonsulenten in dienst genomen.
Deze medewerker draagt dan op grond van de beroepsregels persoonlijke be-
roepsverantwoordelijkheid, al blijft de accountantwerkgever de eindverant-
woordelijkheid dragen. De opdracht is immers aan hem verleend.



De maatschap

Wanneer meerdere accountants-administratiekonsulenten aan één praktijk
zijn verbonden, zal vaak de wenselijkheid blijken om in een
maatschapsverband te gaan samenwerken. Bij de realisering daarvan is de
praktijk dan niet meer verbonden met één persoon en bovendien kan men
-rekening houdend met gespecialiseerde aanleg en kennis- tot een
doelmatige taakverdeling komen.

De betekenis van de maatschap voor een accountantskantoor in de zin van de
wet is, dat twee of ineer accountants zich door middel van een overeenkomst
hebben verbonden om voor gezamenlijke rekening het beroep uit te oefenen.
Tegenover derden is de maatschap geen rechtspersoon met een afzonderlijk
vermogen, maar is alleen de handelende accountant-administratiekonsulent
aansprakelijk. Wel is -juridisch gezien- iedere accountattt-administratie-
konsulent gehouden de maatschap schade te vergoeden, die door zijn schuld
is veroorzaakt.

De besloten vennootschap

In de kring van accountants-administratiekonsulenten groeit de behoefte
het beroep uit te oefenen binnen het juridische kader van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

I-3 Rwantitatieve verhoudinqen

In Nederland behoren 320.000 ondernemingen tot het midden- en kleinbedrijf
[ABN82,88]; de doelgroep van de AA-organisaties is groot.

In het merendeel van de gevallen zijn deze AA-organisaties zelf ook
beperkt van omvang en is er slechts één AA per vestiging werkzaam [ABN82,
NOvAA84, 86, 88].

t l
aantal werkzane AA"s (1986)

vestigingen per
kantoor aanta] kantoren

aan a
vestigingen (1986) absoluut in l:

1984 1986 1988
1 841 759 679 759 890 60.4
2 105 113 132 226 160 10,9
3 29 25 35 75 47 3,2
4 10 16 15 64 37 2,5
5 6 4 9 20 14 1.0
6-10 6 10 10 69 45 3.0

e~eer dan 11 18 19 27 377 280 19.0

1015 946 907 1590 1413 100,0

Tabel 1 Kantoren, vestiqinqen en AA's
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Een beeld van de doelgroep van de AA volgt uit de tabel waar het aantal
werknemers van de kliënten is weergegeven.

aantal werkneners kliént in X aantal praktijken

ninder dan 5 83
5 - ]0 78

11 - 20 64
21 - 50 48
51 - 100 21

101 - 250 9
neer dan 250 6

Tabel 2 Omvanq van het bedri; f van de kliënt

Onder deze AA-organisaties nemen de VLB-bureaus een speciale plaats in.
Dit zijn AA-organisaties die vooral gespecialiseerd zijn in dienstver-
lening aan de agrarische ondernemingen en die verenigd zijn in de Vereni-
ging van Landbouw Boekhoudbureaus.

Het aantal agrarische hoofdberoepsbedrijven was in 1988 105.163 waarvan er
49.596 kliënt waren van de VLB-bureaus [VLB88]. Het totale aantal kliënten
van deze bureaus (agrarisch en niet-agrarisch) was 66.339 en inklusief
partikulieren 120.090. De 120.090 kliënten waren als volgt verdeeld over
de 18 leden:

VLB-lid vestigingen nedewerkers klanten

A 46 123 4.434
B 41 368 10.135
C 32 769 17.037
D 21 258 10.874
B 19 388 8.995
F 17 290 12.172
G 15 237 8.312
A 13 197 11.292
I 12 160 6.650
J 11 252 7.487
K 8 98 2.661
L 7 88 4.642
M 1 115 6.176
N 6 57 2.891
0 2 35 1.410
P 1 70 2.543
Q ] 17 1.041
R 1 14 738

260 3.536 120.090

Tabel 3 Aantallen per VLB-lid
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Deze bureaus hebben in de agrarische sektor een marktaandeel van 47ó en
een omzet van f 273.000.000,--.

Wanneer het aantal vestigingen als kriterium wordt genomen, vertegenwoor-
digen zij circa 16; van de AA-beroepsgroep.
Deze bureaus die de grootste organisaties van accountants-administratie-
konsulenten vormen, hebben afgebakende werkgebieden, van een deel van een
provincie tot meerdere provincies.
Het merendeel heeft een net van nevenvestigingen in zijn werkgebied, dat
geleid wordt vanuit een hoofdkantoor.
Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de organisatie van de AA-organisa-
ties is ingericht en ingericht kan worden. De kleinere AA-organisaties, de
eenmanspraktijken, kennen in de regel slechts één vestiging waar alle
funkties, die onderhevig kunnen zijn aan automatisering, samenvallen. Bij
de VLB-bureaus kunnen deze funkties gebundeld worden op centrale plaatsen.
Omdat de meest uitgebreide set van faktoren, die de automatisering beïn-
vloeden voorkomt bij organisaties die een net van,pevenvestigingen met een
hoofdvestiging kennen, wcrdt deza uitgebreide set als uitgangspunt van de
beschouwing genomen.

I-4 De beschrijvinq van de orqanisatievorm

Er wordt uitgegaan van de organisatievorm van een AA-organisatie die
bestaat uit een hoofdvestiging met meerdere nevenvestigingen. Uit gegevens
van het NOVAA [ABN82] blijkt, dat het merendeel van de AA-organisaties
slechts één of enkele vestigingen heeft.
Uit tabel 1 kan men afleiden, dat er van een concentratietendens sprake
is. De organisatievorm, die in deze dissertatie als uitgangspunt wordt
genomen, is niet alleen inhoudelijk interessanter en duidelijker, maar
komt ook in de praktijk steeds meer voor.

Een groot deel van de organisaties met meer vestigingen heeft zich
verenigd en is georganiseerd in de VLB. De VLB-leden kennen de volgende
rechtsvormen [VLB87J:

1984 1987 i988

Stichting ]0 1 8
CoSperatieve vereniging 3 7 -
B.V, 3 2 10

Tabel 4 De rechtsvorm van de VLB-orqanisaties

De wijze waarop de organisaties gestruktureerd zijn kan per geval sterk
uiteenlopen. Dit kan betrekking liebben op de mate van centralisatie of de-
centralisatie van bevoegdheden en specialismen. De organisatievorm is bo-
vendien historisch gegroeid en in de tijd gezien aan verandering onder-
hevig. Zoals later zal blijken heeft ook de automatisering invloed op de
organisatie.

Het is daarom niet zinvol om een algemeen model van de organisatievorm te
maken. Een korte schets van een mogelijke taakverdeling is echter voor de
beeldvorming nuttiq:
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Centrale funkties

- Ondernemingsleiding.
- Kodrdinatie vestiginqen.
- Ondersteunende staffunkties:

- personeelszaken;
- inkoop;
- public-relations en marktbeleid;
- centrale administratie;
- automatisering;
- produktontwikkeling en research;
- secretariaat;
- opleiding.

Decentrale funkties

- Ve~tigingsleiding;
- Vakspecialísten;
- Administratieve diensten.

De externe relaties van de accountant-administratiekonsulent

Een wezenskenmerk van een AA is, dat hij een onafhankelijke positie
inneemt ten opzichte van de externe instanties waarmee hij in kontakt
komt.
Verder heeft hij een vertrouwenspositie ten opzichte van zijn kliënt.
Dit heeft, zoals later bij aspekten van gegevensstromen en -uitwisseling
zal blijken, belangrijke gevolgen. Een extensieve beschrijving van de
externe relaties valt buiten dit kader. Er wordt volstaan met een korte
aanduiding. Zoals aangegeven vormen de VLB-kantoren de kategorie die het
best overeenkomt met het beoogde onderwerp van beschouwing. Deze bewegen
zich alle, zoals uit de naamstelling (Vereniging van Landbouw Boekhoud-
bureaus) blijkt, van oudsher op het agrarische terrein. Deze sektor is
sterk kodperatief georganiseerd.

De externe relaties bij automatisering zullen daarom vooral op de volgende
punten voorkomen: - de klant;

- de fiscus;
- de cobperatieve inkoopverenigingen;
- de codperatieve verkoopverenigingen;
- het bankwezen;
- de voorlichtings- en onderzoeksinstanties.

Doordat de accountant een vertrouwensrelatie met de klant heeft, zal zich
een concentratie van gegevens bij die accountant voordoen. Deze concentra-
tie onderscheidt zich van de gegevens die zich bij andere instanties
bevinden.

Er bevindt zich van oudsher een diversiteit van persoonlijke en bedrijfs-
matige geqevens bij de accountant. In enige opzichten zijn beperkingen
aanwezig. Het privacy-aspekt staat bovenaan op de lijst van randvoorwaar-
den. De technische gegevens zijn beperkter aanwezig dan bij de daarop
gespecialiseerde instanties en de bedrijfsvergelijkende gegevens die per
AA-organisatie geproduceerd kunnen worden, zijn regionaal en niet lande-
lijk.
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I-5 Noofdfunkties

De hoofdfunkties van een AA-organisatie zijn op qrond van de beroepsom-
schrijving en de gedecentraliseerde organisatievorm de volgende:
1. het inrichten van de administratie;
2. het verzamelen van gegevens;
3. het voeren van de administratie;
4. het beoordelen van de wijze waarop de administratie wordt gevoerd;
5. het opstellen van jaarstukken en verslaggeving;
6. het analyseren en interpreteren van gegevens uit deze administratie;
7. het adviseren op basis van analyse en interpretatie.

Deze aktiviteiten liggen voornamelijk op de volgende terreinen:
1. fiscaal;
2. bedrijfsekonomisch;
3. financieel;
4. juridisch;
5. ondersteuning van het bedrijfsproces van de kliënt.

Daarnaast zal de AA-organisatie haar eigen organisatie doen funktioneren
middels:
1. zijn eigen administratie welke het operationele, het taktische en het

strategische niveau moet ondersteunen;
2. beleidsvoorbereidende informatiesystemen welke een analytisch- of pros-

pektief karakter hebben;
3. ondersteunende stafafdelingen.

Een nadere indruk van de funkties die de AA heeft vindt men in een
brancheschets [ABN82].
Taken die de AA voor zijn kliënt uitoefent en die als voorbeeld opgesomd
worden, zijn bij een investering door een kliënt:
- het maken van prognosebalans en liquiditeitsprognose ter voorbereiding

van een investeringsbeslissing;
- het fungeren als raadsman bij kontakten tussen de klant en zijn bank;
- het onderzoeken van de fiscale en juridische aspekten van de

investering;
- het aanvragen van subsidies.

Andere specifieke taken zijn:
- het bemiddelen bij een opvolgingsprobleem;
- het adviseren bij de keuze van de rechtsvorm voor het bedrijf van de

kliënt.

De integriteit en de geheimhoudingsplicht van de AA zijn daarom van het
grootste belang. De beroepsregels zijn streng. De praktijk toont aan dat
men deze regels ernstig neemt. Voor klachten ten aanzien van AA's is er de
Kamer van Geschillen. Uit de NOvAA jaarverslagen van 1984 en 1988 blijkt,
dat er 1400 respektievelijk 2.000 aangesloten leden waren met ruim 100.000
kliënten.
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Het aantal klachten blijkt qering:

1981 1988

In behandeling in het begin van het jaar 8 5
Nieuwe zaken 10 14
Afgehandeld-teruggetrokken 4 3

Tabel 5 Zaken in de Kamer van Geschillen

Dit geringe aantal is een indikatie van de ernst waarmee de AA zijn taak
als adviseur en vertrouwensman opneemt [ABN82J [NOvAA84,88].

Een andere indruk van het soort werk dat de AA doet, kan men opdoen uit
een enquéte die uitgevoerd is door het maandblad "Accountant-Adviseur" in
1986 [Acc86]. Iedere respondent gaf aan voor welk aantal van zijn kliënten
de genoemde werkzaamheden werden verricht. De kolom ";" in de tabel geeft
dit uitgedrukt in procenten weer.

Dienst in 1 aantal praktijken

Opstellen van jaarstukken 95
Inrichten van doelnatige adninistraties 89
Geven van advies t.a.v. belasting 87
Analyselinterpretatieladvisering adninistratieve gegevens 87
Voeren van adninistraties 80
Beoordeling van adninistratievoering 77
Geven van advies t.a.v. pensioenregelingen 48
Geven van advies t.a.v. aanschaf kantoornachines 47
Geven van advies t.a.v. beleggingenlfinancieringen 46
Geven van advies t.a.v. personeelsbeleid 37
Geven van advies t.a.v. verzekeringen 36

Tabel 6 Soorten van diensten bij de zelfstandiqe adviespraktijk

I-6 De beschrijvinq per hoofdfunktie

De hoofdfunkties van de AA zijn niet los te denken van het begrip admini-
stratie. Daarom is het nodig om de omvang en de invloed van het begrip
administratie van de klant van de AA nader te beschrijven. De meeste
kliënten zijn kleine bedrijven die geen eigen administrateur in dienst
hebben en al het administratieve werk zoveel mogelijk aan hun accountant
overlaten.
De administratie levert de informatie die het bedrijf voor haar eigen
funktioneren nodig heeft. Ook moeten gegevens uit de adminstratie van het
bedrijf aan externe instanties worden geleverd. Voorbeelden hierbij zijn
de fiscus, instellingen die zich richten op onderzoek, banken en verzeke-
ringsmaatschappijen!
Het besturend orgaan uit het besturingsparadigma van De Leeuw [Leeuw74],
wordt hier om die reden gezien als een kombinatie van de bedrijfsbesturing
door de klant van de AA en de gegevensverwerking door de AA.
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Figuur 1 Het besturinqsparadiqma met expliciet~egevensverwerking

De extra toevoeging aan het oorspronkelijke besturingsparadigma van de
relaties 7 tot en met 10 en van de AA tussen het besiurend orgaan en de
omgeving is nodig om de ontkoppeling van administratie en besturend orgaan
weer te geven.

Zolang de relatie tussen besturend orgaan en bestuurd systeem een direkt
reageren (4) op signalen (5) inhoudt, is de AA-funktie niet aan de orde.
De sturing door een procescomputer, bijvoorbeeld de automatische voerdose-
ring bij de veehouderij, is hiervan een duidelijk voorbeeld.

Er is sprake van een heel andere situatie als door de AA bedrijfsverge-
lijkende en -analyserende gegevens verzameld worden (9), vergeleken worden
met de bedrijfsgegevens van de kliënt (7) en vertaald worden in een advies
om de bedrijfsopzet aan te passen (8). Een voorbeeld hiervan is het advies
om de voerdosering te automatiseren en om de voersamenstelling te verande-
ren. Dit kan worden gebaseerd op een verschil dat de AA signaleert tussen
een normale en een werkelijke verhouding tussen input (voer) en output
(vleesopbrengst).

De omvang en diepgang van het begrip administreren voor de AA hangt
hiermee samen. De AA heeft de taak om het besturend orgaan te
ondersteunen. Dit is zinvol zo lang het effectief is en zo lang dit
efficiënter is dan een alternatieve taakverdeling. Een aktiviteit die het
besturend orgaan (de boer) zelf uitvoert, zoals een direkte dagelijkse
bijsturing, ligt buiten het gebied van de AA. Ook gegevensverwerking die
nodig is voor een bepaalde adviestaak die niet van de AA verlangd wordt,
behoort niet tot zijn werkgebied, tenzij de AA daartoe opdracht krijgt.

De omstandigheden maken het de AA mogelijk om zijn werkzaamheden in sterke
mate te ondersteunen met bedrijfsverqelijkende normen en berekeningen.
Deze kunnen verkregen worden uit qegevens die op landelijk of op bedrijfs-
takniveau verzameld en bewerkt zijn, doch ook uit gegevens die de
AA-organisatie zelf uit haar eigen bedrijfsverqelijkende systemen ver-
krijgt.

I-6-1 Bij het inrichten van de administratie geldt voor het merendeel van de
kliënten van de AA-orqanisaties, dat de privé-invloeden naast het be-
drijfsmatige extra aandacht en zorg vragen.
Het merendeel van de kliënten bestaat uit bedrijven met geen of slechts
enkele werknemers.
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De eigenaar en zijn gezin leveren de arbeid en de gezinsomstandigheden
zijn verweven met het bedrijfsgebeuren. Een organisatievorm die daarnaast
veel voorkomt is, dat het bedrijf in een maatschapsvorm gevoerd wordt.
Deze twee facetten (privé-invloeden en organisatievorm) domineren de
opzet van de administratíe. De kliënt ziet zijn AA als zijn boekhouder en
is zelf vooral op het niet-administratieve qericht. Dit beperkt en bepaalt
de manier waarop de administratie ingericht kan worden.
Een uitqebreide gedetailleerde voorraadadministratie is daarom vaak onmo-
gelijk, zodat tot periodieke inventarisatie of tot een afgeleide
berekening van de voorraad moet worden overgegaan. Omdat de aktiviteiten
van de AA zich op een breed terrein richten, wordt ook de administratie
breed opgezet.
Tal van basisgeqevens zijn nodig voor fiscale, bedrijfsekonomische, finan-
ciële en juridische aktiviteiten, en dienen gestruktureerd te worden vast-
gelegd.
Binnen de AA-organisatie is duidelijkheid van begrippen en van de struk-
tuur van de gegevens nodig om efficiënt te kunnen werken. Dit heeft de AA
ook nodig om zijn advies- en rapportagetaken efficiënt en verantwoord te
kunnen uitoefenen. Genoemde duidelijkheid is daarenboven vereist om
bedrijfsvergelijkende aktiviteiten te kunnen uitvoeren.

I-6-2 Het verzamelen van de gegevens

De gegevens die verzameld en beheerd moeten worden om de administratie te
voeren, kunnen als volgt onderverdeeld worden.

1. Primair:
- gegevens van algemene aard. Deze hebben betrekking op samenstelling van

bedrijf en gezin;
- transaktiegegevens;
- begrotingsgegevens.

2. Secundair:
- eindresultaatgegevens;
- tussenresultaatgegevens;
- statusgegevens.

3. Financieel:

- gegevens die betrekking hebben op de financiële afwikkeling van
bedrijfsaktiviteiten.

4. Fysiek:

- gegevens die betrekking hebben op het volgen van de fysieke goederen-
stroom.

5. Ex ante:
- gegevens die volgen uit of nodig zijn voor begrotingen en plannen.
6. Ex post:

- gegevens die volqen uit het feitelijke bedrijfsproces.
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7. Bedrijfsverqelijkend:

- dit zijn gegevens voor interne bedrijfsvergelijking, die daarnaast
ook worden vergeleken met de historie. Daarnaast spelen gegevens uit
het oogpunt van externe bedrijfsverqelijking een grote rol. Deze
laatste kunnen beperkt zijn tot de kliëntengroep van de organisatie, of
op regionaal of landelijk niveau voorkomen.

Het verzamelen van de gegevens is een funktie waardoor de AA midden in het
gegevensverkeer komt te staan tussen het bedrijf en gezin van zijn kliënten
en de omqeving. Zie het paradigma in figuur 2.

De betrouwbaarheid van de gegevens raakt het gehele funktioneren van de
AA. Daarom zijn de volgende punten van essentieel belang:

- tijdiqheid
hoe verkrijgt de AA de gegevens zodanig, dat hij de resultaten van zijn
werkzaamheden tijdiy bij alie betrokkenen kan aanieveren?

- volledigheid
hoe garandeert de AA dat de gegevens volledig zijn en dus tot een juist
beeld leiden?

- juistheid
de juistheid is door het verschil in plaats en tijd tussen het ontstaan
en verkrijgen van qegevens meestal slechts langs indirekte weg te
bepalen.

- kosten van verkrijging
veel gegevens worden keer op keer bij de kliënt, bij de AA en in de
omgeving vastgelegd. Dit leidt tot inefficiency, hoge kosten, extra
kontroles, fouten en misinterpretaties. In het hier bedoelde kader van
een optimalisatiemodel zijn de kosten van verkrijging van gegevens een
belangrijk onderdeel. Voor dit onderwerp wordt verwezen naar een VLB-
studierapport inzake gegevensstromen [VLB83].

1-6-3 Het voeren van de administratie

Administreren is volgens de definitie van Starreveld [starreveld72] "het
systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van geqevens en het
verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen en doen
funktioneren van een huishoudinq en ten behoeve van de verantwoording
welke daarover moet worden afgelegd".

De administratie dient in ruimere zin drie hoofddoeleinden [Frielink85]:
a. hulpmiddel voor de besturing van de orqanisatie;
b. hulpmiddel voor de uitvoering van de binnen de organisatie te verrich-

ten werkzaamheden;
c. voorbereidinq voor de verantwoording die over de gang van zaken in de

organisatie moet worden afgelegd.

De administratie als hulpmiddel voor de besturing is gericht op het gehele
besturingssysteem en dus op het strategische, taktische en operationele
niveau.
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De boekhoudfunktie is hiervan een onderdeel.
De definitie van boekhouden is:
"het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende finan-
ciële gegevens van de huishouding, teneinde te komen tot een rekening en
verantwoording over het beheer van een vermogen of een inkomen" [Keve172].

I-6-4 De eaterne qeqevensstromen

De grondstoffen voor het produktieproces van de AA-orqanisatie zijn
geqevens en het produkt bestaat ook uit gegevens.
Dit zijn gegevens die weer aan het besturend orgaan van de klant worden
gegeven om diens bestuurd systeem te regelen. Of het zijn gegevens die de
klant nodig heeft om zijn omqevinq van gegevens te voorzien of om deze
omgeving te beïnvloeden.

De produktiefunktie van de AA-organisatie is dus een heel bijzondere:
1- deze maakt in feite deel uit van het besturend orgaan van de

besturingssituatie bij zijn klant;
2- het produktieproces bestaat uit qegevensverwerking.
3- deze funktie wordt voor vele klanten uitgeoefend.

Dit is zo specifiek voor de AA-organisaties en van zo'n groot belang voor
hun funktioneren, dat hiervan een nadere situatiebeschrijving wordt gege-
ven.

In hoofdstuk I-3 (kwantitatieve verhoudingen) is het aandeel van de
agrarische klanten binnen de AA-klantenkring aanqegeven.

Het bijzondere bij deze groep agrarische klanten is, dat de in- en ver-
kopen voor een groot gedeelte via koëperaties lopen. De agrarische onder-
nemer zelf maakt geen fakturen. De afrekeningen worden hem toegezonden
door de kodperaties. Op deze afrekeningen worden, waar mogelijk, ook
gegevens verstrekt over kwantiteit en kwaliteit van de geleverde en ont-
vangen goederen.

Het gehele circuit werkt globaal als volgt:
- de agrariër bestelt goederen bij de koëperatie;
- de kodperatie registreert de bestelling;
- de ko~peratie levert de goederen;
- de kobperatie faktureert voor geleverde goederen;
- de agrariër geeft de bank een betalingsopdracht;
- de bank registreert het betalingsverkeer van de agrariër;
- de bank voert de betaling uit;
- de bank stuurt een bankafschrift naar de agrariër;
- de agrariër levert qoederen aan de kodperatie;
- de kodperatie meet en beoordeelt de goederen en registreert dit;
- de koáperatie stuurt een afrekening aan de agrariër;
- de bank schrijft de betaling bij ten qunste van de agrariër;
- de bank stuurt een bankafschrift naar de agrariër;
- de agrariër stuurt alle dokumenten naar de AA voor het voeren van de

administratie en voor het uitoefenen van andere AA-funkties.
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In fiquur 2 is de plaats van de AA-organisatie in relatie met het bestu-
ringssysteem van de klant weergegeven. Dat paradigma geldt voor alle klan-
ten. Het wordt hieronder voor een viertal klanten herhaald (klant A t~m
D). Tevens wordt de "omqeving" uit het paradigma vervangen door de twee
instanties "kodperatie" en "bank".
De zojuist beschreven stromen in dit circuit kunnen dan als volgt worden
weergeqeven [Mee187]:
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Figuur 2 Het qeqevensverkeer van de aqrariër

AR

De besturingssituaties A, B, C en D staan voor vele duizenden agrarische
ondernemingen. Er zijn slechts enkele banken en koóperaties ten opzichte
van de duizenden agrariërs. Ook zijn er vele duizenden agrariërs ten op-
zichte van relatief weinig AA-vestigingen.
Verder is er een hoge automatiseringsgraad bij banken, koëperaties en AA's
en een lage automatiseringsgraad bij de agrariërs.
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In de regel legt een AA gegevens vast die al eerder bij de bank of de
kodperatie (en in mindere mate bij de agrariër) op machinaal leesbare
media zijn vastgelegd. Een automatisch transport vanuit de banken en
kohperaties naar de AA ligt dus voor de hand.

Dit transport begint de laatste jaren met voorzichtiqe stappen van de
grond te komen. Zo is er vanaf 1987 een overdracht via tapes van een
inkoopkoóperatie naar een AA-orqanisatie operationeel. Ook is er vanaf
1987 een proef gaande van transport via diskettes en tapes tussen een bank
en meerdere VLB-AA-organisaties. Vanaf 1988 zijn er studies gestart om te
komen tot netwerken tussen de organisaties die werkzaam zijn op het agra-
rische terrein en de agrariërs.

I-7 Sen optimalisatiemodel: globale opzet en doel
I-7-1 Globale opzet

De inhoud van het begrip "automatisering" binnen de titel van deze studie
wordt hier ruim gezien. Dit is nodig omdat een beperkinq in enige zin het
risiko met zich meebrengt, dat invloeden als gevolg van automatisering,
die grote gevolgen op het totale rendement van automatiserinq zouden
kunnen hebben, buiten het gezichtsveld blijven. Zo'n beperking kan zijn,
dat bijvoorbeeld alleen de produktie-automatisering van het voeren van de
administratie binnen het gezichtsveld valt. Dit heeft als konsequentie,
dat vele optimaliseringsaspekten van detail-niveau in eerste instantie
niet aan de orde komen. Het zicht op het geheel zou namelijk verminderen
als er teveel op details wordt ingegaan.

Automatiserinq wordt gezien als het geheel van onderwerpen die betrekking
hebben op het totstandkomen van systemen en het gebruik van die systemen.
Systeem wordt hierbij gedefinieerd als het geheel van hardware, software,
gegevens en organisatie dat nodig is om te komen tot automatische
gegevensverwerking.

De totstandkoming en het gebruik van systemen wordt in deze studie
onderverdeeld in de hoofdonderdelen:
1. informatiestrateqieplanning en informatiemodellen;
2. ontwikkelinq en realisatie van systemen;
3. invoering, onderhoud en de evaluatie.
4. het gebruik van systemen.

Konform de aangenomen definitie van "systeem" geldt, dat voor meerdere
hoofdonderdelen als aandachtsgebíeden gelden:
1. de organisatie;
2. de hardware (incl. communicatie);
3. de software;
4. de gegevens.

Een soortgelijke onderverdeling vindt men ook bij Benson and Parker
[Benson88]. Zij onderscheiden in het "technologie-gebied": gegevens,
toepassingen, technologie en bedrijfsorganisatie. Deze hoofdonderdelen
beïnvloeden elkaar. Deze beïnvloeding zal in grote lijnen volgens de
gegeven nummering oplopen. De kwaliteit van de latere hoofdonderdelen
hangt dus af van de vier aandachtsgebieden en van de voorgaande
hoofdonderdelen.



19

Per aandachtsgebied per hoofdonderdeel zullen er meerdere randvoorwaarden
gelden. De baten per hoofdonderdeel worden uitgedrukt in hun positieve
effect op de andere hoofdonderdelen. De baten van het hoofdonderdeel
"gebruik" zullen qrotendeels de rechtvaardiging van het geheel moeten
vormen.

I-7-2 Het doel

Het doel van het optimalisatiemodel voor automatisering bij AA-organisa-
ties is vooral om te trachten een rationalisering te bereiken bij automa-
tisering van de gegevensverwerkinq.

Door deze rationalisering wordt beoogd een evenwichtig beleid bij automa-
tisering te bevorderen, waardoor gestreefd kan worden naar een maximaal
rendement. Het rendement van de investeringen in automatisering moet afge-
zet kunnen worden teqen de rendementen van andere investeringen.
Het effect van het werken met dit model moet leiden tot een optimalisatie
van de automatiseringsaktiviteiten. Enerzijds door uit de aanwezige keuze-
mogelijkheden binnen de automatisering de beste keuze te doen. Anderzijds
door de automatiserings-keuzemogelijkheden binnen het geheel van de be-
sluitvorming op ondernemingsniveau een optimale plaats te geven.

Deze doelstelling wordt voor de beeldvorming toeqepast op AA-organisaties.
Na uitwerking kan het model basis zijn voor verdere ontwikkeling binnen de
AA-organisaties en voor andere omgevingen.

De meetbaarheid van alle beïnvloedende faktoren en gevolgen is beperkt.
Dit wordt veroorzaakt door de menselijke faktor die vaak overwegend is bij
de totstandkoming en het gebruik van systemen.
Ook de beschikbaarheid van feitenmateriaal en cijfers is beperkt. Dit kan
ondervangen worden door te werken met:

- waarschijnlijkheden en kansen;
- aannames van onder- en bovengrenzen;
- taxatie van waarden door meerdere personen.

Het doel is om een model te formuleren en te bouwen dat ook gebruikt kan
worden. In dit model moet men de meningen over de relaties en de
bijbehorende verhoudingsgetallen kunnen vastleggen. Als eerste toets op
juistheid en bruikbaarheid wordt het model gevuld met de relaties die in
de omgevíng van de AA-organisaties kunnen gelden.

De problemen die hierbij ontstaan kunnen in twee groepen worden ingedeeld:
- het definiëren van de relaties en faktoren;
- het toepassen van een optimalisatiemodel op deze materie.
Welke definitie en vorm het begrip optimalísatiemodel in deze studie zal
hebben wordt gedefinieerd in hoofdstuk VI. In hoofdstuk VIII wordt dit
aangevuld met de centrale begrippen: "oordeel, relativiteit en iteratie".
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I-7-3 De aanpak

De aanpak van de probleemstelling is als volgt:

1. Allereerst worden de hoofdonderdelen benoemd.
2. Vervolgens wordt per hoofdonderdeel naqegaan welke relaties er qelegd

kunnen worden. Dit zijn relaties tussen elementen van besluitvormíng
op automatiseringsgebied. Bij de formulering en beschrijving van deze
relaties wordt de AA-organisatie als omgeving aangehouden. Hiermee
wordt beooqd de mate van abstraktie te verminderen. De keuze van deze
konkrete omgeving beperkt het aantal te benoemen relaties tot een
hanteerbaar en overzichtelijk aantal. Bij de beschrijving van de
besluitvormingsmogelijkheden wordt zover op de inhoud ingegaan als
nodig wordt geacht voor het formuleren van de beoogde relaties. De
beschrijving van de inhoud is hier dus middel en qeen doel.

3. Na de beschrijving van de relaties worden deze in een meer formele
notatie verdicht weergegeven.
Hiertoe worden de volgende notaties gebruikt:
A-(f) B; A is een funktie van B;
A-(l~f) B; B is een funktie van A;
A-(r) B; A is een beperkende randvoorwaarde voor B;
A-(l~f) B; is een beperkende randvoorwaarde voor A;
A-(fx) B; de relatie tussen A en B is konditioneel, dus: (Fx) -

(F) C.
De formele notaties zijn niet exclusief. Als er wordt gekonkludeerd dat
"A -(f) B" dan wordt hiermee niet bedoeld dat er qeen andere invloeden
dan B of A zijn. Als er om een andere reden ook geldt dat "A -(f) C",
dan wordt die relatie genoteerd op de plaats waar die relatie wordt
gekonstateerd. In het eindmodel worden de relaties behandeld alsof er
gekonstateerd werd: "A (f) (B, C)".

4. De formele notaties van relaties per hoofdonderdeel worden vervolgens
in submodellen ondergebracht.

5. De submodellen worden in te konstrueren computermodellen vormgegeven.
Deze modellen worden doorgerekend.
Er wordt een benadering gerealiseerd in twee richtingen: een die het
"HOE" en een die het "WAT" in modellen weergeeft.

6. Van het model dat het "WAT" weergeeft wordt tevens een voorbeeldmodel
gevormd dat van toepassing is voor de AA-organisaties.
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beschrijving van de AA-organisaties

I
beschrijving per hoofdonderdeel
van de faktoren en de relaties

~
konklusies per hoofdonderdeel
in de vorn van formele relaties

konstruktie van het model
betreffende het "WAT"

I
toepassing cp de
AA-organisaties

konstruktie van de modellen
betreffende het "BOE"

I
samenvoeging van de
modellen betreffende
het "AOB"

het totaalmodel

Fiquur 3 De aanpak van het probleem
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I-7-4 O-pbouwvan het model

Op basis van het voorgaande kan aangegeven worden hoe de behandeling van
de hoofdonderdelen van het model zal plaatsvinden.

Hoofdstuk I

- De AA-organisaties
- De aanpak van het probleem

Hoofdstuk II

1
organisatie

A - veranderingsproces
B - organisatie van

ontwikkeling en
realisatie

Informatie5trategiePlanning
ínformatíemodellen

Hoofdstuk III
Ontwikkelino en realisetie

2 3
hardware software

gegevensarchitektuur
gegevensstromen
- eenmalige vastlegging
- interne gegevensstromen

externe gegevensstromen
gegevensbeheer

4
gegevens

keuze A - samenhang van
kapaciteiten de systemen

onderling
B - struktuur van

de systemen

Hoofdstuk IV
Invoerina Onderhoud en evaluetie

organisetie hardware softwere

- organisatie van de - onderhoud - onderhoud
informatiefunktie - evaluatie - evaluatie

Hoofdstuk V
Gebruik

- kos[en
- baten

Hoofdstuk VI
Gebruik

- randvoorwaarden van het model
- contouren van het model

Hoofdstuk VII
Gebruik

van formules tot modellen
- informatiestretegieplanning en
- veranderingsproces
- ontwikkelinq en realisetie
- hardware
- software
- gegevens
- implementatie en gebruik

gegevens

- gegevensbeheer

- waerde
- onderlinge relativiteit

ínformetiemodellen

Hoofdstuk VIII
Gebruik

- het [otaalmodel
- prioriteitenmodel voor AA-organisaties
- effektiviteítenmodel

Figuur 4 De behandeling van de hoofdonderdelen
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Hoofdstuk II

II De plaats van de éA-orqanisatie in zijn omqevinq en de infonoatiemodel-
problematiek

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de problematiek van de informa-
tie-strategie en de informatiemodellen. Daarna wordt getracht de invloed
ervan op het optimalisatiemodel te bepalen.

Daartoe wordt in onderdeel II-I het besturingsparadiqma als uitgangspunt
genomen. In onderdeel II-2 wordt op het probleem van de eenheid van
beschouwing ingegaan. Ter illustratie van de materie wordt in onderdeel
II-3 weergegeven tot welke gevolgen onduidelijkheid in deze kan leiden.
Dit voorbeeld geeft bij de analyse ervan tevens de overbrugging naar een
mogelijke oplossing die vorm geeft aan een hoofdonderdeel van het optima-
lisatiemodel. In onderdeel II-4 worden de variabelen bepaald die de
informatiemodel-problematiek kenmerken.

---------------~~--------------

II-1 De AA-orqanisatie en zijn plaats in ziin omgeving

De uitwerking zal primair gericht zijn op de AA-organisatie en zijn plaats
in de agrarische omgeving. In het jaarverslag VLB 1989 [VL889] wordt
aangegeven dat het aantal kliënten in landbouw, veeteelt en tuinbouw
49.415 bedraagt op een totaal aantal kliënten van 68.088.
Hieruit blijkt, dat het aandeel van de agrarische ondernemingen bij deze
AA-organisaties overwegend is. Dit leidt tot de keuze om de beschrijving
van de omgeving van de AA-organisatie te beperken tot de agrarische
sektor.

Het specifieke van de onderhavige situatie is, dat er geen sprake is van
een afgebakende eenheid van een onderneming waarvoor een informatiesysteem
tot stand moet komen.

Automatisering van een AA-organisatie betreft in principe drie hoofdonder-
delen; - het transformatiesysteem;

- het besturingssyteem;
- het informatiesysteem.

In deze terminologie van Blumenthal kennen wij dus drie systemen die ieder
zelf ook weer sturing behoeven [Hartman81,87]. Het bijzondere van het
transformatiesysteem bij de AA-organisatie is, dat de transformatie uit
gegevensverwerking bestaat. Dit bijzondere deelt de AA-organisatie met
andere bedrijven in de dienstverlenende sektor.
Bij de indelinq van R.W. Starreveld [Starreveld68] vallen de AA-organisa-
tíes onder de bedrijven die:
- voor de markt produceren;
- dienstverlenend zijn;
- geen goederenbeweging hebben en geen ruimten beschikbaar stellen.

"Bij deze kategorie bedrijven staat de levering van intellektuele arbeids-
prestaties c.q. persoonlijke diensten op de voorgrond. De grondslaq voor
de opbrengsten en opbrengstenverantwoording wordt gevonden in de tijdver-
antwoording van de personen die de arbeid verrichten." [Starreveld68].
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Deze schijnbaar eenvoudige konstatering heeft in de praktijk grote konse-
quenties. Het betreft hier de automatiserinq van het transformatiesysteem
(de "produktie"), de automatisering van de gegevensverwerking zelf.
Er is geen fysiek of financieel proces waarover gegevens verwerkt worden.
Het primaire proces zelf is ook gegevensverwerking.
In een bank of een verzekerínqsmaatschappij is bij het primaire proces het
geld of de polis een der belangrijkste entiteiten. In een AA-organisatie
is de belangrijkste entiteit bij het primaire proces de transaktie-ínfor-
matie over de transakties (zowel fysiek als financieel) van de kliënt.
Als dit bij het automatiseren van het primaire proces niet wordt onder-
ker.d, wordt al snel de automatisering van de gegevensverwerking over het
primaire proces bij de automatisering van het primaire proces veronaclit-
zaamd. Men kan dit manco in de meeste produktiesystemen voor de AA-orga-
nisaties aantreffen.

Welke primaire hoofdsystemen wij dienen te onderkennen wordt later in dit
hoofdstuk gegeven.

De omgevinq van de AA-organisatie bestaat uit een groot aantal kliënten.
Zoals qesteld oefent de AA-organisatie voor zijn kliënt zowel de funktie
van administrateur als van accountant uit. Hij neemt als het ware plaats
in de organisatie van zijn kliënt en oefent er (een deel) van de taken van
het besturend orgaan (zie figuur 2) uit.
Door deze positie komt hij in kontakt met de omgeving van die kliënt.
Hij assisteert hierbij zijn kliënt (bijvoorbeeld: adviesfunktie bij een
kredietaanvraagbehandeling) of treedt namens de kliënt op (bijvoorbeeld:
diskussie met fiscus).

Andere organisaties in de agrarische sektor oefenen ook funkties uit
namens de aqrarische kliënt. Dít zijn funkties die een grotere onderneming
zelf uitoefent, zoals inkoop, verkoop, research, produktontwikkeling,
marketing en produktie-analyse.

Vele koáperaties en~of kommerciële instellingen nemen op deze wijze feite-
lijk deel in bedrijfsfunkties van het agrarische bedrijf. Dit is weliswaar
een aspektmatige deelname, maar deze geldt wel voor een groot aantal agra-
rische bedrijven. Bij naspeuringen is gebleken, dat deze samenhangen op
nationaal niveau niet in kaart zijn gebracht. Zo'n beeldvorminq zou voor
een informatiemodel verhelderend kunnen werken.

Bij een informatiemodel van een onderneming onderkennen wij bij het ver-
vaardigen van het proces- en datamodel tal van relaties.
Deze relaties, vanuit het AA-oogpunt, zijn er ook in de agrarische kon-
stellatie. Alleen liggen nu de relaties niet binnen een onderneming, maar
tussen zelfstandiqe ondernemingen die aspektmatiq in de agrarische sektor
een funktie vervullen.

Binnen een onderneming is de uitwisseling van gegevens onderhevig aan en
wordt beperkt door het "eigen-domein-denken" van afdelingen of bedrijfson-
derdelen.

einnen de aqrarische konstellatie is dit sterker, omdat de dienstverlenin-
gen in zelfstandige onderneminqen plaatsvinden. Binnen een onderneming kan
dit "eigen-domein-denken" doorbroken worden door de centrale leiding. Bij
de agrarische sektor is de mogelijkheid om dit te doorbreken slechts
beperkt aanwezig.
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Overheidsinstanties (Ministerie van Landbouw Milieubeheer en visserij) en
standsorganisaties kunnen vergeleken worden met de centrale leiding.

Het onderstaande schema geeft weer welke plaats de AA-organisatie heeft in
een deel van de agrarische sektor [NCB86]. De kobrdinerende rol van de
NCB-standsorganisatie en de relatie met de omgevinq komt hierin naar
voren.
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II-2 Samenhang van systemen en de eenheid van beschouwinq

In de vorige paragraaf (II-1) is geschetst welke plaats de AA-organisatie
in zijn omgeving heeft. Dit is bepalend bij het hanteren van informatiemo-
dellen, omdat het systeem (de onderneming) waarvan het model gemaakt wordt
gedefinieerd moet worden.

II-2-a Samenhanq van systemen

De AA-organisatie vervult een funktie op het gebied van gegevensverzame-
ling, -verwerking en informatieverstrekking voor zijn klíënt en treedt
namens zijn kliënt op als administrateur. Om deze relaties duidelijk in
kaart te brengen ís het besturingsparadigma van De Leeuw [Leeuw74J een
goede methode. Hierbij wordt er immers van uitgegaan dat men het gedeelte
van de werkelijkheíd waarin men geïnteresseerd is, splitst in een deel dat
bestuurd wordt en in een deel dat de besturing verzorgt. Verder ~eldt
hierbij dat het informatiesysteem de verbinding verzorgt tussen het be-
stuurde systeem en het besturend orgaan. Door het besturingsparadigma kan
de plaats van de AA-organisatie in zijn funktíe als informatiesysteem
duidelijk worden geschetst.

De AA-organisatie is een deel van het systeem want het vervult een deel
van de funkties van het besturend-orgaan uit het besturingsparadigma
(figuur 2). We zien dit hier vanuít de optiek van het agrarische bedrijf.
Deze funkties worden bovendien voor veel agrarische bedrijven uitgeoefend.

Op de AA-organisatie zelf is het besturingsparadigma ook van toepassing.
Het primaire produktieproces in de AA-organisatie bestaat uit
gegevensverwerking. Dit produktieproces wordt bestuurd door een besturend
orgaan. De financiële tegenhanger van dit primaire produktieproces (dit
proces zou in een produktiebedrijf het fysieke produktieproces zijn), kan
ook weer in een besturingsparadigma worden weergegeven.

In figuur 6 wordt het algemene besturinqsparadigma weergegeven.

ongeving

besturend orgaan

bestuurd systeem

Verklaring bij figuur 6
1. invoer uit omgeving
2. uitvoer naar ongeving
3. vaarnemingen uit

omgeving
4. besturing van bestuurd

systeen
2 5. waarnemingen uit bestuurd

systeem
6. sturinq van de omgeving

Figuur 6 Het alqemene besturingsparadigma



De verdere uitwerking is toegespitst op de agrarische kliënten, doch geldt
analoog voor andere kliënten van de AA.

ongeving

3 6 10
7 '

besturend c- AA
orgaan ~

2

5
8

bestuurd systeem

Figuur 7 Besturingsparadigma van de kliënt met daarin de AA
Het besturingsparadigma van de kliënt van het AA-kantoor is een aanpassinq
op het algemene besturingsparadigma. De informatie waarmee het besturend
orgaan stuurt, wordt verzorgd door de administratieve funktie. Deze
funktie wordt voor een groot deel uitgeoefend door de
accountant-administratiekonsulent. Dit behelst vooral de besturing op
taktisch of strategisch niveau. Deze funktie verzorgt tevens een deel van
de communicatie tussen besturend orgaan en omgeving.

Het besturinqsparadigma wordt vervolgens in drie delen opgedeeld.
Dit heeft ten doel om duidelijkheid te verkrijgen over de rol van de
AA en de aanwezige relaties.

In eerste aanleg (zie figuur 8a) zien we het bestuurd systeem als de
gehele onderneming van de klant. In dat cjeval bestaat de funktie van de AA
uit het geven van analyse en advies.

Daarnaast heeft de AA de funktie van het voeren van de administratie en
het rapporteren aan de hand van de gevoerde administratie (zie figuur 8b).
Deze funktie houdt in het reqistreren van de geldstroom en het uitvoeren
van de financiële waardering (zie figuur 8c).

omgeving

3

besturend
orgaan

AA
(2)

10
(1) Aet bestuurd systeem is

de gehele ondetneming
(2) AA heeft een analyse- en

2 adviesfunktie

4 ~ ~I 5
8

bestuurd systeem
onderneming U )

Figuur 8a
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4

ongeving

besturend
orgaan

8

bestuurd systeen
(fysiek proces) (1)

Figuur 8b

onqeving

3

besturend
orgaan

5

6 9

~~~
8

]0

AA
(2)

bestuurd systeen (1)
(financíee] proces)

Figuur 8c

(1) Aet bestuurd systeen
is het fysieke produktie-
proces bij de kliënt

2 (2) De AA voert de goederen-
adninistratie

(1) Aet bestuurd systeen
is de financiële huis-
houding van de kliënt

2 (2) De AA adninistreert de
geldstroon en de finan-
ciële waarden

Figuur 8 De drie aspekten van het besturingsparadigma van de kliënt van de AA
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In onderstaande tabel wordt op een niet-limitatieve wijze invulling
gegeven aan de paradiqma's van de kliënt.

Fysiek (figuur 8b)

o evin

besturend orgaan
bestuurd systeem

AA

invoer (I)

uitvoer (2)
waarnemingen uit de
ongevinq l3)

sturinq bestuurd
systeem (4)

waarneninq uit
bestuurd systeen (5)

sturinq omqevinq (6)

- leveranciers
- afnenerslkliënten
- banken
- overheid
- inkoopverenigingen
- voorlichting
- research
- bedrijfsvergelijkende

instanties
- agrariër (boer. tuinder)
- het fysieke bedrijfs-

gebeuren
- adninistratie van de

goederenstroon
- vee, grondstoffen

middelen
- vee, agrarische produkten
- opdracht tot leveren
- richtlijnen overheíd
- voorlichting
- nornen uit financiéle

proces
- bijsturing produktieproces
- aanpassing produktieproces

of -nethode
- produktie gegevens
- aanwasgegevens
- verbruiksgegevens
- aanwezige niddelen
- aanschaf middelen
- aanschaf vee
- procesgegevens voor
bedrijfsvergelijkinq

eq qevens naar AA (7)

qeqevens naar
besturend orqaan (8)

- gegevens over de
goederenstroon

- gegevens uít de ongeving
ten bate van de adnini-
stratie

- infornatie over de
goederenstroon

- verwerkte gegevens voor
"sturing ongeving"

Financieel lfiguur Sc)

- leveranciers
- afnenerslkliënten
- banken
- overheid
- inkoopverenigingen
- voorlichting
- research
- bedrijfsvergelijkende

instanties

- de geldstroom

- administratie van de
geldstroon

- inkomsten

- uitgaven
- inkoopfakturen
- journaalposten uit

fysieke posten
- richtlijnen verslaqgeving
- aanvraag on informatie
- bepaling bestedingspatroon
- cash-flow beslissingen
- betalingsopdrachten
- gegevens liguiditeit
- gegevens solvabiliteit
- gegevens over debiteur
- gegevens over krediteur
- aannaningen en verkoop-

fakturen
- verslaggeving
- aangiften
- subsidie-aanvragen
- financiële gegevens
voor bedrijfsvergelijking

- gegevens over de geldstroon
en de waarden

- gegevens uit de omgevinq
ten bate van de adninistratie

- infornatie over de geldstroon
en de waarden

- verwerkte gegevens voor
"sturing ongeving"

Tabel 7 De invulling van de paradigma's uit fiquur 8
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Indien de kliënt aan de AA een volmacht verstrekt kunnen er ook direkte
lijnen voorkomen tussen de "AA" en de "omgeving" (9 en 10).

Deze relatíes (9 en 10) zijn een gedeelte van de stromen (3) en (6).

Resumerend houdt dit in dat de AA per kliënt:
- de administratie van de goederenstroom inricht en voert;
- de administratie van de geldstroom inricht en voert;
- de analyse- en adviesfunktie op ondernemingsniveau uitoefent.

Besturinqsparadiqma AA-orqanisatie

1 2

I ~
---------------------y --- -----~-------------------i I 1 ~

1 I 1 ~

' besturend orgaan ~ ~ besturend orgaan ;

(noot 1)
m , , i

i i
~ 'i ~
i

bestuurd systeem
lproduktie)

l:n

Dit zijn
kliénten

de drie qebieden in de paradiga~a"s van de
in fiquur 8 die zijn aangeduid net "AA".

Figuur 9 Het besturingsparadigma van de AA-orqanisatie

Bij het bestuurd systeem van de AA-organisatie onderscheiden we vervolgens
twee sub-paradigma's.
Eén waarbij het bestuurd systeem bestaat uit het uitvoeren van het
primaire produktieproces. Bij het andere bestaat de besturingssituatie uit
het financiële beheer van de AA-organisatie.

~
i
I

bestuurd systeen
(financieell

~
i
i
~
i
i

j 1 ~

- --------------------------

Het bestuurd systeem van de produktie valt samen met het uitoefenen van de
funktie "AA" in de drie besturingsparadigma's van de kliënt, zoals in
figuur 8 weergegeven.
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Gegevens uit het bestuurd systeem produktie (zie figuur 9, noot 1) gaan
naar het besturend orgaan "produktie" zoals:

- kliëntgegevens;
- verbruik van middelen;
- produktievoortgang.

Geqevens uit de beide besturingssystemen (zie figuur 9, noot 2) gaan naar
stafafdelingen en leiden via het besturend orgaan van de AA-organisatie
tot stuurmaatregelen. Dit betreft gegevens in verband met het:

- beleid inzake middelen;
- beleid inzake methode;
- beleid inzake produkt.

Voor deze staftaken qelden weer evenzovele besturingsparadigma's.
Die worden hier niet uitgewerkt.

Binnen het besturingsparadigma "financieel" wordt eveneens een verder
onderscheid gemaakt en wel tussen operationeel niveau, financiële admini-
stratie en fir,ancieel beleid.

Resumerend onderkennen we de volgende tien besturingssituaties binnen de
AA-organisatie:
kliënt - goederenstroomadministratie;

- geldstroomadministratie;
- analyse en adviesfunktie.

produktie - produktiebesparing en produktiebeleid;

financieel - operationeel;
- financiële administratie;
- financieel beleid.

staf - produktbeleid (fiscaal, accountancy, juridisch);
- middelenbeleid (personeel, automatisering);
- methodebeleid (ontwikkeling, research).
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Deze tien besturingssituaties voor de AA-organisatie vertonen een samenhang
met de besturingssituaties van de klanten (zie figuur 10).
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De gearceerde gebieden "AA" zijn qelijk aan het gearceerde gebied
"Bestuurd Systeem Produktie".

Figuur 10 De samenhang van de besturingssituaties
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II-2-b De eenheid van beschouwing

Hierboven ís expliciet qemaakt hoe de relaties liggen tussen de te onder-
kennen systemen bij de kliënt en het AA-kantoor.

Deze beeldvorming is nodig om te onderkennen waar het probleem van de
"eenheid van beschouwing" ligt. Bij AA-kantoren wordt een speciale funktie
uitgeoefend, die ertoe leidt dat het bestuurd systeem van het fysieke
proces (het primaire produktieproces van het AA-kantoor) gelijk is aan een
deel van het besturend orgaan bij de kliënten.
Dit geldt zowel bij de besturingssituatie van het financiële als van het
fysieke proces c.q. systeem.
Het AA-kantoor vervult deze funktie vooral bij agrarische bedrijven, maar
ook bij haar andere kliënten.

Na deze konklusie ontstaat het probleem van de systeemgrenzen.
Men zou zich bij verdere analyse vooral kunnen ccncentrcren op de bestu-
ringssituaties.

- kliënt - goederenstroom administratie
- kliënt - geldstroom administratie

Dit is veelal de praktijk.

Men veronachtzaamt dan:
- de onderlinge verwevenheid van de 10 besturingssituaties;
- de 1 op n relaties tussen AA en kliënt.

De onderlinge verwevenheid legt speciale eisen op, zoals ten aanzien van:
- communicatieaspekten (tijdigheid, tijdvak);
- afstemming van definíties, rekenreqels, fysieke uitwisseling;
- verschillen van tijd en plaats.

Waartoe het niet onderkennen van dergelijke problemen kan leiden, kan aan
de hand van een konkreet voorbeeld duidelijk worden gemaakt.
In dit voorbeeld wordt dan tevens nader ingegaan op het gebruik van ínfor-
matiemodellen (hoofdstuk II-3).

II-3 Informatiemodellen, theorie en praktijk

Hier wordt nagegaan wat de plaats en de bedoeling van de informatiemodel-
len zouden moeten zijn en hoe deze theorie in de praktijk gestalte krijgt.
De faktoren die bepalen hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast zijn
van belang in het kader van deze studie. De inhoud van deze modellen is
hierbij op dit moment van minder belang. Als ervaringsachtergrond wordt
hierbij het INSP-LO genomen (het INformatieStimuleringsPlan voor Land en
Tuinbouw).

II-3-1 Doelstellinq en methode

Het INformatieStimuleringsPlan (INSP) heeft ten doel om de informatie-
technologie te stimuleren.
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Binnen het Ministerie van Landbouw Milieubeheer en Visserij is dit meer
specifiek [SIVA86]:

- het qebruik van de informatietechnologie met als uitgangspunt
de boerderij;

- struktuurverbetering bij landbouwonderzoek, -onderwijs en
voorlichting met betrekking tot informatietechnologie.

Als methodiek is gekozen voor een aangepaste versie van "information
engineering" van James Martin Associates (zie figuur 11).
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Figuur 11 The main techniques of information engineerinq
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De methodiek "Information Engineering" [VLB87J [Leeuw74] geeft duidelijk
de plaats aan van de informatiemodellen in het gehele onderzoeks- en rea-
lisatietrajekt.

Bij de aktiviteiten ín het kader van INSP heeft men zich vooral gericht op
de onderdelen "Process modelling" en "Data modelling". De aktiviteiten op
het gebied van strategische planning (ISP en BSP) zijn dus niet uitqe-
voerd.

De gevolgen van de beslissing om deze methode van werken te hanteren
kunnen worden vastgesteld door na te gaan wat de fase Informatiestrate-
gieplanning (ISP) inhoudt. De akties die in die fase uitgevoerd moeten
worden en de resultaten die hier het gevolg van moeten zijn, blijken uit
het volgende schema [Martin86] (zie figuur 12).
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Figuur 12 Te volgen stappen bij een InformatieStrateqiePlanninq

Het ontstaan van informatíestrategiemethoden volgde uit de behoefte om een
tekort aan samenhang binnen de gegevensverwerking te voorkomen, om auto-
matiseringseilanden tot een geheel te laten groeien en om goed qestruktu-
reerde databases te kunnen bereiken. Automatisering van de informatievoor-
ziening in een onderneminq die beperkt blijft tot alleen "produktie" en
niet verder kijkt naar andere hoofdfunkties, is volledig in strijd met de
eis van een informatiestrategie op ondernemingsniveau.

Ontwerp een voor-
lopige infornatie-
architectuur
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In een grote onderneming kunnen wij meerdere hoofdfunkties onderkennen,
zoals bijvoorbeeld:
- ínkoop;
- produktie;
- verkoop;
- administratie en financiën;
- informatieverzorqing;
- marketing;
- produktontwikkeling en research;
- ondernemingsbeleid.

De agrarische onderneming kan gezíen worden als een produktiecel in een
groter geheel waar AA-organisaties de administratiefunktie uitoefenen.

Voor de "produktiefunktie" is een aantal globale en gedetailleerde proces-
en datamodellen opgesteld. Er zijn een aantal takken binnen die
"produktiefunktie" onderkend en voor de belangrijkste takken zijn die
modellen gemaakt. Ook voor de "admir.istratiefur.ktie" is eer. aantal
zogenaamde takdoorsnijdende modellen opgesteld [VLB-LEI85].

Het gebied dat de opgeleverde modellen dekken, kan als volgt worden
weergegeven:

d ni ra e ~
~ n ci

beleid

inkoop

II-3-2 Faktoren

verkoop

infornatieverzorging

i marketing

produktontwikkeling
research

Figuur 13 De beschreven hoofdfunkties

De gang van zaken bij INSP-LO levert een beeld van de plaats die informa-
tiemodellen in het gehele automatíseringsproces kunnen hebben en van de
invloed die zij erop hebben. Dit is toegespitst op de modellenbouw in het
kader van het INSP-agrarisch. Daarbij hebben de VLB-organisaties een groot
aandeel gehad en wel door de betrokkenheid met de takdoorsnijdende model-
len.
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De oorzaken die de aanpak van een informatiebeleid op het niveau van de
agrarische sektor in de weq hebben gestaan, zijn niet eenduidig aan te
wijzen. De werkelijke gang van zaken maakt echter wel plausibel dat de
volgende faktoren aan de orde zijn geweest:

- onduidelijkheid vooraf over de besturinqssystemen die ooor het gehele
proces gelden; en daardoor ook de keuze voor een te beperkte "eenheid
van beschouwing";

- onduidelijkheid vooraf over de methode: gaandeweg het projekt ontstaat
diskussie en duidelijkheid over de plaats van de gedane keuze in het
gehele trajekt;

de zeer komplexe en omvangrijke samenstelling van de organisatie van de
agrarische sektor;

- een ontkoppeling van de fasen "opstellen technische specifikaties" en
"opstellen systeemontwerp" van de aktiviteiten aan informatiemodellen,
waardoor een wisselwerkinq tussen deze fasen niet mogelijk werd;

- planningsproblemen en afstemmingsproblemen.

Samenvattend volgt hieruit dat de kans van slagen om een goed informatie-
strategieplan te verkrijgen, vooral sterk bepaald wordt door:

- de omvang en de organisatievorm van de te beschouwen besturings-
situaties;

- het methodische kennisniveau van de betrokkenen.

II-4 De info~matiemodelproblematiek

De problematiek rond informatieplan en informatiemodellen kunnen we in
twee onderdelen onderscheiden:
- welke zijn de redenen om te komen tot een informatieplan en wat willen

we ermee bereiken (waarom?);
- hoe geven we de aktiviteiten voor het informatieplan inhoud (hoe)?

In het voorgaande hoofdstuk is geïllustreerd tot welke problemen het
werken met informatiemodellen in de praktijk kan leiden.
Daar is geanalyseerd welke faktoren het werken aan informatieplan en
-model in een praktijksituatie kunnen beïnvloeden: het "hoe".

De faktoren di.e van belang zijn om het "waarom" van deze aktiviteiten te
bepalen zijn geïnventaríseerd in een enquéte [Mantz85).
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De behoefte aan infornatiebeleid en infornatie(struktuur)plannen

De volgende redenen zijn genoend waaron de organisaties geen infor-
natiebeleid en infornatie(struktuur)plan hebben vastgelegd:

a. Aet is struktureel niet noodzakelijk voor de organisatie
- omang te gering;
- een stabiele organisatie en processtruktuur;
- veel ad hoc en intuTtieve beslissingen;
- decentralisatie en autononie: infornatievoorziening is een zaak
van afdelingen, divisies en direkties;

- behoud van flexibiliteit en kreativiteit;
- traditioneel produktiebedrijf: gering aantal produkten, klanten en
leveranciers en accent op produktie, voor beleid geen tijd.

b. Geen prioriteit
- te veel in beweging, eerst reorganiseren;
- accent op operationele zaken;
- eerst autonatiseringsprojekten realiseren;
- geen knelpunten gesignaleerd.

c. Geen kapaciteít
- onvoldoende nankracht, deskundigheid;
- te kleine stafafdelingen;
- ontbreken van een funktionaris die initiatieven neent, voor het

sttuktureren van infornatievoorziening.

d. Organisaties zijn er nog niet aan toegekomen
- nen eroet nog starten;
- infornatiebeleid (-planning) in voorbereiding;
- eerst voor bedrijfsonderdelen bezig; nog niet voor gehele organisatie.

e. Organisaties verkiezen een andere aanpak
- infornatievoorziening is een zaak voor bedrijfsonderdelen, niet
voor het geheel;

- vanuit globale richtlijnen direkt autonatiseringsprojekt starten;
- informatiebeleid is onderdeel van ondernenings- c.q. algemeen beleid.

f. Overige redenen
- direktie enlof bestuur hebben geen belangstelling;
- ontbreken van algeneen beleid;
- infornatievoorziening wordt verzorgd doot derden,

De volgende redenen zijn gegeven waaron het voor de organisatie wel
nodig wordt geacht on een infornatiebeleid en infornatie(struktuur)-
plannen vast te leggen:

a. Verbeteren van de kwaliteit van de infornatievoorziening
- het in kaart brengen van infornatiestronen en infornatiebehoeften

ín onderlinge sanenhang;
- een betere benutting van nieuwe autonatiseringsnogelijkheden,
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b. Verbeteren van afstenning tussen:
- autonatiseringsprojekten;
- hardware en software;
- richtlijnen voor de infornatievoorziening in de gehele organisatie;
- infornatievoorziening en andere beheersgebieden zoals personeel en

financiën.

c. Yerbeteren van de prioriteitenstelling
- betere afweging kosten~baten;
- voorkonen ad hoc beslissingen;
- voorkonen van voortdurende wijziging in prioriteitenstelling.

d. Verbeteren van het funktioneren van de organisatie als geheel
- betere besturings~agelijkheid;
- betere sanenwerking; voorkont diskussies, schept duidelijkheid,
betere besluitvorning en verhoging notivatie;

- betere toetsing van bestaande infornatievoorziening;
- verbeteren van doelnatigheid en doeltreffendheid;
- naakt kostenbewust;
- voorkont wildgroei in autonatisering;
- verbetert toekonstige positie van bedrijf.

Zowel de redenen die opgegeven zijn om geen informatiebeleid te vormen en
in plannen vast te leggen als de redenen om dit wel te doen, zijn van
belang voor een analyse. De uitwerking van de redenen om dit wel te doen
vormt steeds meer onderwerp van studie [Theeuwesó6J.

De uitkomsten van de enquête dienen voor het doel van deze dissertatie
teruggebracht te worden tot de volgende globalere formulering:

De redenen om wel of niet aan de vorming van informatiebeleid te werken
worden vooral verklaard door de aard van de organisatie en de situatie
waarin de organisatie zich bevindt.

Beïnvloedende faktoren van informatiebeleid bi7 de AA-orqanisaties

Voor de AA-kantoren gelden daarboven nog drie specifieke zaken in het
bijzonder:

a- de status van de geautomatiseerde gegevensverwerking;
b - het ondernemingsbeleid;
c- de omvang van de onderneming.

ad a. De status van de automatiserinq

Zoals eerder is opgemerkt bestaat bij de AA-organisaties het primaire
produktieproces uit qegevensverwerking.

Uit de besturingsparadigma's is gebleken, dat voor een AA-organisatie een
tiental besturingssituaties aan de orde zijn, die íeder hun eigen karakte-
ristieken hebben (zie paragraaf II-2-a):
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Deze tien gebieden heb5en ieder in een AA-organisatie op een bepaald
moment een bepaalde status. De status van de automatisering van de
qegevensverwerking per besturinqssituatie, ofwel de automatiseringsgraad,
is een van de bepalende faktoren.

ad b. Het onderneminqsbeleid

Het beleid dat gevoerd wordt voor de gehele onderneming is ook bepalend
voor het informatiebeleid.

Als het beleid gericht is op het versterken van de ondernemingspositie,
door zich in de markt en ten opzichte van de kliënt te profileren met ge-
avanceerde produkten en diensten, dan geeft dit in sterke mate richting
aan de vraag naar informatiebeleid. De behoefte aan informatiebeleid zal
geringer zijn als alle aandacht gericht wordt op traditionele produktie-
toepassingen (zoals besturingssituaties 1 en 2 uit paragraaf II-2-a).

Wanneer de ar.alyse en advieswerkzaamheden als eer. speerpunt van beleid
gezien worden en wanneer de automatisering hiervan wordt gezien als het
middel om een voorsprong op de markt te verkrijgen, dan wordt de behoefte
aan informatiebeleid vergroot.

Er zijn meerdere aspekten waarop het ondernemingsbeleid zich primair kan
richten om de organisatie te sturen.
Afhankelijk van de ondernemingssituatie kunnen een of ineer van de volgende
aspekten de nadruk krijgen:

- personeelsbeleid;
- opleidinqsbeleid;
- vestigingenbeleid;
- marketingbeleid;
- produkt~marktbeleid.

Dit beïnvloedt niet alleen de inhoud van het informatiebeleid maar bepaalt
ook of informatiebeleid aan de orde komt.

Als degenen die het ondernemingsbeleid vorm geven meer dan evenredig met
een aandachtsgebied bezig zijn, hebben zij minder aandacht voor andere
beleidsaandachtsgebieden, zoals het informatiebeleid.

De meeste AA-organisaties zijn klein van omvang. Verder bestaat de leiding
niet uit managers met een evenwichtige aandacht voor de onderscheiden
beleidsaandachtspunten. Het zijn immers in de regel beroepsbeoefenaars
(AA's). De aandacht voor de vorminq van informatiebeleid zal hierdoor in
deze groep ondernemingen dan ook in de regel gering zijn.

De (omgekeerde) relatie tussen ondernemingsbeleid en informatiebeleid
wordt met name door Benson en Parker [Benson88] beschreven. Een schets van
die samenhang is in figuur 14 weerqegeven.
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Fiquur 14 De relatie tussen ondernemingsbeleid en informatiebeleid

Zij beschrijven de sametthang als cyclisch en synergetisch.
De strategieplanning op ondernemingsniveau is leidend voor de planning op
bedrijfsniveau (op taktisch niveau).
Deze is op zijn beurt bepalend voor de organisatie van de technologie, die
deze geacht wordt te ondersteunen. De technologie levert moqelijkheden
voor toekomstig gebruik binnen de onderneming op en dit beïnvloedt via een
informatiestrategieplan het ondernemingsbeleid.

ad c. Omvang van de onderneming

De kosten die verbonden zijn aan een informatiestrategieplan en aan het
periodiek reviseren ervan, zíjn ín de regel hoog in relatie met de omvang
van de ondernemingen (- AA-kantoren).
Een indruk van de omvang geeft tabel 1, waaruit blijkt dat het merendeel
van de orqanisaties vanuit slechts één vestigingsplaats werkt.

De antwoorden in de hiervoor genoemde enquéte op de vraag naar de reden
van het al of niet aanweziq zijn van informatiebeleid, qelden voor een
groep onderneminqen met een grotere diversiteit. De AA-organisaties vormen
een onderdeel van een deelverzameling uit deze groep waar de bedrijfsom-
vang gering is.
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De antwoorden zullen daarom bij een enquéte onder AA-organisaties geordend
kunnen worden onder de redenen:

- te kleine omvang;
- geen mankracht;
- te kleine stafafdelingen;
- voor beleid geen tijd.

In de enquéte in 1988 kwam men tot de konklusie [Mantz88], dat voor kleine
organisaties een aangepaste methode gewenst zou zijn (0 - 500 werknemers).
In die organisaties bleek het informatieplan beperkt te blijven tot een
prioriteitenlijst van automatiseringsprojekten. Zo zouden daar dezelfde
stappen afgelegd moeten worden, maar dit zou "niet explíciet hoeven te
leiden tot bedrijfsprocesmodellen en gegevensmodellen".

II~S Sindkonklusie

Net vccrgaande resulteert in de volgende relaties voor het optimalisatie-
model.

~ Redenen om niet tot een informatiebeleid en informatieplan over te gaan:
(hoofdstuk II-4)

- men vindt het struktureel niet noodzakelijk voor de organisatie;
- men kent het geen prioriteit toe;
- het ontbreken van kapaciteit;
- men is er nog niet aan toegekomen;
- men verkiest een andere aanpak.

~ Specifieke invloedsfaktoren binnen de AA-organisaties (hoofdstuk II-4):

- bestaande automatiserinqsgraden van de tien besturingssituaties;
- grote aandacht voor andere beleidsaandachtspunten;
- qeringe omvang van de AA-organisaties.

~ Specífieke invloedsfaktoren die een adequate aanpak moeilijk maken
(hoofdstuk II-3-2):

- omvang en organisatievorm van de te beschouwen besturingssituatie;
- methodisch kennisniveau.

~ Het positieve effect van een informatiebeleid en -plan is gelijk aan de
redenen om wel hiertoe over te gaan (hoofdstuk II-4):

- verbeteren van de kwaliteit van de informatievoorziening;
- verbeteren van de afstemmingen;
- verbeteren van de prioriteitenstellingen;
- verbeteren van het funktioneren van de organisatie als geheel.
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Deze konklusies worden onderling in verband qebracht via de notatiewijze
uit hoofdstuk I-7-3 en leiden tot de volgende (niet exclusieve) relaties:
~ Het funktioneren van de organisatie als qeheel

-(f) kwaliteit van de informatievoorziening ten behoeve van
- produktie AA
- manaqement AA

- (f) afstemminqen
- (f) prioriteitenstellinqen
- (f) kwaliteit van informatiesystemen

- (f) informatieplan

-(f) omvang en organisatievorm van de
besturingssituaties

- (f) methodisch kennisniveau
- (f) financiële draagkracht

- (f) gerichtheid van de ondernemingsleiding

- (f) menskapaciteit
- (f) financiële draagkracht

- (f) bestaande automatiserinqsgraad
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Hoofdstuk III

III Ontwikkelinq en realisatie van systemen

In dit hoofdstuk zullen de faktoren bepaald worden die in het totale
optimalisatiemodel opgenomen worden, vanuit het hoofdonderdeel ontwikke-
linq en realisatie van systemen.
Daarbij gelden de vier aandachtsgebieden: organisatie, hardware, software
en gegevens.

Deze worden als volgt onderscheiden:

III-1 organisatie
la het veranderingsproces;
lb organisatie van de ontwikkeling en de realisatie;

III-2 hardware;
2a de keuzeprocessen;
2b de kapaciteit per komponent;

III-3 software;
3a de samenhang van de systemen onderling;
3b de struktuur van de systemen;

III-4 gegevens;
4a strukturering en analyse;
4b analyse van stromen intern;
4c analyse van stromen extern;
4d operationele aspekten
4e beheer.

III-1 Ontwikkelinqen en realisatie: orqanisatie

III-1-a Het veranderinqsproces

Waarom leidt automatiserinq tot verandering?

Automatisering behoort tot de groep van doelbewuste veranderingen
[Klooster78, pag. lOJ.
Andersoortige veranderingen zijn de "ontwikkelingsveranderingen" en de
"spontane" veranderingen. Ontwikkelingsveranderingen zijn het gevolg van
het aanpassen van de orqanisatie aan de omgeving en spontane veranderingen
ontstaan bijvoorbeeld door het reageren op kalamiteiten.

P.utomatiseren is het reageren op technologische ontwikkelingen buiten de
organisatie, hetgeen nodig is om de funktie van de organisatie in de
omqeving te kontinueren of te versterken.
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III-1-al Waarom als funktie in het model?

De opname van het veranderingsproces als funktie in het optimalisatiemodel
is te verklaren vanuit de motivering voor de noodzaak van een verande-
ringsanalyse. Waarom kan men niet meteen de geschikte veranderingen door-
voeren om de ondervonden problemen op te lossen?
Dit is zo omdat men de oorzaken moet analyseren en niet de symptomen moet
oplossen [Lundeberg 81]. Bij de veranderingsanalyse worden de oorzaken van
de veranderingsbehoefte geanalyseerd, wordt gezocht naar de juiste kombi-
natie van veranderingsmaatregelen en wordt nageqaan of het gewenste resul-
taat bereikt zal worden.

Of inen de veranderingsanalyse moet toepassen en zo ja tot welke hoogte dit
moet gebeuren, hangt af van de afweging van meerdere faktoren. De hoeveel-
heid werk die aan zo'n analyse is verbonden is een faktor. Verder is er de
vraag welk risiko men loopt om verkeerd te investeren als men zonder deze
analyse het ontwikkelingstrajekt ingaat. Tenslotte kan men zich afvragen
hoeveel voordelen van de te bereiken veranderde toestand men geheel of
gedeeltelijk zal missen als men deze analyse nalaat.

Overígens wordt in "de ISAC-methodiek" [Lundeberg8l,pag.81] geformuleerd:
"of en hoe uitqebreid de veranderingsanalyse toegepast moet worden hangt
af van de afweging van de voor de veranderingsanalyse noodzakelijke hoe-
veelheid werk tegenover het risiko van verkeerde investeringen dat men
loopt wanneer men geen veranderingsanalyse uitvoert voordat men een ont-
wikkelingsprojekt begint".

Als het ontwikkelingsprojekt een investering met zich meebrengt van
f 100.000,-- en het nalaten van veranderingsanalyse brengt het risiko met
zich mee dat f 40.000,-- van deze f 100.000,-- een verkeerde investering
is, dan zou men volgens deze redenering tot f 40.000,-- hoeveelheid werk
in de veranderingsanalyse mogen steken. Dit is niet juist. Deze benadering
gaat uit van investerinqen en kosten en laat de baten buiten beoordelinq.
Het is onder bepaalde omstandigheden heel goed mogelijk dat de baten een
veelvoud zijn van de kosten. Als het uitvoeren van de veranderinqsanalyse
ertoe leidt dat men deze baten binnen het bereik krijgt, dan zou er een
heel ander bedrag aan die analyse besteed mogen worden.

ook hier is het een zaak van afwegen waardoor uiteindelijk de optimali-
satie van automatisering wordt beïnvloed.

De stappen die bij de veranderingsanalyse worden gevolgd zijn volgens
ISAC:
- analyse van de problemen, de huidige situatie en de behoeften

- probleeminventarisatie;
- analyse van de belangenqroepen;
- probleemgroeperinq;
- beschrijving van de doelstellingen;
- beoordelinq huidige situatie;

- studie van de veranderingsalternatieven
- bedenken van veranderingsalternatieven;
- beschrijven van veranderingsalternatíeven;
- beoordelen van veranderingsalternatieven;

- keuze van de veranderingsaanpak
- keuze van veranderingsalternatieven;
- keuze van ontwikkelingsmaatreqelen.
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De inhoud van de veranderingsanalyse is slechts voor zover aan de orde als
nodig en nuttig is voor het te bereiken einddoel: het optimalisatiemodel.
Het al dan niet uitvoeren van deze analyse en de mate waarin het doel
wordt bereikt zijn primair onderwerp van aandacht.

III-1-a2 Faktoren in de funktie "veranderingsproces" van het model

Bij de funktie veranderingsproces worden twee hoofdaspekten onderkend:
- het zoeken van het beste veranderingsalternatief;
- de mate waarin het gestelde doel wordt bereikt.

Bij het eerste hoofdaspekt ligt de nadruk op een te hanteren methode, op
de techniek, alsmede op het kreatief bedenken van alternatieven.
Bij het tweede hoofdaspekt staat het woord "acceptatíe" centraal. De mate
waarin het nieuwe systeem efficiënt en effectief zal zijn hangt af van de
acceptatie. Het hangt af van de wijze waarop met de weerstand tegen
verandering is omgegaan.

Kortheidshalve zullen deze twee hoofdaspekten aangeduid worden met:
- organisatorische funktie (hoofdstuk III-1-a3);
- inhoudelijke funktie (hoofdstuk III-1-a4).

Anders weergegeven [Lundeberg8l,pag. 34] kan men stellen:

~ mate van succes
- (f) kwaliteit x acceptatie.

Relatie van het veranderinqsproces en de informatiemodelproblematiek

De resultaten en produkten van de aktiviteiten rond informatiemodellen
zijn in het voorgaande hoofdstuk genoemd. De resultaten en produkten van
de aktiviteiten die plaatsvinden in het kader van de veranderingsanalyse
vertonen hiermee een overeankomst. Een belangrijk verschil is, dat bij de
veranderingsanalyse het organisatorische aspekt en de invloed daarvan op
alle fasen van de automatiserinq, een centraal thema vormen.
In het hoofdstuk over de problematiek van informatiemodellen zijn daarvan
pro's en kontra's genoemd. Voorzover de veranderingsanalyse tot dezelfde
resultaten en modellen leidt, gelden daarvoor in de regel dezelfde pro's
en kontra's.

Wezenlijk aan de veranderingsanalyse is de aandacht voor belangen, kon-
flikten en weerstanden. Dit heeft effect op alle te behandelen faseringen
en dit is van algemeen organisatorische aard.

Het onderwerp "veranderingsproces" is gedeeltelijk een doublure met de
"informatiemodelproblematiek". Waar dit het geval is zouden dezelfde fak-
toren twee maal in het optimalisatiemodel voorkomen.
De redenen om niet tot informatiebeleid en informatieplan over te gaan,
kunnen dan ook gelden om niet voor de inhoudelijke funktie van het veran-
deringsproces te kiezen. Dit is echter niet steeds noodzakelijk het geval
vanwege de verschillen tussen het inhoudelijke deel van het veranderings-
proces en de informatiemodelproblematiek.
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III-1-a3 Orqanisatorische funktie

Informatiesystemett kunnen kompleet falen als gevolg van reakties van
gebruikers en ook wanneer de ontwerpers de organisatorische gevolqen niet
voldoende overwegen [Lucas82). De organisatorische faktoren kunnen
daardoor even belangrijk zijn als de wijze waarop het systeem operationeel
funktioneert.

Zaken die ten aanzien van dit facet van belang zijn kunnen als volgt
worden weergeqeven (zie figuur 15).
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Figuur 15 Informatiesystemen binnen de organisatorische kontekst

Verklarinq van de relaties uit het bovenstaande schema:

-1- Het beleid ten aanzien van ontwikkelinq en verwerking van de automa-
tiseringsfunktie en de uitvoering van dit beleid beïnvloeden de tech-
nische kwaliteit van de informatiesystemen.

-2- Het beleid ten aanzien van ontwikkeling en verwerking van de automa-
tiseringsfunktie beïnvloedt de houding van de gebruiker en diens
meninq over de informatiesystemen en de gegevensverwerkingsfunktie.

-3- Kontakt van de gebruikers met de gegevensverwerkingsfunktie onder
onqunstige omstandigheden leidt tot een ongunstiqe gebruikershouding
en -mening.

-4- eetrokkenheid van gebruikers bij ontwerp en gebruik beïnvloedt hun
houding en meninq positief.

-5- Systemen van hogere technische kwaliteit veroorzaken een gunstiger
houding en mening van de qebruikers.
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-6- Een hoger niveau van steun en deelname van de leidinq bij automatise-
ring beïnvloedt de mening en houding van automatiseringsfunktionaris-
sen en gebruikers positief.

-7- Gunstige houding en meninq van gebruikers leiden tot een hoger niveau
van gebruik van informatiesystemen.

-8- Individuen met verschillende besluitvormingsstijlen maken op
verschillende manieren qebruik van informatiesystemen, analyseren
qeqevens verschillend, nemen verschillende beslissinqen en
funktioneren met uiteenlopend succes.

-9- Verschillende personele en situationele omstandiqheden leiden tot een
uiteenlopend niveau van gebruik van informatiesystemen en
verschillettde akties.

-10- Een systeem dat technisch hoogstaand is, leidt tot een beter gebruik.
-11- Een hoog niveau van qebruik van een informatiesysteem maakt het meer

waarschijnlijk dat de gebruiker akties uitvoert op basis van de
verstrekte informatie. Afhankelijk van de aard van de analyse, het
probleem en de informatie, kunnen vormen van hoog niveau van gebruik
leiden tot een hoog of laag niveau var. prestaties.

De implikaties van bovenstaande stellingen, gericht op het totstandkomen
van geaccepteerde, goed qebruikte systemen en een succesvolle
implementatie, zijn als volgt geformuleerd [Lucas82]:

1) zorg voor een stuurqroep van gebruikers en automatiseerders die samen
prioriteiten bepalen;

2) zorq voor een training van automatiseerders gericht op een rol als
katalysator;

3) maak een gebruiker hoofdverantwoordelijk;
4) zorg voor voldoende middelen en tijd bij het ontwerptrajekt;
5) zorq voor betrokkenheid van de hoogste leiding;
6) zorg dat bij het ontwerp technische zaken als gegevensanalyse niet de

overhand krijgen op organisatorische elementen;
7) geef opdracht om alle organisatie-elementen van informatiesystemen te

analyseren;
8) zorg voor experimenteren en testen door de gebruikers;
9) plan de veranderingen, lettend op persoonlijke en situationele

omstandiqheden;
10) zorg voor voldoende middelen voor gebruikersopleiding en

-dokumentatie.
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De relaties tussen de faktoren die tot een succesvol systeem leiden kunnen
ook anders worden weergegeven [Lucas8l]:
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Figuur 16 Faktoren voor een succesvol systeem

De invloed die men op de weerstanden kan uitoefenen, is afhankelijk van de
groep faktoren die het systeem al dan niet succesvol maken.

De mate waarin faktoren beïnvloedbaar zijn, kan als volgt worden
afgebeeld.
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Figuur 17 Relatie tussen faktoren

Door generalisatie van het voorgaande kan de grote hoeveelheid aan fak-
toren die het succes van systemen bepalen, worden verdicht.

Onder systeem-karakteristieken worden twee kategoriën variabelen begrepen:
- verplichte systeemeisen;
- systeemkarakteristieken die de bruikbaarheid bevorderen en die de
gebruiker aanspreken. Gebruikersvriendelijkheid en betrouwbaarheid
vallen hier (in dit kader althans) ook onder.

Onder qebruikersrol worden tevens twee hoofdgroepen van variabelen onder-
scheiden:
- betrokkenheid en steun van de leiding;
- betrokkenheid van en invloed door de gebruiker.
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Houding ten opzichte van het systeem

De houding die de organisatie en vooral de gebruiker ten opzichte van het
systeem hebben bevat een aktiekomponent. De houding van de gebruiker beïn-
vloedt zijn latere handelen, zijn reaktie op de introduktie van het sys-
teem en zijn gebruik van het systeem.

Besluitvorminqsstijl

Een besluitvormingsprobleem kan op verschillende manieren benaderd worden:
- analytisch, gericht op details en harde cijfers;
- gevoelsmatig, intuïtief, gericht op globale gegevens.
De mate van succes van een systeem heeft een relatie met de manier waarop
het systeem overeenkomt met de besluitvormingsstijl van de gebruiker(s).

Persoonli]ke en situationele faktoren

Dit zijn faktoren die verbonden zijn aan:
- gebruikers;
- type organisatie.

Afhankelijk van de besturingssituatie waarop het systeem betrekking
heeft zijn deze faktoren in meerdere of mindere mate van toepassing. Zo
zal de faktor "besluitvormingsstijl" nagenoeg niet relevant zijn bij de
besturingssituaties waar administratieve produktie door de AA voor de
kliënt wordt geleverd.

Dit zijn de eerste twee besturingssituaties van de tien die in hoofdstuk
II-2-a werden vastgesteld voor de AA-organisaties.
De bovengenoemde organisatorische faktoren die het succes van een systeeem
bepalen zijn afgeleid van de wijze van reageren op een verandering.

Punten van verandering als gevolg van automatisering zijn:
- verandering van onderdelen van het werkproces, het ontstaan
van nieuwe werkzaamheden en het vervallen van soorten werk-
zaamheden;

- herverdeling van taken; als gevolg van wijzigingen in het
werkproces wijzigt de samenhang van de taken, de objekten, de
plaats van uitvoering en de volgorde van taken;

- scholing; aangezien funkties veranderen of verdwijnen en
nieuwe funkties ontstaan is scholing nodig;

- centralisatie en decentralisatie
de ontwikkelingen op het gebied van technologie, zowel qua
mogelijkheden als qua prijs~prestatieverhoudingen hebben
invloed op de plaats waar de informatiesystemen (en vooral
produktiesystemen van AA-orqanisaties) het meest effectief en
rendabel gelokaliseerd worden.

Faktoren die acceptatie van verandering beïnvloeden

Veranderinqen in het "quasi-evenwicht" [Klooster78, pag. 10.7] roepen
onzekerheid op en daardoor weerstand.
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Acceptatie van veranderingen wordt negatief beïnvloed door:
- de qefaseerde automatiseringsinvoering die veranderingen in

de grotere samenhang teweegbrengt;
- de angst van het individu dat hij voor zijn toekomstiqe
funktie niet geschikt zal zijn;

- het tekort aan vertrouwen in en~of slechte relaties met
leiding, adviseur of automatiseringsfunktionarissen;

- de tevredenheid met de huidige situatie en daardoor het
onbegrip voor het nut van verandering voor het grotere
geheel;

- de angst voor geringere flexibiliteit van de werksituatie na
de verandering;

- de wens tot andere veranderinqen dan waarvoor nu investerin-
gen worden aanqewend.

Teqenover deze faktoren die de veranderinqsdrang tegenwerken, zijn er ook
faktoren die deze bevorderen [Lucas8l, paq. 114], zoals de verwachting dat
de systemen zullen leiden tot:

- een betere informatievoorziening;
- een grotere efficiëncy;
- een verlaging van de kosten.

Faktoren ter beheersing van veranderingsprocessen

Er zijn meerdere faktoren waarmee de veranderingsprocessen beheerst kunnen
worden [Klooster8l, pag. 10.13].

Als gemeenschappelijke noemer of komponent bij al die maatregelen geldt de
"aandacht van leiding en begeleiding".

De konklusie hieruit, is dat de aandacht van de leiding en de begeleiding
voor de beheersing van veranderingsprocessen een centrale faktor is.

III-1-a4 Inhoudeli]ke funktie

De verkregen uitvoer wordt per stap van de veranderingsanalyse volgens
ISAC als volgt beschreven [Lundeberg8l, pag. 140].

" Analyse van de problemen, de huidige situatie en de behoeften

De uitvoer bestaat uit:
- aktiviteitenschema's met tekstbladen en
eigenschapppentabellen;

- veranderingsbehoeftetabel;
- belangengroepentabel;
- overzicht van onopgeloste problemen.

Een beoordeeld aktiviteitenmodel van het gekozen veranderings-
alternatief

De uitvoer bestaat uit dezelfde uitvoer als bij de analyse van
de huidige situatie, maar nu gericht op het gekozen alterna-
tief.
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Plannen voor de qekozen veranderingsaanpak

Deze bestaan uit:
- gekozen veranderingsmaatregelen;
- relaties tussen deze maatregelen;
- tijdschema en middelenplan;
- overzicht afgewezen veranderingsvoorstellen." (einde citaat)

Om tot deze uitvoer te kunnen komen is invoer nodig in de vorm van
arbeidsinzet van de betrokkenen.

De kwaliteit van deze uitvoer is een funktie van de volgende invoer:
- hoeveelheid inzet per betrokken groepering;
- kwaliteit van de betrokken groepering;
- juiste verhouding van de inzet en kwaliteit tussen de groeperingen;
- kwaliteit van de samenwerking.

Er is effect van deze (inhoudelijke) uitvoer in twee richtingen:
- invloed op het daaropvolgende ontwerptrajekt;
- invloed op de "organisatorische funktie" van het veranderingsproces.

Met andere woorden:
- het resultaat van de veranderingsanalyse is, dat alle alternatieven
onderkend en beoordeeld zijn, en dat men de niet gekozen alternatieven
heeft onderkend en heeft verkend;

- verder levert deze het basismateriaal voor verder ontwerp (of
automatisering via een andere realisatierichting);

- de resultaten van de veranderingsanalyse maken duidelijk welke belangen
geraakt worden door de verandering, welke belangengroepen er zijn en
welke konflikten en weerstanden aan de orde kunnen komen.

Samenvattinq

De relaties voor het model ten aanzien van het veranderingsproces forma-
liseren we als volgt:

~ veranderingsanalyse (maximale omvang)
- (f) (risiko van misinvesterinqen

t missen van voordelen
- kosten van veranderingsanalyse)

~ baten veranderingsanalyse
- (f) kwaliteitsaspekt

(f) acceptatieaspekt

~ kosten veranderingsanalyse
- (f) veranderingsanalyse (omvang)

~ veranderingsanalyse (omvang)
-(f) omvang en organisatievorm van de besturinqssituaties
- (f) methodisch kennisniveau

- (f) financiële draaqkracht
- (f) gerichtheid van de ondernemingsleiding
- (f) inzet van menskapaciteit

- (f) financiële draagkracht
- (f) bestaande automatiseringsqraad
- (f) automatiserinqstempo
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~ kwaliteitsaspekt
- (l~f) kwaliteit van de systemen
- (l~f) rendement bij het gebruik

~ acceptatieaspekt
- (l~f) invoeringskosten

(l~f) rendement bij het gebruik

~ kwaliteitsaspekt
- (f) investering in veranderingsanalyse

qua inhoudelijke funktie

~ kwaliteit van het ontwerptrajekt
- (f) kwaliteitsaspekt

~ acceptatieaspekt
- (f) kwaliteitsaspekt

~ acceptatíeaspekt
-(f) investering in beïnvloeding van de weerstand tegen verandering

- (f) systeem karakteristieken
- (f) voldoen aan systeemeisen
- (f) bruikbaarheid

- (f) betrouwbaarheid
- (f) gebruikersvriendelijkheid

- (f) gebruikersrol
-(f) betrokkenheid en steun van de leiding
-(f) betrokkenheid van en invloed door de gebruiker

-(f) houding van gebruiker ten opzichte van systemen

-(f) overeenkomst van systeem en besluitvormingsstijl

- (f) persoonlijke en situationele faktoren

- (f) veranderingstempo

III-lb Organisatie van de ontwikkeling en de realisatie

De invloed die op het eindresultaat uitgaat vanuit het aspekt orqanisatie
van de ontwikkeling en de realisatie, moet via formuleringen in het model
worden weergegeven.

We maken daartoe onderscheid naar de wijze van verkrijgen van geïmplemen-
teerde toepassingen.
De volgende mogelijkheden worden onderscheiden:

1- ontwikkeling en realisatie in eigen beheer;
2- ontwikkeling en realisatie door derden;
3 - aanschaf "pakketten";
4 - samenwerkingsverbanden;
5 - persoonlijk computergebruik.
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Ad 1 In eigen beheer

Bij de ontwikkeling en realisatie in eigen beheer is er een
automatiseringsafdeling in het eigen bedrijf die voor analyse, ontwerp,
bouw en implementatie zorgt. Voor de kosten en opbrengstverhoudingen zijn
vier aspekten van belang:

a- de inspanning die wordt gestoken in de verschillende fasen
van het projekt;

b- de inspanning die wordt gestoken in ondersteunende
funkties;

c- het gebruik van hulpmiddelen;
d - de organisatorische methodiek.

a. De effectiviteit van het gehele projekt, de inspanning die nodig is om een
resultaat te behalen, hangt af van het resultaat van het voorliqgende
trajekt: de informatíestrategieplanning, de informatiemodellen en de wijze
waarop het veranderingsproces is aangepakt.
Als deze voorgaande aktiviteiten niet zijn uitgevoerd, zullen de inspan-
ningen in de fase vooronderzoek en definitiestudie uitgebreider moeten
zijn om tot eenzelfde eindresultaat te komen. De kans op eenzelfde eind-
resultaat van meerdere systemen, in het bijzonder het verkrijgen van een
goed funktionerend samenhangend geheel, zonder deze voorgaande aktivi-
teiten is geringer. De onderlinge afstemminq zal meer inspanning vergen.

De verdeling van de inspanningen over de fasen van een projekt heeft ook
ergens een optimum. Als aan de beginfase minder aandacht wordt geschonken
zal dit leiden tot meer inspanning in latere fasen om hetzelfde resultaat
te bereiken.

Als dit laatste niet het geval is, en in de latere fasen geen extra
inspanning wordt geleverd, dan zal de kwaliteit van het eindprodukt slech-
ter zijn. Dan vindt men dit terug in hogere onderhoudskosten, een slech-
tere performance, een minder efficiënt gebruik en een kortere levensduur.

b. Ondersteunende funkties zijn funkties die voor meerdere projekten van
toepassing kunnen zijn. Men kan een efficiency-verhoging bereiken door
deze niet per projekt te organiseren maar daarbuíten. Deze funkties zijn
dan ondersteunend voor meerdere projekten.

Zaken die hieronder gerangschikt kunnen worden zijn:
- dokumentatíebeheer;
- database administrator;
- defir.iëring van standaards en methoden;
- projektadministratie;
- zelfstandige funktie voor opleiding, applicatiebeheer en implementatie;
- opleiding van personen die bij projekten zijn betrokken.

c. Het gebruik van hulpmiddelen heeft eveneens invloed op het eindresultaat.
Dit kan extra kosten met zich meebrengen:
- opleiding kosten die nodig zijn om die hulpmiddelen te kunnen gebruiken;
- aankoopkosten;
- initieel verlies bij het begin van het gebruik.
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Toch kunnen deze initiële kosten over de gebruikstermijn heen gezien zeker
gewettigd zijn. Als hulpmiddelen zijn vooral te noemen de variëteit aan
middelen die onder de noemer "workbenches" vallen [Pignum8ó]. Verder
generatoren, hogere niveau talen en ontwikkeltools. Als verzamelterm wordt
ook gebruikt "4e generatie software". Het gebruik van generatoren leidt
weer tot een afwegingsprobleem. Als de toepassing hiermee gerealiseerd
wordt zullen de realisatiekosten lager zijn maar zullen in de regel de
latere performance slechter en het latere kapaciteitenbeslag hoger zijn.
Afhankelijk van de omvang van dit latere nadeel en de frequentie van het
gebruik zal het gebruik van generatoren al dan niet verantwoord zijn
[Oonincx en Data87J.

In een enquéte in 1986 onder 400 gebruikers in 11SA van "Excellerator"
[Tutor86] kwam naar voren dat zij tot qebruik overgingen om de volgende
redenen:
- het automatiseren van het ontwikkelingsproces;
- de verbetering van de communicatie tussen analísten, management en

eindgebruikers;
- het verkrijgen van dokumentatie van hoog niveau;
- het gebruik als mechanisme om gestruktureerde technieken in te voeren.

In de enquète werd gevraagd naar de verwachte produktiviteitsverbetering.
De onderstaande percentages geven aan met hoeveel procent minder tijds-
besteding hetzelfde werk qedaan zou kunnen worden bij gebruik van
Excellerator.

- vootonderzoek llY;
- definitiestudie 19r;
- funktíoneel ontverp 307;
- technisch ontWerp 29y:
- bouv 12r.;
- test 6y;
- onderhoud IOy;

Tabel 8 Produktiviteitsverbetering met Excellerator

Er zijn ook andere, meer fysieke hulpmiddelen waarvan men de voor- en
nadelen kan overwegen. Zo is er de keuze-mogelijkheid om al dan niet
separate hardware in te zetten voor ontwikkeling, test, opleiding, en
gebruik in produktie. Het fysiek scheiden ten behoeve van deze vier
funkties heeft, tegenover het kostennadeel het voordeel dat:
- de produktiviteit van iedere funktie niet benadeeld wordt door
verstoring door de andere funkties;

- het releasebeheer beter mogelijk is;
- de hardware-konfiguraties goed afqestemd kunnen zijn op de te verrichten
funkties.

d. Onder de organisatorische methodiek vallen meerdere keuzen. Men kan bij de
implementatiefase al dan niet voor een pilot-situatie kiezen. Men kan
prototyping toepassen. Deze beide methodieken hebben gemeen, dat zij een
sterkere inbreng vanuit de kant van materiedeskundigen en~of gebruikers
vergen (en mogelijk maken) dan bij de klassieke werkwijzen [Dijk86).
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Een prototype [Hoenderkamp85, pag. 25] wordt gedefinieerd als "een klein-
schalig, niet duur software~hardware systeem dat is ontwikkeld met als
ooqmerk enkele aspekten van het voorgestelde informatiesysteem te evalue-
ren". Een pilotsysteem "is een systeem dat in tegenstellinq tot een proto-
type volledig is ontworpen en gekonstrueerd, meer betrouwbaar en geschikt
is, met als doel het later uit te breiden tot, of in te voeren als een
operationeel systeem". Prototyping daarbij is tenslotte [Hoenderkamp85,
pag. 8] "een werkwijze die met behulp van een model voor een bepaalde
klasse van een informatiesysteem de feitelijke behoeften en de uiteinde-
lijke oplossing nader definieert en realiseert".

De belangrijke voor- en nadelen van prototyping [Hoenderkamp85, pag. 8)
zijn:
- het ontdekken van fouten in een latere fase kost aanzienlijk meer aan
herstelwerkzaamheden dan wanneer deze vroegtijdig worden ontdekt;

- het visualiseren in een vroeg stadium verhoogt de kwaliteit van het
latere systeem en vraagt een geringer abstraktievermogen van de
betrokkenen.

Prototyping vraagt ook om discipline.
Als een hulpmiddel gebruikt wordt waarmee de gebruiker zelf nagenoeg de
gehele toepassing kan definiëren en tot stand kan brengen, is de verlei-
ding groot om het produkt ook in produktie te gebruiken.
Als het produkt in de prototype-omgeving gezien door de bril van de
gebruiker geheel voldoet, zijn er goede argumenten nodig om hem te weer-
houden van gebruik in de produktie. We komen dan op het terrein van de
overwegingen rond het persoonlijk computergebruik, die in hoofdstuk
II-lb-ad 5 volgen.

Een volgende afweging wordt gevonden in de projektorganisatie aanpak, en
wel ten aanzien van de omvang en de fur.ktiescheiding daarbij. Door in de
projektgroep een ruime vertegenwoordiging vanuit de vele relevante disci-
plines toe te staan heeft men het voordeel van:
- betrokkenheid van ieder;
- bet.ere acceptatie;
- minder misverstanden;
- volledigheid van te onderzoeken aspekten.
Als zo'n groep echter een ruime vertegenwoordiging in zich heeft dan zal
op een gegeven moment het projekt onbetaalbaar worden.
De kosten zullen hoog oplopen en de realisatietermijn wordt evenredig
langer. Een ander gevolg van een te grote groep kan zijn, dat niemand zich
persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het geheel en dat het doelgericht
werken aan de kern van de materie onder druk komt te staan.

Een andere extreme situatie ontstaat bij een te kleine projektgroep
waarbij de funktiescheiding uit het oog wordt verloren. Als een of twee
personen het projekt van vooronderzoek tot en met implementatie geheel
voor hun rekening nemen voor alle aspekten die aan de orde dienen te
komen, dan heeft dit voordelen. Er wordt doelgericht, slagvaardig en snel
gewerkt en met lage kosten. Het verantwoordelijkheidsqevoel is hoog want
men is sterk persoonlijk betrokken bij het welslagen. De kans op negatieve
effecten is echter groot. De latere acceptatie is moeilijk. Door deze
werkwijze is de dokumentatie meestal slecht, hetgeen weer negatieve effec-
ten op het latere onderhoud heeft. Door de persoonlijke gebondenfieid is
het afbreukrisiko groot als de betrokkenen uitvallen. Aspekten zullen
onderbelicht raken. Welke aspekten dit zijn hangt af van de gerichtheid,
en de kennis en ervaring van de betrokkenen.
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Ad 2 Ontwikkeling en realisatie door derden
Deze tweede wijze van verkrijgen van geïmplementeerde toepassinqen wordt
evenals de eerste in een zuivere vorm behandeld. Deze vorm kan voorkomen,
maar een mengvorm in een bepaalde verhouding met de andere
verkrijgingswijzen is ook mogelijk.

a. Voor de duidelijkheid wordt eerst de meest zuivere vorm behandeld: alle
aktiviteiten van alle projekten worden uitbesteed aan een derde.

Het verschil met de voorgaande situatie ("in eigen beheer") is niet groot.
Er is sprake van een verschil in lp.aats en doelstellinqen. Als de derde de
aktiviteiten niet op de lokatie van de opdrachtgever uitvoert is er een
fysieke afstand. Dit is nadelig voor de communicatie tussen beiden. Dit
kan tot misverstanden leiden die later weer bijgesteld moeten worden. In
een uiterste geval fiatteert de opdrachtqever een funktioneel ontwerp en
wordt hij enkele maanden later gevraagd het geprogrammeerde produkt te
testen. Dan blijkt dat het produkt ondanks alle zorgvuldigheid niet over-
eenkomt met de bedoelingen. Het wordt dan problematisch om de gedane in-
vesteringen af te schrijven, en er zit weinig anders meer op dan een
suboptimaal produkt in produktie te nemen.

In deze situatie is het verschil in doelstellingen veel gevaarlijker.
De doelstelling van de derde is eerder het rendement op het werken aan het
projekt dan het rendement bij het latere qebruik van het produkt van het
projekt. Dit betekent, dat de vele keuzemomenten en keuzesituaties díe er
tijdens het projekt zijn, steeds nadelig voor de uiteindelijke qebruiker
uit kunnen pakken. Als op basis van begroting, offerte en vaste prijs
wordt gewerkt, dan is het in het belang van de opdrachtnemer om het
produkt konform de specifikaties, maar tegen minimale kosten op te
leveren. Alle optimalisatievraagstukken die liggen op de weegschaal van
inspanning tíjdens het projekt en rendement bij het gebruik, pakken uit in
het nadeel van het uiteindelijk gebruik.

Als zuiver op nakalkulatiebasis wordt gewerkt, is de opdrachtnemer gebaat
bij een maximaal aantal uren. Dit houdt het grote risiko in zich van on-
nodige inspanningen en dus verspilling. ook in dit geval is het latere
rendement van de toepassing niet de eerste zorg voor de opdrachtnemer.

b. De volgende variant is dat meerdere derden voor de opdrachtgever werken.

Dit impliceert dat niet één derde "hofleverancier" is, maar dat !~~; in
konkurrentie met anderen opereert.
Als men werkt op basis van een vaste prijs ontstaat, ten opzichte van de
vorige situatie, het voordeel dat de offertes scherper gesteld zullen
worden, hetqeen een kostenvoordeel voor de opdrachtgever oplevert.
Het is dan een nadeel dat meerdere opdrachtnemers aan meerdere projekten
voor dezelfde opdrachtgever werken. Dit leidt tot een groot afstemmings-
probleem. Het bezit van een informatiestrategieplan, van informatiemodel-
len en van afspraken over standaards en methoden is dan van groot belang.
Dit moet voorkomen dat de gebruiker met vele inefficiënties gekonfronteerd
wordt en dit dient het onderhoud binnen redelijke grenzen te houden. Een
ander nadeel is dat de kontinuïteit ín deelname van personen niet meer
geldt. Mensen die aan het ene projekt gewerkt hebben, zijn niet meer be-
schikbaar voor volgende projekten of voor onderhoud.
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De randvoorwaarde die bij de keuze uit de verschillende vormen van het
verkrijgen van geïmplementeerde toepassinqen steeds ten grondslag ligt, is
die van de financiële moqelijkheden. De typologie van de AA-organisaties
geeft aan dat er in de regel sprake is van kleine ondernemingen met
beperkte financiële mogelijkheden. Het werken ín eigen beheer met een
eigen automatiseringsafdelinq, zoals hiervoor geschetst, is slechts tot
een bepaalde omvang en bij een beperkt aantal AA-organisaties mogelijk.

Hieruit volgt tevens het voordeel van de onderhavige optie "door derden".
De beperkte omvang van eigen automatisering geeft ook een beperking aan de
mogelijkheid om:

- een brede ervaring op te doen;
- te kunnen investeren in research en het volgen van
ontwikkelingen in het vakgebied informatica;

- hulpmiddelen aan te schaffen of zelf te ontwikkelen;
- experts op vele gebieden ter beschikking te hebben.

En hieruit volgen dus weer de pro's van de optie "door derden".

Als gevolg van de marktverhoudingen zijn de uurtarieven bij inschakeling
van derden hoog ten opzichte van de interne uurtarieven voor eigen auto-
matiseringspersoneel. In de praktijk stopt de inhuur van derden niet bij
de oorspronkelijk geplande projektbeëindiging. De ingezette personen
worden ingeschakeld bij vervolgopdrachten en voor onderhoud (kontinuïteit
van kennis).

Ad 3 Aanschaf van pakketten

Zoals onder ad 2 gesteld, is de randvoorwaarde van de financiële mogelijk-
heden in de doelgroep (AA-organisaties) vrij snel de beperkende faktor
voor de verkrijging van software "in eigen beheer" of "door derden". De
volgende optie die openstaat is de aanschaf van voor anderen ontwikkelde
systemen.

De voordelen van de aanschaf van pakketten kunnen als volgt geresumeerd
worden [Lucas82].
- de ontwikkelingskosten worden verdeeld over vele gebruikers, hetgeen

resulteert in een aanschafprijs die een fraktie is van de kosten bij de
voorgaande alternatieven;

- de ontwikkelende instantie heeft zich in de regel qespecialiseerd en ook
beperkt tot een bepaald terrein en heeft daardoor op dat terrein een
grote ervaring;

- omdat de systemen voor vele verschillende gebruikers geschikt moeten
zijn, kennen ze een veelheid aan funkties en mogelijkheden;

- er is een draagvlak voor een gedegen opzet;
- veelal is er een gebruikersgroep, waar ieder van elkaars inzichten en
ervaringen kan leren;

- de implementatie en de opleiding kan door de leverancier worden onder-
steund.
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De volqende nadelen kunnen worden genoemd:
- de systemen zijn qeen logisch gevolq van een voorgaande analyse van de

eigen onderneminq. Zij sluiten niet aan op:
- de aktuele produktie-orqanisatie;
- de qeldende samenstelling van klanten en te verrichten diensten;
- de organisatievorm en daaruit volgende zaken als decentralisatie,

financieel beleid, personeelsbeleid, juridische struktuur;
- de kwantitatieve verhoudingen van de te verrichten produktie;
- de interne en externe procedures;
- de interne en externe gegevensstromen;
- de bestaande hardware-infrastruktuur;

- de systemen kunnen in de reqel niet worden bijgesteld op bovengenoemde
omstandigheden. Verkopers claimen dat hun produkt aangepast kan worden
en dat het zo universeel is en zoveel funkties in zich heeft, dat er
via een zogenaamde "customizing" een situatie van quasi maatwerk ont-
staat.

- het aankopen van een pakket, het niveau dat bereikt moet worden om een
selektie te kunnen plegen en de kennis die een optimale "customizing"
vereist, dit alles doet veel afbreuk aan het kostenvoordeel. De voor-
studies die gedaan moeten worden, dienen het niveau van een globaal
funktioneel ontwerp bereikt te hebben. Daarna geldt dat men voor de
implementatie, invoering en instructie zelf geen of minder achter-
grondkennis heeft opgebouwd.

Artikelen met een bijbehorende checklist zijn illustratief voor het
kennisniveau dat men van de eigen problematiek moet hebben en voor de
research die verricht moet zijn voordat men tot pakketselektie mag
overgaan [Ravelli87 en Datapro85].

De hoofdonderdelen van een andere checklist [Pandata87J zijn:
- leveranciersgegevens;
- pakketfunkties;
- hardware-aspekten;
- software-aspekten;
- pakketeigenschappen;
- technische eigenschappen;
- inhoudelijke eigenschappen;
- vorm van aanleveren door leverancier;
- installatie;
- gebruikersgemak;
- dokumentatie;
- ondersteuning door de leverancier;
- kosten;
- financiële en juridische regelingen;
- kontraktaspekten.

Het aantal te beoordelen vraqen over al deze hoofdonderdelen heen is 168.
Dit moge dienen ter indikatie van de omvang van het werk, als dit volgens
de adviezen uit de literatuur geschiedt.

De ontstaansgeschiedenis van de pakketten is vaak anders dan men van een
professioneel produkt eist. Zo'n professioneel produkt zou gebaseerd
moeten zijn op informatiemodellen van de afnemersgroep. Het zou de
verzameling in zich moeten houden van alle gesignaleerde vereiste funkties
en zou een "customizing"-mogelijkheid moeten hebben die voor maximale
gebruikersvriendelijkheid en performance-optimalisatie zorgdraagt.
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De ontstaansgeschiedenis is vaak een heel andere. Een maatwerkprodukt
wordt als uitganqspunt voor de uitbouw naar een pakket genomen.

Als er meerdere pakketten van meerdere leveranciers in gebruik worden
genomen en als aan alle eisen van checklists voldaan moet worden, zal het
een uitzondering zijn als men geschikte produkten vindt. Men zal dan
tegenover de lagere kosten op punten koncessies van allerlei aard moeten
doen.

In principe kan een gekozen pakket op alle punten uit een checklist (bij
bovenstaand overzicht 168 stuks) suboptimaal zijn. Zo'n keuze heeft dus
invloed op nagenoeg alle faktoren uit het te konstrueren model.

Vonk [Vonk86J benadrukt de geringe flexibiliteit die ontstaat als gevolg
van de afhankelijkheid van de leverancier.

De "make or buy" beslissingsvraag is onderwerp van een enquéte geweest
[Wolfsen87J. Deze enquète was gericht op ondernemingen met 150 of ineer
werknemers. Dit zijn grotere ondernemingen dan de meeste AA-organisaties
die hier onderwerp van beschouwing zijn. Enige bevindinqen uit de enquète
zijn in dit kader echter toch van belang.

- De kriteria waarop de "make or buy"-keuze wordt bepaald zijn vooral
(uitgedrukt in procenten van het aantal geënquêteerden):
- de beschikbaarheid van een pakket voor de te automatiseren

toepassing (29,6;);
- te geringe eiqen ontwikkelkapaciteit (23,6~);
- snellere beschikbaarheid (17,2;);
- verwachte lagere kosten (11,4;).

- Als sterke punten van standaardsoftware worden in volgorde van belang-
rijkheid genoemd:
- uitgebreid aantal funkties;
- flexibiliteit van het pakket;
- snelle beschikbaarheid.
Als zwakke punten worden genoemd:
- noodzaak tot aanbrengen van aanpassingen;
- aanpassen van de organisatie;
- inefficiëncy (verouderde software, omslachtige procedures, lange

responstijd, ondoelmatig geheugengebruik);
- ittflexibiliteit;
- opleidinq door de leverancier;
- integratiemogelijkheden.
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- Het belang van de selektiekriteria werd in een schaal van 0 t~m 3
gewaardeerd:
- past op beschikbare hardware 2.4;
- geschikt voor gedistribueerde verwerking 1.5;
- kwaliteitseisen 2.5;
- funktionele behoeften 2.7;
- technische normen 1.9;
- on-líne verwerkinq 2.4;
- bestandsorganisatie 1.8;
- gebruikersvriendelijkheid 2.5;
- dokumentatie 2.2;
- referenties en aantal gebruikers 1.8;
- training~opleiding 1.7;
- technisch support 2.4;
- afspraken ten aanzien van nieuwe versies 2.2;
- kosten 1.9.

- Als belangrijkste sterke punten van externe hulp werden genoemd (in
volgorde van belang):
- vakkundig;
- snelle invoer;
- binnenhalen van kennis;
en als zwakke punten werden aangegeven:
- te duur~te lange levertijd;
- te abstrakt~te alqemeen;
- te gerinq inzicht in de organisatie;
- te subjektief.

Ad 4 Samenwerkingsverbanden

Een volgende optie om toepassingssoftware te verkrijgen bestaat uit het
aangaan van samenwerkingsverbanden met kollega-organisaties.

De voordelen die hierbij genoemd worden lijken voor de hand te liggen:
- de kennis van materiedeskundigen wordt gebundeld;
- de kosten lijken a priori veel lager doordat de kosten door meer
partijen gedeeld worden.

Bij het aangaan van een samenwerkingsverband is het hoogste management
betrokken. Op hoog en meer globaal niveau gedefinieerd zijn de door de
toepassing te verrichten funkties gelijk. Als er verschillen in funkties
zijn, zijn dit op globaal niveau nuanceverschillen. Het onderkennen van
deze verschillen versterkt de mening dat een bundeling van systeemfunkties,
systeemvereisten en kennis zal leiden tot een krachtiger, universeler
geheel. Dit zíjn argumenten die sterk overeenkomen met de argumenten ten
gunste van pakketten.

De problemen worden daarna tijdens een projekt duidelijk.
Als het samenwerkingsverband is gebaseerd op een gemeenschappelijk
onderschreven vooronderzoek of definitiestudierapport, volgen in het
projekt detailleringen van specifikaties. Bij deze detailleringen komen
meer verschillen naar boven. Bij iedere nadere definitie, formulerinq van
rekenreqels en beschrijving van attributen kan iedere mee-definiërende
partij met zijn eigen zienswijze naar voren komen.
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Deze afwijkingen kunnen gebaseerd zijn op:
- verschillen tussen de aktuele procedures in de organisatie;
- verschillen tussen de gehanteerde gangbare werkorganisatievormen;
- kwantítatieve verschillen;
- verschil van kennisniveau tussen projektgroepleden.

Naarmate het aantal partijen groter is, vergt het afstemmen van deze ver-
schillen langere doorlooptijden en meer inspanning. Het vinden van gemeen-
schappelijke oplossingen verhoogt de kwaliteitseis die aan materiedeskun-
digen, analisten en ontwerpers gesteld moet worden.
Als het nieuwe systeem moet aansluiten op bestaande toepassingen bij de
partijen, die verschillend van aard zijn, geeft dit daarboven nog eens
extra komplexiteit. Als tenslotte de hardware-infrastruktuur verschillend
is, zijn er voldoende omstandigheden om tot mislukking van het projekt te
leiden. Deze mislukking kan erin bestaan, dat het beoogde systeem niet of
slechts ten dele tot stand komt. Het resultaat kan ook zijn dat men blijft
steken bij een model of een ontwerp dat van een abstrakt, hoog niveau is.
De problemen zijn dan onvoldoende uitgewerkt om er een konkreet systeem
uit te laten volgen dat het oorspronkelijk bedoelde qebruik door meer par-
tijen nog mogelijk maakt.

Ad 5 Persoonlijk computergebruik

Een volgende te onderscheiden wijze voor het verkrijgen van toepassingen
wordt samengevat onder de titel "persoonlijk computergebruik" [Mee187] en
[NGI87].
Deze wijze hangt sterk samen met de eerder genoemde hulpmiddelen als
spreadsheets en 4e generatietalen en met de toegankelijkheid van
micro-computers met de bijbehorende talen en operating-systems (BASIC en
MS-DOS).

De voordelen liggen voor de hand:
- hoge inzet en persoonlijke betrokkenheid;
- de slagvaardigheid van het individu tegenover het tijdrovende overleg

van projektgroepen;
- de lage kosten van hardware, hulpsoftware en arbeid;
- de direkte konfrontatie van de ontwikkelende gebruiker of materiedes-

kundige met het resultaat van zijn handelen en de mogelijkheid tot
direkte bijstellingen.

Het decimeren van doorlooptijden en kosten is hierdoor mogelijk.

Als hierbij geen voorzieningen worden getroffen zijn er tal van bezwaren
tegen aan te voeren:
- de toepassing is individueel en niet multi-user gericht;
- de bestandsorganisatie is inefficiënt;
- de beveiliging is slecht georqaniseerd of afwezig;
- de dokumentatie is minimaal;
- verdere integratie is moeilijk of niet te realiseren;
- er is geen standaardisatie rond invoer en uitvoer;
- de interpretatie van gegevensdefinities is onzuiver of onjuist.

Om hieraan tegemoet te komen zijn twee maatregelen te samen effectief:
sturing vooraf en adaptie achteraf. Een informatiecentrum heeft hierbij
een kodrdinerende rol [Keen82].
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De sturinq vooraf houdt in dat men in zo'n situatie aan de ontwikkelaar de
bedrijfsstandaards en -definities geeft. Dit kunnen standaards zijn voor
hulpmiddelen op gebieden van hardware en software. Verder kunnen het ook
lay-outs zijn van invoer en uitvoer en voorgeschreven schematechnieken.
Ook kan men assisteren en inzicht geven in bestanden en gegevensdefini-
ties.

De adaptie achteraf is de tweede sleutel tot succes.
De ontwikkelaar wordt in zijn werk gesteund door de "sturinq vooraf" en
wordt niet gehinderd door vereisten vanuit het automatiseringsvak. Hij
richt zich op de kern van het probleem. Doelgericht lost hij de problemen
op die bij de traditionele automatisering het knelpunt zijn: de communi-
catieproblemen tussen automatiseerder en materiedeskundige~gebruiker.

De adaptie achteraf is anders bij een produktiesysteem dat massaal is,
vaak voorkomt, voor meerdere gebruikers benodigd is en een vast patroon
heeft, dan bij een individuele toepassing. In het laatste geval kan de
adaptie grotendeels beperkt blijven tot beveiliging en wordt de toepassing
opgenomen in menu's en procedures.
In het eerste geval is het eindprodukt een waardevolle set van
gebruikerseisen en -definities waar alle vereiste automatiseringsaspekten
nog aan toegevoegd moeten worden.
Dan gelden wederom de opties die onder ad 1, ad 2 en ad 4 zijn uitgewerkt.

Samenvattinq van III-lb

Het onderdeel "organisatie van de ontwikkeling en de realisatie" kent
vele faktoren die het model beïnvloeden.
Enerzijds is de beschrijving beknopt gehouden en mist daardoor nog een
limitatieve volledigheid. Anderzijds moet er toch verdicht worden om tot
een hanteerbare omvang voor het gehele model te komen.
Dit leidt tot de volgende (verbale) formulering van konklusies:
- er zijn vijf verkrijgingsmogelijkheden;
- de financiële randvoorwaarde is ook hier centraal;

- de effectiviteit van "in eiqen beheer" wordt beïnvloed door:
- de inspanning die wordt gestoken in de verschillende fasen
van een projekt;

- de inspanning die wordt gestoken in ondersteunende funkties;
- het gebruik van hulpmiddelen;
- de organisatorische methodiek - prototyping;

- pilot;
- projektorganisatie;

- het nadeel dat de kosten minder flexibel beheersbaar zijn dan
bij de andere alternatieven;

- de voor- en nadelen van het alternatief "door derden" zijn ingeval van:
- vaste prijs afspraak:

- geen prijsrisiko;
- minder efficiënt eindprodukt;

- nakalkulatiebasis:
- hogere realisatiekosten;
- lagere kans op minder efficiënt eindprodukt;

- meerdere derden en vaste prijsafspraak:
- qeen prijsrisiko;

- laagste kosten;
- afstemmingsprobleem van systemen;
- groter kontinuïteitsprobleem;
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- andere voordelen van "door derden" zijn:
- het valt eerder binnen de financiële mogelijkheden dan "in
eigen beheer";

- grotere kans op een kwalitatief beter produkt dan "in eigen
beheer";

- invloed op kennis van eigen mensen;
- nadeel is het gebrek aan kontinuïteit, de inleertijd van de derden en

het gering inzicht in de betrokken organisatie;

- de belangrijkste voor- en nadelen van een ap kket zijn:
- gedeelde en dus lage kosten;
- qedegen opzet;
- veelheid van funkties;
- sluiten niet aan op de specifieke bedrijfsomstandigheden;
- hoge eigen voorbereidingskosten;
- lagere performance en suboptimaal hardware-gebruík;
- snelle beschikbaarheid;

- de voor- en nadelen van "samenwerkingsverbanden" zijn:
- bundelinq van kennis;
- indien succesvol: gedeelde kosten;
- hogere kosten en komplexiteit door optelling van eisen;
- risiko-verhoging van mislukking van het projekt;
- langere oplevertermijn;

- de voor- en nadelen van "persoonli~k computergebruik" zijn:
- lage kosten;
- korte doorlooptijd;
- hoge kwaliteit met betrekking tot kern van het probleem en
aansluiting met ondernemingssituatie;

- kosten van
- sturing vooraf;
- adaptie achteraf (volgens ad 1, 2 en 4);

- grote acceptatiekans.

Het omzetten van deze konklusies tot de formele relaties die voor het
model nodig zijn volgt hieronder. Omdat vele variabelen bij alle vijf
verkrijgingsvormen voorkomen zijn deze in een tabelvorm weergegeven. In
kolommen zijn de verkrijgingsvormen opgenomen. De mate waarin een varia-
bele of een relatie van belanq is of van toepassing is, is weerqegeven met
een spatie, of inet "t" of "tt".
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Formele relatíes bi] ontwikkeling en realisatie

tt - van qroot belang
t - van belang

blanco - niet van belang

~ Effectiviteit van ontwikkelinq en realisatie
-(f) effectiviteit van de organisatie totaal

(f) kosten van ontwikkeling en realisatie

~ Effectiviteit van de orqanisatie totaal
- (f) kwaliteit van het systeem

(f) acceptatie
(f) omvang van het gebruik

~ Kwaliteit van het systeem
-(f) kosten van ontwikkeling en realisatie

(f) verdelinq~van de inspanning over fasen
(l~f) onderhoud bij gebruik

(l~f) performance
(l~f) efficiency in het gebruik
(l~f) levensduur van het systeem

- (f) communicatie met derde(n)
- (f) fysieke afstand met derde(n)

-(f) verdeling van de inspanning over fasen
- (f) verrekenmethodiek opdrachtgever

en -nemer
-(f) meer dan een derde opdrachtnemer

- (l~f) kosten
-(f) kwaliteit van personen bij opdrachtnemer

- (f) kontinuïteit van beschikbaarheid van
personen
- (l~f) onderhoud bij gebruik

- (f) funktioneren van het informatiecentrum
- (l~r) informatiestrategieplan

(l~r) informatiemodellen
(l~r) afspraken standaards~methoden

- (l~f) omvang standaards~methoden
- (l~f) kosten

Adl Ad2 Ad3 Ad4 Ad5

in ei- door pak- per- samen-
gen der- ket- coon- wer-
beheer den ten lijk kings-

com- ver-
puter- banden
ge-
bruik

tt
tt
tt

c ~
tt
tt
tt
tf

tt tt tt tt tt
tt tt
ft tt ft
tt tt tt tt

tt
~ ft ~

tt

tt tt
tt tt
tt tf
tt tt

tf tf
tt tt
tt tt

tt
~ ~

tf

tt
ft tt tt tt
tt tf tt tt
t ft t tt
t tt f tf
t ft t tt



67

- (f) samenhang tussen pakketten
(f) inpasbaarheid van pakketten

- (f) aantal funkties
- (f) mogelijkheid van "customizing"
- (f) overeenkomst met bedrijfsomstan-

digheden
(f) overeenkomst met informatiestrategie-

planning
(f) overeenkomst met informatiemodel
(f) aansluiting met funktionele en tech-

nische eisen
(f) levertijden van later onderhoud

~ Acceptatie
- (f) organisatorische methodiek

- (f) prototyping
- (f) projektorganisatieaanpak
- (f) kwaliteit van het systeem

~ Kosten van ontwikkeling en realisatie
- (f) informatiestrategieplanning

(f) informatiemodellen
(f) veranderingsproces

(f) organisatie van de ondersteunende
funkties

(f) inzet van hulpmiddelen
(f) organisatorische methodiek

- prototyping
- pilot

(f) projektorganisatieaanpak
(f) prestaties van personen in ontwikkeling

en realisatie
- (f) beloning

(f) wijze van leidinggeven
(f) opleiding~ervaring
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-(fx) prestaties van personen bij opdracht-
nemer
- (f) beloning

(f) wijze van leidinggeven
(f) opleiding~ervaring

(fx) - (f) verrekenmethodiek met opdracht-
nemer

- (f) aankoop- en testkosten
(f) onderhoudskosten

- (f) meerdere derde opdrachtnemers
- (f) verrekenmethodiek opdrachtgever

en -nemer(s)
- (f) kosten informatiecentrum
- (f) kosten hulpmiddelen persoonlijk

computergebruik
- (f) organisatie van de samenwerking
- (f) verrekenmethodiek opdrachtgevers

onderlinq
- (f) fysieke afstanden
- (f) mate van overeenkomst tussen

systeemeisen van opdrachtgevers
- (f) mate van overeenkomst tussen

kennisniveau bij opdrachtgevers
-(f) mate van beschikbaarheid van per-

sonen vanuit opdrachtgevers
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III-2 Ontwikkeling en realisatie: hardware

De hardware ís een van de hoofdonderdelen voor het afwegen van aspekten
bij de ontwikkeling en realisatie van systemen.

Hardware wordt hiertoe gedefinieerd in zeer ruime zin: alle apparatuur die
bij automatisering gebruikt wordt met de bijbehorende besturingsprogramma-
tuur en communicatievoorzieningen:
- centrale verwerkingseenheid(-eenheden);
- extern geheugen (schrijven, tapes);
- invoerterminals (al dan niet intelligent);
- communicatie-apparatuur;
- verbindingen;
- personal computers, tekstverwerkers;
- operating system;
- compilers~interpreters;
- query-talen;
- data-base~software;
- netwerk-software.

[Klooster86]

De invloed op het model wordt vanuit twee richtingen nagegaan:
- alle invloeden die vanuit het keuzeproces naar voren komen (hoofdstuk

III-2-a);
- de invloeden die na een gedane keuze volgen uit de kapaciteiten van de

komponenten (hoofdstuk III-2-b).

III-2-a De keuzeprocessen

1. Architektuur

Bij het keuzeproces worden de hardware-architektuur en het hardwarebeleid
bepaald. De resultante van de hardware-architektuur is de schets van de
konfiguratie en de gekozen bijbehorende software.

Als een informatiestrategieplanning verricht is, zijn de grote lijnen van
de hardware-architektuur bekend. Als dit niet is gedaan, zullen deze
lijnen alsnog uitgezet moeten worden.

~ kosten keuzeproces hardware-architektuur
- (f) informatiestrategieplanning

Zo zou een keuze uit de volgende varianten gedaan kunnen worden:
1- vastlegging op de werkplek, verzending van gegevensdragers (diskettes,

datatransmissie, tapes) naar een externe verwerkingsinstantie, terug-
ontvangst van output op papier;

2- idem als bij (1), maar verwerking op een interne, centrale plaats;
3- decentrale vastlegging, verwerking en uitvoer van resultaten op niet

gekoppelde personal computers;
4- decentrale vastlegging, verwerking en uitvoer van resultaten op

terminals van een minicomputer per vestiging en met gebruikmaking van
daaraan gekoppelde personal computers en tekstverwerkers;

5- idem als (4), doch met onderling gegevenstransport zonder
datatransmissie tussen de vestigingen en de centrale computer;



6- idem als (5), met qebruikmaking van een netwerk.

[Santvoort87J

Hoe men tot deze keuze komt, en welke hardware-architektuur van kracht
wordt, is voor de inrichtinq van het model nauwelijks van telang.
Wel is de gedane keuze van dominant belang voor de effectiviteit en effi-
ciency van de toekomstiqe toepassingen. Ook voor de aard, omvang en varië-
teit van de toepassingen. De inspanning die men daarom verricht om deze
keuze te maken heeft een relatie met effectiviteit en efficiëncy van de
gehele automatisering. De inzet van ínterne of externe deskundigheid en
het budget dat men hieraan toewijst (of kan toewijzen op grond van de
financiële randvoorwaarde), is de bepalende faktor. De kwaliteit van de
keuze en dus van het resultaat, hangt verder af van de inbreng van de
onderneming bij dit keuzeproces en van de termijn die voor dit keuzeproces
toegestaan wordt.

~ effectiviteit van gehele automatisering
- (f) keuze van de hardware-architektuur

~ toepassingenarchitektuur
- (f) keuze hardware-architektuur

~ keuze van de hardware-architektuur
- (f) budqet

(f) interne en~of externe deskundigheid
(f) toegestane termijn
(f) inbreng van de onderneming

2. Leverancier

Nadat de hardware-architektuur bepaald is, wordt een tweede keuzeproces
nodig: dat van de leverancier. Als men dit tweede keuzeproces nalaat en
men zou bij iedere aankoop kíezen voor wat op dat moment het meest voor de
hand ligt, dan ontstaat na verloop van tijd een chaotisch geheel. De kon-
figuratie-onderdelen zijn dan niet kompatibel. Bij storingen onstaan pro-
blemen omdat niet meer aantoonbaar is welk apparaat van welke leverancier
de verstorende oorzaak is.

Nieuwe versies van systeemsoftware kunnen bij een bepaalde mix van hard-
ware niet meer geïmplementeerd worden. Een principe-keuze van de leveran-
cier(s) voor de belangrijkste komponenten is dus nodig om een toekomstig
ongestoord gebruik te verzekeren. Men kan om strategische redenen voor
twee leveranciers kiezen: lagere prijzen en betere ondersteuning omdat
beiden zich meer inspannen. De keuze voor meerdere leveranciers kan als
reden hebben, dat men prijs- of kwaliteitsvoordelen belangrijker acht dan
de bovenstaande overwegingen.
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De aspekten die beschouwd moeten worden bij deze "leverancierskeuze-in-
principe" zijn tegelijk faktoren voor het model:

~ effectiviteit van de gehele automatisering
- (f) leverancierskeuze qua aantal

(f) leverancierskeuze in principe

~ leverancierskeuze qua aantal
- (f) kompatibiliteitseis

(f) hardware-onderhoudskosten
(f) prijs van hardware
(f) support van leverancier
(f) leveringsprogramma

~ leverancierskeuze in principe
- (f) aansluitingen met hardware architektuur

(f) range van hardware
(f) produktiviteit van personeel
(f) kwaliteit van de leverancier
(f) konversie
(f) financiële principekeuze

[Hartman8l, pag. 266 ev.]

2.1 De invulling-van-de architektuur----------- -------------

Is het bij de leverancier(s) mogelijk om met hun huidiq en in de toekomst
te verwachten aanbod de gekozen hardware-architektuur in te vullen? Als
dit slechts gedeeltelijk mogelijk is, dan kan dit de keuze doen vallen op
twee of ineer leveranciers in plaats van één leverancier.

2.2 Range-van hardware

In hoeverre sluit de range van hardware-onderdelen onderling aan?
Binnen de gekozen architektuur kan er een eis zijn qeformuleerd dat
diverse personal-computers met mini-computers gekoppeld moeten kunnen
worden en dat mini-computers van uiteenlopende omvanq gebruikt moeten
kunnen worden. De toepassingsprogrammatuur dient dan bij voorkeur zonder
aanpassingen ap alle soorten apparatuur te kunnen worden gebruikt. Als
toch voor uiteenlopende hardware gekozen wordt waarbij dit niet mogelijk
is, impliceert dit hoqere ontwikkelkosten, hoger versiebeheer en meer
test- en implementatiekosten. Ook is er het risiko dat de hardware-
komponenten later gaan divergeren, waardoor nieuwe versies van systeem-
software niet meer inqezet kunnen worden. Uiteindelijk kan het gevolq
hiervan zijn dat hardware vervroegd moet worden afgestoten, met als gevolg
hogere afschrijvingen en meer konversiekosten.

~ range van hardware
- (l~f) ontwikkelkosten

(l~f) kosten versiebeheer
(l~f) testkosten
(l~f) implementatiekosten



~ konversiekosten, afschrijvingskosten
- (f) levensduur van toepassingen

- (f) range van hardware

2.3 Eryonomische-faktoren

De automatisering bij AA-kantoren raakt het prímaire produktieproces van
deze kantoren. Dit heeft als gevolg dat het personeel een zeer intensief
kontakt heeft met hardware en software. De acceptatie van de automati-
sering door dit personeel beïnvloedt hun produktiviteit. Alle faktoren
vanuit de ergonomie worden daarom meegenomen bij de leverancierskeuze.
Afhankelijk van de erqonomische faktoren kan het daarom bijvoorbeeld
rationeel zijn om invoerstations van een andere leverancier te betrekken
dan van de leverancier van de overige hardware. ook de systeemsoftware en
leveranciersgebonden software (zoals tekstverwerkingsprogrammatuur) kunnen
ergonomisch van grote invloed zijn.

~ produktiviteit van personeel
- (f) acceptatie van automatisering

- (f) hardware-ergonomie
- (f) software-ergonomie

Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar Eilers, pag. 113 en
verder [Eilers85].

2.4 Kwaliteit van de leverancier----------------------------

De keuze van de leverancier hangt van meerdere leveranciersgebonden zaken
af [Clark8l].

Software-ondersteuning
In hoeverre beschikt de leverancier over "system enqineers" die bij
problemen met de systeem-software kunnen assisteren en die de voorkomende
vragen kunnen beantwoorden? In hoeverre kunnen dezen helpen om uit het
geheel van hardware, systeemsoftware en toepassingen een maximale
prestatie te verkrijqen?

Opleidinq
In hoeverre verzorgt de leverancier hardwaregebonden opleiding met betrek-
king tot bijvoorbeeld operating, tekstverwerking, analyse, programmering
en ontwerp?

Dokumentatie
De kwaliteit en volledigheid van de dokumentatie en handleidingen kunnen
sterk verschillend zijn. Er kan ook groot verschil zijn in de mate waarin
men over de qegevens en een methode kan beschikken waarmee men de benodig-
de kapaciteiten kan berekenen.

Kontinuïteit
Is de kontinuïteit van de leverancier gedurende een lange periode te ver-
wachten en maq verwacht worden dat de ontwikkelingen bij hem minstens
gelijke tred houden met de algemene technische ontwikkelingen?
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Standaards
In hoeverre kan men verwachten dat de leverancier zich gaat isoleren, of
dat hij zich gaat konformeren aan standaards? In hoeverre wordt door de
keuze voor een bepaalde leverancier de mogelijkheid beïnvloed om gegevens
of software uit te wisselen? Tussen AA-organisaties onderling en tussen
deze AA-organisaties en haar klanten kan zo'n uitwisseling van groot
belang zijn.

Konversie
Mede bepalend bij de keuze voor een leverancier is de vraag of al dan niet
konversie van bestanden en software nodig zal zijn. Ook kan meer opleiding
van ontwerpers, analisten, programmeurs, operators en gebruikers nodig
zijn door de keuze voor andere hardware en systeemsoftware dan welke in
gebruik was vóór de keuze.

~ kwaliteit van de leverancier
- (f) software-ondersteuning

(f) opleiding vanuit leverancier
(f) dokumentatie vanuit leverancier
(f) kontinuïteit vanuit leverancier
(f) standaards
(f) konversiekosten

2.5 Financieel

Bij de principekeuze voor de leverancier(s) maakt men een keuze die voor
een langere termijn bepalend is. De eerste installatie van de hardware met
de daaraan verbonden kosten en daarvan nooit geheel losgekoppelde toepas-
singsprogrammatuur, is een belangrijke stap. Overstap naar een andere lijn
vergt grote offers bij verkoop of afstoten van bestaande zaken en
konversiekosten. Hoewel bij de principekeuze de specifikaties en dus de
totale investeringen niet bekend zijn, is er een vergelijkinq op het
financiële vlak nodig. Deze kan berekend worden door een konfiguratie te
kalkuleren die voor meerdere alternatieve leveranciers vergelijkbaar is.
De financiële randvoorwaarde komt hierbij ook in het model voor. In deze
kalkulatíe worden niet alleen de investeringskosten, maar ook de latere
onderhoudskosten en de kosten voor het gebruik van software opgenomen.
Deze kalkulatie is alleen gericht op de keuze uit leveranciers en moet dus
vooral de verschillen doorrekenen. Als bijvoorbeeld operating en beveili-
ging bij de ene hardware-lijn meer inspanning vergen dan bij de andere,
dan worden ook deze kosten in de berekening meegenomen.

~ financiële principekeuze
- (f) financiële randvoorwaarde

(f) investeringskosten van hardware
(f) onderhoud hardware
(f) huur systeemsoftware
(f) verschil in exploitatiekosten bij gebruik

[Clark8l]
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3. Financierinq

Er zijn vooral drie hoofdvormen van financierinq van belang:
- koop;
- financial lease;
- operational lease.

[Santvoort87J

Bij operational lease stelt de lessor de lessee bedrijfsmiddelen ter be-
schikkinq voor gebruik, eventueel inklusief onderhoud en verzekering,
waarbij het ekonomisch risiko van veroudering of waardevermindering bij de
lessor ligt. De lessee kan het kontrakt tussentijds opzeggen, terwijl de
lease-termijn aanmerkelijk korter kan zijn dan de ekonomische levensduur.
Een argument voor de lessee om deze lease-vorm aan te gaan is dat hij het
risiko van de ekonomische veroudering niet wil dragen.

Ekonomisch gezien is financial lease een variant van huurkoop; het
ekonomisch risiko van veroudering ligt bij de lessee. Er is een vaste
kontrakttermijn.

De kosten die voor de hardware-investering in het model opgenomen worden,
hangen af van de keuze van de financieringsvorm.

De keuze voor financial lease of koop wordt vooral door de financiële
positie van de onderneming bepaald. De keuze voor operationele lease wordt
bepaald .door de mate waarin de onderneming de risiko's van ekonomische
veroudering wenst te lopen .

~ investeringskosten van hardware
-(f) financiële positie van de onderneming

(f) risikobereidheid van de onderneming

III-2-b De kapaciteiten per koe~onent

Bij het voorgaande keuzeproces is men gekomen tot een eerste richting-
bepaling van de hardware. Bij het latere operationele gebruik wordt
(voorzover mogelijk) in praktische zin bijgestuurd. Daar komen de zaken
aan de orde als supplies, papier en definitieve aantallen hardware. Daar
worden korte termijn bijsturingen gepleegd. Tussen deze strateqische keuze
en het operationele niveau, ligt het taktische niveau: wat is bir.r.r de
gekozen hardware-strategie de beste invullinq?

Daarnaast wordt later in dit hooEdstuk in paragraaf 2 de or anisatorische
toewijzing behandeld.
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1. Taktische hardware-invulling

a. Kalkulatiekapaciteit

Om de taktische hardware-invulling te kunnen bepalen zijn nodig:
- kennis van de hardware-specifikaties, van de stappen waarin per

komponent qua kapaciteit gevarieerd kan worden, en kennis van de
bijbehorende kosten;

- kennis van de mate waarin de performance beïnvloed wordt door variatie
in kapaciteit;

- kennis van de systeemsoftware-specifikatie, van de mate waarin de
inzet van systeemsoftware de uiteindelijke performance beïnvloedt;

- expertise om met deze kennis kalkulaties te kunnen verrichten.

(performance wordt wel gedefinieerd als "de prestaties van het systeem"
[Lexicon86] en deze vage omschrijving wordt op de hierop volgende
pagina's nader gedefinieerd; zie de begrippenlijst)

~ effectiviteit van gehele automatisering
- (f) taktische hardware invulling

- (f) kalkulatiekapaciteit
- (f) kennís van hardware specifikaties

(f) kennis van performance-gevoeligheid
(f) kalkulatie-expertise

- (f) hardware-performance model

b. Het hardware-performance-model

In dit hoofdstuk wordt de invloed op de performance van niet-hardware
zaken, zoals die van applicaties, werkorganisatie en systeembeheer buiten
beschouwing gelaten. De uiteindelijke invloed van hardware-variaties op
het model is groot. Als slechts één komponent verkeerd gedimensioneerd is,
kan dit ertoe leiden dat wachttijden exponentieel oplopen. Als deze oplo-
pende wachttijden tot leegloop of inefficiënt werken van gebruikers lei-
den, kan het financiële eindresultaat met een negatief vermenigvuldigings-
effect verslechteren.

De architektuur van de hardware (zie punt 1 onder II-2-a) kan zeer uiteen-
lopend zijn. Verder ontwikkelt de hardware-technologie zich zeer onstui-
mig. De feitelijke situatie waarin zich een AA-organisatie bevindt, en de
stand van de technologie bepalen hoe de faktoren van het hardware-model
elkaar onderling beïnvloeden. Algemene regels voor deze onderlinge rela-
ties kunnen op detailniveau niet gegeven worden omdat deze te zeer situa-
tioneel gebonden zijn.

De relaties die hier worden weergegeven zijn dan ook slechts een voorbeeld
en worden gegeven om voor deze belangrijke faktor geen lakune in het model
te doen ontstaan. Bij het praktische gebruik van het model dienen de dan
geldende relaties geformuleerd te worden. De geldende omstandigheden,
(technologie, applicaties, werkorganisatie) bepalen dan de gekozen hard-
ware-architektuur en de invulling daarvan in het model.
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Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een mogelijke IBM-konfiguratie, zoals
die zich medio '87 in de praktijk kon voordoen.

De basiskonfiguratie kan als volgt worden weergegeven:
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Figuur 18 Een voorbeeld van een konfiguratie
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Deze konfiguratie kan ín een kleine uitvoering de volgende kapaciteit
hebben. Specifieke gegevens worden toegevoegd voor de beeldvorming.
1) De minicomputer heeft de naam S36-B13. De CPU is 8 bits. Onder dit

onderdeel is ook de micro-coding begrepen.
2) Het intern geheugen is 256 Kb.
3) Het besturingssysteem (SSP) herbergt naast de monitor en de algemene

besturingsfunkties ook de data-communicatiesoftware en kan ook algemene
software bevatten zoals tekstverwerking (DW36) en standaardprogramma-
tuur (Query en Personal Services).

4) De schijfunit ís niet verwisselbaar (200 Mb).
5) Voor beveiligingsdoeleinden wordt een cartridge of tape unit

aangesloten.
6) Het diskette-station kan ook voor beveiliging worden gebruikt of voor

uitwisseling van toepassingsprogrammatuur of gegevens.
7) De werkstation-controller zorgt voor de verbinding met netwerken van

beeldschermen en of printers. Er zijh per controller maximaal 8
netwerken met ieder 8 stations mogelijk. Via coax-kabels worden de
gegevens met een snelheid van 56.0000 bytes per seconde verstuurd.

(8-9) Er zijn werkstations en printers in meerdere uitvoeringen en kapaci-
teiten. In dit voorbeeld een printer met 200 L~min.
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10) De multiplexer (ELCA) stuurt maximaal 4 externe kanalen aan.
11) De verbinding vanuit de multiplexer naar de externe telefoonlijn (4.800

baud) verloopt via een line driver, een CCITT interface en een modem.
12) Er is een mogelijkheid om op afstand te werken door toepassing van een

communicatíe-unit met modem. Eventueel is dit in een werkstation
ingebouwd (5251-12).

13) Verder is bij deze konfiguratie communicatie met alle andere externe
systemen mogelijk. Ondersteunde protocollen zijn X25, V21 en V23.

Relaties

Uit een situatie waarvan hier een voorbeeld is gegeven, volgen relaties
tussen hardware-komponenten. Deze vormen tesamen een submodel. Zoals
eerder werd gesteld, laten we hierbij de invloed van de werkorganisatie,
het systeembeheer en de applicatie buiten beschouwing.

De meest globale relatie in dit submodel is, dat de prestaties die
geleverd kunnen worden, afhangen van de ingezette kapaciteit en dat de
ingezette kapaciteit een funktie is van de investering. De technische
mogelijkheden vormen hierbij begrenzingen van de relaties:

~ prestatie-aanbod van hardware
- (f) kapaciteit onderdeel (1-n)

- (f,t) investering in hardware
- (l~r) technische leverbaarheid (1-n)

~ kapaciteit onderdeel (1-n)

Deze relaties gelden op een bepaald tijdstip. Over een tijdsperiode gezien
geldt voor de relatie dat, als gevolg van de technische ontwikkelinqen,
een recentere ínvestering een grotere kapaciteit geeft dan een vroeqere
investering waarmee oudere techniek werd ingekocht.

De technische leverbaarheid is een randvoorwaarde. In het gegeven voor-
beeld zijn er vele AA-kantoren die passen binnen de "range" waarvan
536-B13 onderdeel is. In andere voorbeeldsituaties is deze randvoorwaarde
wel van kracht.

De prestaties van het systeem kunnen per systeemkomponent gedefinieerd
worden. Meer relevant echter is een definíëring waarin tot uitdrukking
wordt gebracht in welke mate het qehele systeem een efficiënt produk-
tiemiddel is. De efficiëntie kan vooral uitgedrukt worden in de relatie
met de qebruiker.
De gebruiker ervaart de efficiëntie (- performance) op meerdere manieren:
- de opstarttijd. Dit is de tijd die nodig is om het systeem op te

starten, de applicatie te laden, de menukeuze af te lopen en de
klantgegevens en transaktiegegevens on-line te verkrijgen. Hieronder
wordt tevens beqrepen de wachttijd tot het beeldscherm of de printer
beschikbaar is;

- de responstijd. Dit is de wachttijd die ligt tussen een opdracht aan het
systeem en de meldinq van het systeem dat de opdracht is ingevoerd en
dat een volgende opdracht geaccepteerd kan worden. Dit kunnen de korte
interval-tijden zijn bij data-entry met minimale kontroles, maar ook
langere tijden wanneer bestanden "doorgeboekt" worden (Rock Evans87,
pag. 170 en 229; anders gedefinieerd ín verband met vereenvoudigingJ;



- de verwerkinqstijd. Dit zijn de wachttijden die liggen tussen het geven
van een opdracht en het verkrijgen van uitvoer op beeldscherm of op
papier;

- de produktie die van het systeem gevraagd wordt, en bij deze tijden
geleverd wordt;

- de tijd die voor systeembeheer nodig is.

Performance wordt gedefinieerd als "de mate waarin het geautomatiseerde
systeem de qewenste produktie bij de gewenste wachttijden en bedieninqs-
inspanning levert".

Op basis hiervan definiëren we:

~ prestatievraag (- performance)
- (f) produktievraaq

(f) performancetijden
- (f) opstarttijd

(f) responstijd
(f) verwerkingstijd
(f) systeembeheertijd

De kapaciteit van het eg heel wordt bepaald door de kapaciteiten van de
onderdelen van 1 t~m n(kapaciteit (1-n)). Hoe belangrijk de invloed van
de kapaciteit van ieder onderdeel is op de kapaciteit van het qeheel,
hangt af van de dimensionering. Onder "dimensionering" wordt verstaan:" de
mate waarin aan de komponenten van een systeem kwantitatieve vorm is
qegeven, zodat een qeheel ontstaat waarvan de kapaciteiten onderling
afgestemd zijn". Omdat binnen het systeem wachttijden kunnen ontstaan,
welke een niet-lineair verband hebben met de bezetting, kan onevenwichtige
dimensionering niet-lineaire relaties opleveren. Als de kapaciteit van een
komponent verkeerd gedimensioneerd is, kan dit de kapaciteit van het
geheel beperken. Ook dan is de ketting niet sterker dan de zwakste
schakel. Dan wordt de beperkte kapaciteit van zo'n komponent de beperkende
randvoorwaarde voor de kapaciteit van het geheel. Anderzijds kan
overdimensionering van een bepaalde komponent positief bijdragen tot de
kapaciteit van het geheel. Dit geldt totdat een andere komponent een
beperkende randvoorwaarde wordt. De juiste dimensionering is op haar beurt
afhankelíjk van de gevraaqde produktie en is dus afhankelijk van
werkaanbod, werkorganisatie, te verrichten funkties (applicaties) en
vereiste performancetijden.

Dus: ~ prestatievraag
- (f) produktievraag

- (f) werkaanbod
(f) werkorqanisatie
(f) applicaties

- (f) performancetijden

~ kapaciteitsaanbod van het geheel
~ kapaciteit onderdeel (1-n); maximaal
- (l~r) kapaciteit onderdeel (1-n); minimaal
- (f) kapaciteit onderdeel (1-n)

De formulering "~ kapaciteit onderdeel (1-n); maximaal" wil zeggen dat de
kapaciteit van het geheel kleiner of gelijk is aan de kapaciteit van dat
onderdeel uit de reeks 1 tot n die het grootst is.
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De formulering"- (l~r) kapaciteit onderdeel (1-n); minimaal", wil zeggen,
dat de kapaciteit van het onderdeel uit de reeks 1 tot n die het kleinst
is de beperkende randvoorwaarde is voor de kapaciteit van het geheel.
Afhankelijk van de specifieke funktie van het onderdeel is een van beide
situaties geldig. Het konfiguratievoorbeeld dat hiervoor is qeschetst,
wordt vervolgens qebruikt om een stelsel van relaties tussen deze kapaci-
teiten te verduidelijken. De stellingen die hierna volgen, gelden voor een
situatie waarin alle komponenten evenwichtig zijn "gedimensioneerd":

CPU (1) en interne qeheuqen (2). Men kan variëren met de CPU. Door een
ander type in te zetten werkt men met 16 of 32 bits in plaats van 8.
Ook kan men een extra processor inzetten of een speciale processor voor
bepaalde taken. Verder kan men de kloksnelheid variëren. Omdat de CPU
centraal in het geheel staat, kan deze invloed hebben op alle direkt
verbonden komponenten. De mate waarin de CPU-kapaciteit randvoorwaarde is
voor de kapaciteit van het geheel is daarom vaak 100ó. Anderzijds wordt de
kapaciteit van het geheel positief beïnvloed door een krachtiger CPU.
Hetzelfde geldt voor het interne geheugen.

~ kapaciteitsaanbod van het geheel
- (f) CPU (onderdeel 1)
- (f) interne geheugen (onderdeel 2)
- (l~r) (onderdeel 1 en 2)

Besturinqssysteem (3)

ook het besturingssysteem heeft een centrale plaats. De mate waarin dit
effectief ingezet kan worden hangt af van de konfiguratie-onderdelen 4 t~m
13 en van de applicaties.

Het besturingssysteem beïnvloedt de prestaties van de CPU en het interne
geheugen. De CPU en het interne qeheugen beïnvloeden op hun beurt als
gevolg hiervan de andere komponenten.

~ kapaciteitsaanbod geheel
- (f) besturingssysteem (onderdeel 3)

- (l~r) onderdeel 4 t~m 13
~ kapaciteit onderdeel (1) en (2)

- (f) besturingssysteem (onderdeel 3)

Disc 4

Een kapaciteitsvergroting van de externe schijfkapaciteit vergroot de mate
waarin gegevens en de programmatuur on-line kunnen zijn. Bij een beperkte
kapaciteit zullen zaken die tijdelijk niet benodigd zijn, via tape (5) of
diskette (6) off-line gemaakt moeten worden. Dit impliceert een belastinq
van deze komponenten, meer systeembeheer-belasting en een lanqere opstart-
tijd. Als twee discunits aangesloten worden in plaats van één discunit met
dezelfde totaalkapaciteit beïnvloedt dit de lees~schrijftijden positief.
Immers, bepalend voor deze tijden zijn de armbewegingen en deze beperking
wordt gehalveerd.
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Dit beïnvloedt op zijn beurt de responstijd en de verwerkingstijd in
positieve zin.

~ kapaciteit onderdeel (5) en (6)
- (f) kapaciteit disc (4)

~ systeembeheerstijd
- (f) kapaciteit disc (4)

~ opstarttijd
- (f) kapaciteit disc (4)

~ responstijd
- (f) kapaciteit disc (4)

~ verwerkingstijd
- (f) kapaciteit disc (4)

Ta e 5

De tapeunit wordt voornamelijk voor beveiligingsdoeleinden gebruikt.
De kapaciteit hiervan heeft daarom voornamelijk invloed op de te leveren
systeembeheertijd.

~ systeembeheertijd
- (f) kapaciteit tape (5)

Diskette-unit (6)

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de tapeunit. Daarnaast worden off-line
beschikbare qeqevens via deze unit on-line gemaakt. De kapaciteit hiervan
heeft dan ook invloed op de "opstarttijd".

~ systeembeheertijd
- (f) kapaciteit diskette unit (6)

~ opstarttijd
- (f) kapaciteit diskette unit (6)

Werkstation-controller (7)

In het geschetste voorbeeld zal dit onderdeel niet licht een beperkinq
voor de totale kapaciteit vormen. Als het aantal aan te sluiten stations
boven de kapaciteit komt is een grote investering nodig om de additionele
stations ook aan te kunnen sluiten.

~ kapaciteit geheel
- (l~r) workstation-controller (7)

Werkstation (8)

De opstarttijd, en met name het onderdeel daarvan dat gedefinieerd is als
het wachten op beschikbaar komen van een werkstation, wordt direkt bepaald
door het aantal werkstations. De responstijd wordt bepaald door de
kwaliteit van het station. Deze kwaliteit hangt in de regel af van de
investering die men daarin doet.

~ opstarttijd
- (f) kapaciteit werkstation (8)

~ responstijd
- (f) kwaliteit werkstation (8)

- (f) investering in (8)
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2. Orqanisatorische toewijzinq

Scheiding van hardware

Als men hardware voor produktiefunkties toewijst en andere hardware aan
andere funkties zoals systeemontwikkeling, testen en applicatiebeheer, dan
beinvloedt dit de kosten en de baten. Als hardware apart toegewezen wordt,
vergt dit meer kapaciteit dan wanneer middelen gezamenlijk gebruikt
worden. Als er een apart ontwikkelsysteem ingezet wordt, en de
ontwikkeling geschiedt niet op een produktiesysteem, dan vergt dit een
grotere investering dan wanneer het produktiesysteem uitgebreid wordt met
de kapaciteit die ontwikkeling vergt.

De baten van zo'n scheiding bestaan uit:
- een betere scheiding van ontwikkelversie en praduktieversie;
- een beter beheer van releases;
- een betere scheiding van test- en produktiebestanden;
- mínder onderlinge verstoringen, omdat de belasting van de kapaciteiten
vanuit ontwikkeling en produktie verschillend van aard is (voorbeeld:
lange kompilatietijden afgewisseld met geen belasting).

Een dergelijke scheiding kan men ook toepassen bij het applicatiebeheer,
voor de gebruikerstest en bij prototyping.

~ prestatievraag geheel
- (f) organísatorische scheiding over hardware

- (l~f) hardware-investering

~ - kwaliteit van ontwikkeling
- kwaliteit van applicatiebeheer
- kwaliteit van implementatie
- werkorganisatie

- (f) organisatorische scheiding van hardware

Men kan ook een separaat systeem inzetten voor operating, voor beveili-
ging, voor het beheer van centrale bestanden, en voor de aktiviteiten die
verband houden met gegevenstransporten tussen externe en interne lokaties
en tussen interne lokaties onderling.

Weer een ander separaat systeem kan ingezet worden voor funkties van staf-
afdelingen, zoals:
- centrale administratie;
- marketing;
- produktontwikkeling;
- secretariaat;
- berichtenverkeer.

Door deze separate systemen wordt de flexibiliteit groter. Als er verande-
ringen nodig zijn kunnen deze aangebracht worden in de mate waarin deze
nodig zijn, zonder dat men een grote konfiguratie aan moet passen. Ook kan
men algemene veranderingen gefaseerd invoeren, waardoor de belasting van
de betrokkenen in de tijd wordt uitgesmeerd.

~ - hardware investering
- mankosten automatiserinq

- (f) flexibiliteit van hardware-inzet
- (f) separaat toewijzen van hardware
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Samentrekkinq van de formele relaties uit hoofdstuk III-2

~ Keuzeproces hardware-architektuur
- (f) Informatiestrategieplanning

~ Toepassingenarchitektuur
- (f) keuze hardware-architektuur

~ Effectiviteit van de gehele automatisering
- (f) Keuze hardware-architektuur

(f) Keuze leverancier qua aantal
(f) Keuze leverancier in principe
(f) Investeringskosten van de hardware
(f) Taktische hardware-invulling

Keuze hardware-architektuur
- (f) Budget

(f) Interne en~of externe deskundigheid
(f) Toegestane termijn
(f) Inbreng van de onderneming

~ Keuze leverancier qua aantal
- (f) Kompatibiliteitseis

(f) Hardware-onderhoudskosten
(f) Prijs van de hardware
(f) Support van de leverancier
(f) Leveringsprogramma

~ Keuze leverancier in principe
- (f) Aansluiting met hardware-architektuur

(f) Range van hardware
(f) Produktiviteit van personeel
(f) Kwaliteit van de leverancier
(f) Konversie
(f) Financiële principekeuze

Range van hardware
- (l~f) Ontwikkelkosten

(l~f) Kosten versiebeheer
(l~f) Testkosten
(l~f) Implementatiekosten
(l~f) Levensduur van de toepassingen

Produktiviteit van personeel
- (f) Acceptatie van automatisering

- (f) Hardware ergonomie
(f) Software ergonomie

~ Kwaliteit van de leverancier
- (f) Software ondersteuning

(f) Opleiding vanuit de leverancier
(f) Dokumentatie vanuit de leverancier

(f) Kontinuïteit vanuit de leverancier
(f) Standaards
(f) Konversiekosten
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~ Financiële príncipekeuze
- (f) Financiële randvoorwaarde

(f,t) Investeringskosten van hardware
(f) Onderhoudskosten van hardware

(f) Huur van systeemsoftware
(f) Verschil in exploitatiekosten bij het

gebruik

~ Investeringskosten van de hardware
-(f) financiële positie van de onderneming

(f) risikobereidheid van de onderneminq

~ Taktische hardware-invulling
- (f) kalkulatie-kapaciteit

- (f) kennis van de haràware-specifikaties
(f) kennis van performance gevoeligheid
(f) kalkulatie-expertise

(f) hardware-performance-model
(f) prestatievraag
(f) prestatieaanbod

Prestatievraag (- performance)
- (f) produktievraag

- (f) werkaanbod
(f) werkorganisatie
(f) applicaties
(f) organisatorische toewijzing

(f) performancetijden
- (f) opstarttijd

(f) responstijd
(f) verwerkingstijd
(f) systeembeheertijd

Prestatieaanbod (- kapaciteitsaanbod van het geheel)
- (f) kapaciteit onderdeel (1-n) (maximaal)

- (f,t) investering onderdeel (1-n)
- (l~r) kapaciteit onderdeel (1-n) (minimaal)
- (f) kapaciteit onderdeel (1-n)

Prestatie aanbod
- (f) CPU (1)
- (f) intern qeheugen (2)
- (l~r) CPU (1)
- (l~r) intern qeheugen (2)
- (f) besturingssysteem (3)

- (l~r) kapaciteit onderdelen (4-13)
- (l~r) applicaties
- (l~f) CPU (1)
- (l~f) intern geheuqen (2)

- (f) kapaciteit disk (4)
- (l~f) systeembeheertijd
- (l~f) opstarttijd
- (l~f) verwerkingstijd
- (l~f) responstijd
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- (f) kapaciteit tape (5)
- (f) kapaciteit (5, 6, 4)
- (l~f) systeembeheertijd

- (l~r) werkstation controller (7)
- (f) werkstation (8)

- (l~f) opstarttijd
- (l~f) responstijd

Prestatievraag
- (f) organisatorische scheiding

- (l~f) kwaliteit van ontwikkeling
- (l~f) kwaliteit van applicatiebeheer
- (l~f) kwaliteit van implementatie
- (l~f) werkorganisatie

- (f,t) hardware-investering
- (f) separaat toewijzen van hardware

- (l~f) flexibiliteit van inzet
- (l~f,t) herdware-investering
- (l~f) mankosten automatisering

III-3 Ontwikkelinq en realisatie: software

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de inhoudelijke kant van de
toepassinqen. Twee hoofdzaken hebben invloed op het optimaliserinqsmodel:
A- de samenhanq van de systemen;
B- de struktuur van de systemen zelf.

III-3-a De sa~enhanq van de systemen onderlinq

De samenhanq is gerelateerd aan de organisatie waarvoor deze systemen
dienen. We gaan na welke systemen voor de AA-organisaties aan de orde
kunnen zijn en welke betekenis de samenhang heeft voor het resultaat van
automatiseren.

In hoofdstuk II-2-a is, aan de hand van een analyse van besturingsparadig-
ma's, gekonkludeerd dat er tien hoofd-besturingssituaties bestaan.

De benoeming van deze besturingssituaties is gebaseerd op hoofdfunkties en
-processen die we onderkennen bíj AA-organisaties. Deze dekken de aspekten
van alle processen af, en vormen ieder een systeemgebied. Via een
"klusteranalyse" [Martin86J komt men tot deze konklusie. Daarnaast komen
er bij deze analyse zaken aan het licht die om een extra ordening vragen:

- Er zijn gemeenschappelijke zaken, die voor meer dan één systeem-
gebied gelden. Het onderhoud en het qebruik van klantqegevens voor
vele systeemgebieden is zo'n gemeenschappelijke funktie;

- Er zijn ook meerdere zaken die van infrastrukturele aard zijn. Zo
zullen procedures rond beveiliqing en accounting voor alle syste-
men nodiq zijn om het geheel instand te houden. Ook moeten er
verbindingen tussen systemen worden gelegd. Procedures om data-
transporten en doorbelastingen uit te voeren ondersteunen vele of
alle systemen;
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- Tenslotte is er nog een koSrdinatiefunktie. De funkties in de
organisatie moeten een gekodrdineerd geheel vormen. Er zijn sys-
temen nodiq om de benodigde communicatie te verzorqen. Hierbij kan
gedacht worden aan een systeem voor berichtenverkeer of een doku-
mentair informatiesysteem.

Orqanisatorische funkties

In hoofdstuk I-5 is een verdeling in hoofdfunkties weergegeven.

De belangrijkste funktie is het uitoefenen van de AA-funktie welke in
hoofdstuk I-6 nader is beschreven. In het licht van de relatie tot de
informatiesystemen kunnen we die produktiefunkties als volgt indelen:

- het voeren vatt de administratie op voor de klant operationeel
niveau;

- het uitoefenen van de AA-funktie op voor de klant taktisch niveau;
- het uitoefenen van de AA-funktie op voor de klant strategisch
niveau.

- de administratieve werkzaamheden om bedrijfsvergelijkingen moge-
lijk te maken.

Samenhanq

De hiervoor genoemde funkties in de organisatie en de besturingssituaties
relateren we onderling. Dit wordt in het volgende schema weergegeven. Dit
is bij wijze van voorbeeld, en de weergave en opbouw kan per specifieke
situatie anders zijn. In het schema zijn de systeemgebieden onderling ver-
bonden waarbij de verbindingen de belangrijkste gegevensstromen weergeven.
De funktie ondernemingsleiding wordt hier niet meer weergegeven omdat alle
beleidsaandachtsvelden die met informatiesystemen te maken hebben qenoemd
zijn.
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Via deze weergave kan men zich een beeld vormen van de situatie.
Dit beeld moet de hierna volgende stellingen over de relatie met het
optimalisatiemodel verduídelijken. Daarom wordt in dit kader niet verder
inqegaan op een analyse van systeemgebieden (hoe interessant dit ook kan
zijn) .

Uitwerkinq

Het nut of de noodzaak van een derqelijke "samenhanganalyse" is:
1- het bepalen van de prioriteiten.

Door inzicht in onderlinge verbanden is er ook meer inzicht in de
logische volgorde van ontwikkeling en realisatie;

2- het anticiperen op eisen vanuit andere systemen.
Doordat er meer inzicht is in de eisen die het ene systeem aan het
andere stelt, voorkomt men dat het ontstaan van een nieuw systeem op
talloze andere plaatsen tot bijstellingen leidt ("onderhoud");

3- het voorkomen van doublures.
Vooral op het gebied van "gemeenschappelijke zaker., en infrastruktuur"
komt men bij een meer geïsoleerde aanpak tot inefficiënties. Dit komt
omdat een probleem dan partieel wordt opgelost en wel telkens net iets
verschillend, zodat meervoudig gebruik niet lukt;

4- het verhogen van de efficiëntie in het gebruik.
Als de verbindingen vooraf niet voldoende onderkend zijn, kan dit
leiden tot:
4.1 - meervoudige registratie van de transaktiegegevens voor de admi-

nistratie van de klant;
4.2 - afstemmingswerkzaamheden tussen deze in meer systemen

vastgelegde transaktiegegevens;
4.3 - handmatige koppelingswerkzaamheden tussen systemen (journaal-

posten);
4.4 - ondoelmatige beveiligingsprocedures;
4.5 - meervoudige registratie van gegevens over klanten, hetgeen tot

extra invoerwerk leidt en ruimte op gegevensdragers vergt;
4.6 - handmatige verzameling en registratie van gegevens uit het

systeem omdat hier vooraf niet aan gedacht is;
5- de kwaliteit van de systemen.

Als er bijvoorbeeld geen kliënteninformatiesysteem qerealiseerd is,
waarbij vanuit alle systemen gegevens worden aangeleverd, is de moge-
lijkheid om de gewenste informatie over kliënten te verkrijgen gerin-
ger.

6- onnodig onderhoudswerk. Men kan geen gebruik maken van stukken soft-
ware die op meerdere plaatsen ingezet kunnen worden.

7- efficiëntie in het gebruík. Men mist het voordeel van een uniforme
presentatie als men minder met gemeenschappelijke routines kan werken.
Dit minder eenduidige beeld voor de gebruiker belemmert hem om snel te
werken.

III-3-b De struktuur van de systemen

Hier wordt ingeqaan op de struktuur en de kwaliteit van de systemen.
Dit kan weer onderscheiden worden in:
1 - technische strukturering;
2 - logische strukturering;
3- kwaliteit bij ontwikkeling, realisatie en onderhoud;
4- efficiëncy bij het gebruik;
5 - overige kwaliteitsaspekten.
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Omdat deze studie is gericht op ekonomische optimalisatie van de automati-
serinq van AA-orqanisaties, is de inhoud van de systemen van secundair
belanq.
Het gaat om kosten, opbrengsten, rendementen en alles wat deze drie zaken
beïnvloedt. Aspekten vanuit andere vakdisciplines dan de ekonomische en de
informatica zijn hierbij alleen relevant wanneer ze deze kosten, opbreng-
sten en rendementen mede bepalen. Zo zal bijvoorbeeld een ergonomisch
aspekt van belang zijn voor het model als het de kosten en de produktivi-
teit beïnvloedt, doch inhoudelijke beschouwingen over zo'n ergonomisch
aspekt worden niet meegenomen.

In dit licht moet de "kwaliteit van systemen" gezien worden. Het waarom en
het hoe van kontroles over een administratief systeem heen, of daarbinnen,
zijn hier niet van belang. Wel als deze de kosten van de ontwikkeling en
realisatie, de efficiëncy in het gebruik, en het onderhoud of de levens-
duur bepalen of beïnvloeden.

Deze invalshoek nu, bepaalt, met name bij dit onderdeel, de benaderings-
wijze. De rangschikkinq van kwaliteitseisen vanuit een andere invalshoek
zal hiermee wellicht niet overeenkomen.

Ad 1 Technische strukturering

We geven een voorbeeld van strukturering.

Dit voorbeeld betreft een administratiesysteem dat in het systeemgebied
"operationeel niveau produktie" past.
Met andere woorden: het betreft hier het vastleggings- en boekingsprogram-
ma voor de financiële transakties van de kliënt. Per transaktie wordt
nagegaan of de grootboekrekening bestaat. Als deze reeds bestaat worden de
omschrijving en andere attributen aan de gebruiker getoond. De grootboek-
rekeningen van alle klanten bevinden zich in een standaardrekeningschema.
Dit is een sequentieel bestand van 1.500 rekeningenrekords. Het bezit van
een voor alle klanten gemeenschappelijk bestand is gunstíg voor:

- de uniformering in de rapportering en advisering;
- de uniformering in de organisatie en dus sneller werken van de
gebruikers;

- een eenvoudiger realisatie van bedrijfsvergelijking;
- meer doelmatige kontroles.

Dit bestand wordt dus voor iedere transaktie geraadpleegd.
Bij 1.000 transakties per klant betekent dit (1.000 x 1.500)~2 - 750.000
leesopdrachten;

- Bij hetzelfde systeem is een uittreksel van het rekeningschema per kliënt
gemaakt. Telkens als een rekening op kliënt-niveau niet voorkomt wordt het
standaardrekeningschema geraadpleegd, en wordt het kliëntschema aangevuld.
Zo is na een boekjaar voor iedere klant op kliëntniveau een extract
gemaakt van gemiddeld 100 rekeningen. Dit is de hoeveelheid die ofwel per
kliënt op schijf staat als direkt bestand, ofwel in het interne geheugen
is ingelezen. Dit resulteert in (1.000 x 100)~2 - 50.000 leesopdrachten,
of in het eenmalige lezen van 1.000 rekords.
Hier moet aan worden toegevoegd het aantal keren dat niet-voorkomende
rekeningen moeten worden opgenomen.
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Tegenover het voordeel van een sterke reductie van het aantal leesop-
drachten staan nadelen. Dit kan een extra schijfbezetting zijn of een
extra bezetting van het interne geheugen. Deze relatie met de hardware
was vroeger van groot belang. Deze is door de prijs~prestatie verhouding
van de hardware van steeds minder belang en zal in de toekomst van onder-
geschikt belang kunnen worden.

De verschillen worden nog sterker als in latere onderdelen van deze
applicatie het rekeningschema wederom gelezen moet worden.
Voorbeelden waarbij dit moet gebeuren zijn:

- korrekties op vastgelegde boekinqen;
- aanvulling op vastgelegde boekingen;
- afdrukken of weergeven van boekingen;
- afdrukken of weergeven van grootboekrekeninqen.

Bij een slecht gestruktureerde applicatie kan het gebeuren dat het
rekeningschema 10 keer per transaktie gelezen moet worden en dat dus
750.000 x 10 - 7.500.000 leesopdrachten gegeven worden. En dit terwijl de
lees- of schrijfopdrachten in ieder systeem de totale performance in
overwegende mate beïnvloeden.
Een alternatief is verder om alle relevante gegevens uit het rekenschema
aan de transaktierekords toe te voegen. Dit reduceert de leesopdrachten
weer enorm, maar verqroot de transaktiebestanden.

Zo zijn er talloze afwegingen om tot een technisch optimaal gestruktureer-
de applicatie te komen. Kondities hierbij zijn: een goede analyse en in-
zicht in de funktie van de applicatie, de werkomgeving, de werkmethodiek,
de frequenties en de aantallen. Deze afwegingen kosten tijd en energie.
Als de verkrijgingsmethode van software zodanig is, dat de opdrachtnemer
gebaat i.s bij een minimale inspanning, dan is de kans op optimale tech-
nische strukturering eveneens minimaal. Als de opdrachtnemer qua doorloop-
tijd of te maken kosten gelimiteerd is, zal dit tot een sub-optimaal pro-
dukt leiden. Behalve wanneer de opdrachtgever in zijn opdracht en bij zijn
systeem acceptatie-normen in kan bouwen. Dit laatste is praktisch niet te
realiseren. Een ander gevolg van een goede technische strukturering vooraf
is, dat vooral de programmering doelmatiger kan plaatsvinden.

Dus:
~ produktiviteit van personeel van ontwikkeling en realisatie
-(f) technische strukturering van de systemen

-(f) kwaliteit van het ontwikkelings- en realisatieteam
- (f) toegestane doorlooptijd
- (f) toegestane kosten

~ kapaciteitsbeslag van de hardware
-(f) technische strukturering van de systemen

Ad 2 Logische strukturering

Ook hier geven we ter illustratie een situatieschets.

Bij de hiervoor bedoelde applicatie worden de transakties vastgelegd en in
bestanden opgeborgen. Vanaf de start van de werkzaamheden tot het verkrij-
gen van de eindprodukten is er een geïntegreerd geheel. De benodigde
kontroles leggen onder meer verbanden tussen invoer en uitvoer en maken
van het gehele proces een gesloten geheel. Als nu de kliënt zelf de
vastlegging verricht heeft en alle werkzaamheden heeft verricht om tot een
saldibalans te komen, wil men deze saldibalans ingeven of inlezen.
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Dat is niet meer mogelijk. Het systeem is daarnaast ingericht op vaste
periodes en jaarafsluiting. Om tal van redenen kan tussentijdse rapportage
nodig zijn. De systeemoplossing maakt dit dan onmogelijk. In het vastleg-
gingsproqramma worden per boeking bepaalde verwerkingen uitgevoerd, zoals
bijvoorbeeld het berekenen van de BTW en het automatisch boeken van die
BTW. Dit blokkeert de ingebruikname van een andere vastleggingsmethodiek.

In een andere situatie is vooraf nagegaan welke varianten zich in het
gebruik kunnen voordoen. Welke invoermogelijkheden denkbaar zijn. Op welke
punten de bewerkinq afqebroken moet kunnen worden om tussenprodukten op te
leveren. Vanuit welke punten de bewerking gestart moet kunnen worden. Door
deze analyse worden tal van subprocessen onderkend. Zij worden zodanig
gerealiseerd en verbonden dat alle qewenste varianten mogelijk worden. Ook
een beperking van vaste periodes kan omgezet worden in een volledig varia-
bele indeling. Dit kan gekombineerd worden met een vaste indeling ten
behoeve van de wettelíjke vereisten of eisen vanuit bedrijfsvergelijkinq.

Ook hier is de verkrijginqsvorm van software van groot belang (zie
hoofdstuk III-lb). Deze beïnvloedt de kwaliteit; in dit geval die van de
logische strukturering.

De technische strukturering waaronder de modulariteit van het systeem en
de bestandsorganisatie, wordt bepaald door de logische strukturering.

We kunnen vanuit deze tekst de volgende konklusies formuleren:
~ logische strukturering van de systemen

- (l~f) produktiviteit van het produktiepersoneel
(l~f) afstemming met de kliënt
(l~f) afstemming met produktbeleid
(l~f) afstemming met produktiebeleid
(l~f) levensduur van het systeem

~ logische strukturering van de systemen
-(f) kwaliteit van het ontwikkelings- en realisatieteam

(f) toegestane doorlooptijd
(f) toegestane kosten

~ logische strukturering van de systemen
-(r) technische strukturering van de systemen

Ad 3 Kwaliteit bij ontwikkelinq, realísatie en onderhoud

Een ander onderscheid kunnen we maken ten aanzien van de wijze waarop bij
ontwikkeling en realisatie produkten tot stand komen. De mate waarin men
professioneel en gedisciplineerd werkt is sterk bepalend voor de kwaliteit
van het systeem. Dit komt tot uitdrukking in de wijze van dokumenteren.
Ook in de mate waarin men qestruktureerd programmeert, in de discipline
rond naamgeving van gegevens en in uniform gebruik van gegevensdefinities.
Een ander punt ís de mate waarin men standaards vaststelt en deze han-
teert. Dit kunnen standaards zijn op het gebied van programmeertalen,
ontwikkelingsmethodes, projektdokumentatie, systeemdokumentatie, etc.
De betrouwbaarheid van het eindprodukt heeft een duidelijke relatie met
deze kwaliteitsaspekten. Ook het onderhoud bij het gebruik van het systeem
zal veel omvangrijker en duurder zijn als men in deze fase niet profes-
sioneel en gedisciplineerd heeft gewerkt.
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In dit kader zijn de twee evolutiewetten voor software van Lehman van
belang [Lehman80]:
"1. iiet van de continue verandering

Een programma dat wordt qebruikt en een deel van de werkelijkheid
weerspiegelt, ondergaat continu veranderingen, of wordt steeds minder
bruikbaar. Dit proces gaat door tot het goedkoper wordt het systeem
door een geheel nieuwe versie te vervangen.

2. Wet van de toenemende komplexiteit
Een programma dat steeds verandert, krijgt steeds minder struktuur (de
entropie neemt toe), en wordt daardoor komplexer. Men moet extra werk
verzetten om de komplexiteit niet te laten toenemen."

Aan deze "wetten" moet zoveel mogelijk tegenwicht gegeven worden.
De faktoren die de kosten van software beïnvloeden zijn nader geanalyseerd
door Boehm [Boehm8l, pag. 642]. Op basis van praktijkgegevens uit een
hoeveelheid projekten geeft hij weer hoe de produktiviteit bij de ontwik-
keling als gevolg van diverse faktoren beïnvloed kan worden.
Ten opzichte van deze uitgangssituatie kan ervaring met de programmeertaal
de produktiviteit bijvoorbeeld met 20ó doen toenemen (zie figuur 20).
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Figuur 20 De invloed van diverse faktoren op de produktivíteit
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Deze discipline en professionaliteit kosten geld en resulteren in een
kwalitatief beter produkt en lagere onderhoudskosten. Voor de gebruiker is
dit meestal niet of moeilijk zichtbaar: hij heeft slechts een partieel
inzicht of moet op symptomen afgaan.
Dit geldt zeker voor de doelgroep van dit onderwerp: de AA met zijn in de
regel bescheiden omvanq van de onderneminq, zijn beperkt inzicht in deze
materie en zijn beperkte financiële middelen.

Als deze AA zich de nodige zekerheid verschaft door een onderhoudsovereen-
komst met een vast onderhoudsbedrag voor de software af te sluiten, roept
dit een ander gevaar op. Het moet uit de lengte of de breedte komen. Het
latere onderhoud wordt onvoldoende of te laat verricht, of de leverancier
van de software beëindigt op enigerlei wijze het onderhoud (in een uiter-
ste geval door beëindiging van zijn onderneming).

~ kwaliteit van de systemen
-(f) professionaliteit van ontwikkel- en realisatieteam

-(f) investering in ontwikkeling- en realisatieteam
- (f) toegestane doorlooptijd
- (f) toegestane kosten

~ later onderhoud van de systemen
- (f) kwaliteit van de systemen

~ levensduur van de systemen
- (f) kwaliteit van de systemen

Ad 4 Efficiëncy bij het qebruik

De meeste en belangrijkste systemen voor de AA-organisatie zijn gericht op
de produktie voor de kliënten. Het zijn primaire produktiemiddelen waarbij
de aangeleverde gegevens vanuit het bedrijf van de kliënten voor de AA de
grondstoffen zijn.

Het rendement van het produktieproces wordt qrotendeels door de
ingezette produktiemiddelen bepaald. Als de hardwarekapaciteiten tot
langere wachttijden leiden, spreekt het verband voor zich. De kwaliteit
van de software, die resulteert uit de kwaliteit bij de ontwikkeling en
realisatie, beïnvloedt het rendement uiteindeljk even sterk.

In de voorgaande stellingen over technische en logische strukturering en
kwaliteit van het systeem is deze relatie al naar voren gekomen.

Automatisering is echter geen statische aangelegenheid.
Als eenmaal een optimum is gerealiseerd, is dit een optimum bij een
bepaalde situatie van de werkorganisatie, het te leveren produkt, de
techniek en de kwantitatieve verhoudingen.

De hardware-techniek levert op een bepaald moment voor een bepaald inves-
teringsbedrag een bepaalde konfiguratie. Gekombineerd met te verwerken
aantallen leidt dit tot een keuze in de eerder genoemde technische struk-
turering. Als de techniek verandert kan dit aanleiding zijn om tot een
andere keuze te komen. Ook bij de logische strukturering is er een relatie
met werkorganisatie en kwantiteiten die tot een keuze heeft geleid. Bij
een verandering in werkorganisatie, produktbeleid of kwantiteiten, kan het
zeer zinvol zijn om die keuze opnieuw te bezien [oonincx82].
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Om deze bijstellingen goed te kunnen verrichten is het volgende nodig:
1- inzicht in de redenen waarom de keuze was gemaakt;
2- inzicht in de veranderde omstandiqheden;
3- een zodanig gedokumenteerd systeem dat de bijstelling kan

plaatsvinden;
4- een zodanig gestruktureerd systeem dat een goede nieuwe struktuur

ontstaat (en geen lappendeken).

De punten 3 en 4 zijn reeds eerder geformuleerd. De punten 1 en 2 leíden
tot een vraag om "accounting".

"Accounting wordt hier als volgt gedefinieerd: "een geheel van registra-
ties van aantallen, frequenties en bezettingsgraden van faktoren die van
invloed zijn op de performance van systemen, dat over tijdvakken en op
tijdstippen inzicht verstrekt in de relatieve invloed van deze faktoren".

Deze definitie wordt hier zo geformuleerd omdat deze, gezien de omgeving
die onderwerp van beschouwing is, het best met de beooade situatie
overeenkomt. Daarmee worden de definities uit Angelsaksische literatuur op
dit onderwerp toegepast [Martin86] (zie definities in begrippenlijst). Be-
grippen als "performance monitorinq" of "performance evaluaties" hebben op
hetzelfde betrekking.

Als deze accountingfunktie in alle toepassingen in zijn volle omvang wordt
ingebouwd, kan dit leiden tot een funktie die de performance negatief
beïnvloedt. Er zijn zoveel metingen en registraties denkbaar dat de
kapaciteit in sterke mate verbruikt wordt. Daarenboven kan de hoeveelheid
gegevens zo omvangrijk worden dat men door de massaliteit niet meer
eenvoudig tot inzicht kan komen.

Een andere methode om de efficiëncy bij het gebruik te bewaken is van meer
globale aard. De accountingfunktie richt zich op systemen, funkties binnen
systemen, hardwarekomponenten en frequenties en aantallen van gebruík door
gebruikers. Via "doorbelasting" komt men meer top-down tot analyse en in-
zicht. "Doorbelasting" wordt als volgt gedefinieerd: "registratie van het
werkelijke verbruík van automatiseringseenheden dat vergeleken kan worden
met het geplande verbruik. Het verbruik wordt met tarieven vermenigvul-
digd, zodat vanuit financieel oogpunt de effecten van veranderingen gesig-
naleerd en qeanalyseerd worden".
Dit is een meer indirekte benadering.

Automatiseringseenheden zijn de eenheden welke men hiertoe onderscheidt en
deze kunnen zowel op het gebruik als op het verbruik betrekking hebben.
Dit kan bestaan uit:

- schijfbeslag van data en programma's;
- CPU-tijdseenheden;
- afdrukkapaciteiten;
- beeldschermuren;
- papier, gegevensdragers.

Per toepassing worden het gebruik en het verbruik van deze eenheden
geregistreerd en vergeleken met het geplande verbruik en de werkelijke
opbrengst.
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Het inbouwen van deze beide registratieve funkties dient bij voorkeur
tijdens het ontwikkelings- en realisatietrajekt te gebeuren. Als men de
meetpunten later in een gereed programma in moet bouwen kost het meer tijd
om de meetpunten juist vast te stellen. Verder moet men een extra versie
implementeren en testen als men die meetpunten achteraf inbouwt.

~ rendement bij het latere gebruik
- (f) accountingfunktie

(f) doorbelastingsfunktie

~ hardwarekapaciteitsbeslag
- (f) accountingfunktie

(f) doorbelastingsfunktie

~ investering in het trajekt van ontwikkeling en realisatie
- (f) accountingfunktie

(f) doorbelastingsfunktie

Het belang van dit aspekt wordt aangegeven door het relatieve aandeel van
de "onderhoudskosten" in de totale softwarekosten van software, dat over
de totale levensduur op 50ó tot 75ó geschat wordt [Lientz80].

Zo worden drie soorten onderhoud onderscheiden:
- korrektief onderhoud: het echte repareren van fouten;
- adaptief onderhoud: het aanpassen van de programmatuur aan veranderingen

ín de omgeving, zoals nieuwe hardware of nieuwe systeemsoftware, en;
- perfectief onderhoud: het aanpassen van de programmatuur aan wensen van

de gebruiker, zoals het leveren van nieuwe funkties of het verhogen van
de prestaties.

Er ontstaat met name adaptief onderhoud als men onvoldoende aan deze eis
tegemoet komt. Het aandeel van dit onderhoud in het totale onderhoud geeft
men [Swanson76) als volgt weer:
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adaptief
25

correctief
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Figuur 21 Verdelinq van de soorten onderhoud
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Ad 5 Overiqe kwaliteitsaspekten

Tot de overige kwaliteitsaspekten rekenen wij:

1 Integriteit of betrouwbaarheid van het systeem en de gegevens
(juistheid, tijdigheid en volledigheid). Het realiseren vereist een
adequate samenstelling en taakuitoefening van de projektgroep. Het
stellen van de eisen impliceert ook verhoging van de kosten en doet een
aanslag op hardwarekapaciteiten en verslechtert de responstijden;

2 Beveiliging, privacy.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor -1-;

3 Overdraagbaarheid van apparatuur en programmatuur. Dit aspekt stelt
eisen aan standaardisatie en uniformiteit boven de eisen die al eerder
gesteld zijn. Het beperkt de mogelijkheid om situatie-gebonden
faciliteiten te gebruiken en verzwaart de ontwikkelings- en
realisatiekosten;

4 Gebruikersvriendelijkheid.
De efficiëncy bij het qebruik wordt positief beïnvloed door maatregelen
op dit gebied. Vooral voor die systemen bij de produktie van de AA die
tot een massaal qebruik leiden, kunnen hoge uitgaven verantwoord zijn
vanwege dit massale gebruik.

Resumerend voor "Overige kwaliteitseisen"
~ eisen van integriteit, beveiliging en privacy
-(l~f) samenstelling en taakuitoefening van de projektgroep

(l~f) kosten van ontwikkeling en realisatie
(l~f) hardwarekapaciteiten

(l~f) responstijden

~ eisen van integriteit, beveiliging en privacy
-(l~f) rekonstruktiekosten bij schending van beveiliging

(l~f) kosten bij schending privacy
(l~f) korrektiekosten bij verlies integriteit

~ kompatibilíteit
-(l~f) kosten van ontwikkeling en realisatie

- (l~f) levensduur van het systeem
~ efficiëncy bij het gebruik

- (f) gebruikersvriendelijkheid
-(f) kosten van ontwikkeling en realisatie

Pormele relaties bij "ontwikkeling en realisatie: software"
(uit paragraaf III-3-a)

~ kosten van ontwikkeling en realisatie
beheersing van ontwikkelingsplanning
rendement van het latere gebruik
kwalíteit van de informatie

- (f) samenhanganalyse
- (f) investering in informatieanalyse
- (f) doorlooptijd van samenhanganalyse
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~ samenhang analyse
- (l~f) efficiënte vastlegging
- (l~f) kontrole en korrektie
- (l~f) handmatige koppelingen
- (l~f) kwaliteit beveiliginq
- (l~f) beveiligingskosten
- (l~f) beslag op geqevensdraqers
-(l~f) registratie gegevens uit een systeem

~ kosten van ontwikkeling en realisatie
kosten van onderhoud
rendement van het latere gebruik

- (f) inzet van gemeenschappelijke procedures
- (f) samenhanganalyse

(uit paragraaf III-3-b)

~ kwaliteit van de systemen
- (f) technische strukturering

(f) logische strukturering
(f) kwaliteit van de ontwikkeling, realisatie en onderhoud

(l~f) rendement bij het latere gebruik
(f) overige kwaliteitsaspekten

(l~f) levensduur van het systeem
(l~f) later onderhoud van het systeem
(l~f) hardwarekapaciteiten

technische strukturering
-(f) kwaliteit van het ontwikkelings- en

realisatieteam
- (f) toegestane doorlooptijd
- (f) toegestane kosten voor technische

strukturering
-(l~f) produktiviteit van het ontwikkelings- en

realisatieteam
- (l~f) kapaciteitsbeslag van de hardware

logische strukturering
- (l~f) produktiviteit van het personeel

(l~f) afstemming met de kliënt
(l~f) afstemminq met produktbeleid
(l~f) afstemming met produktiebeleid
(l~f) levensduur van het systeem
-(f) kwaliteit van het ontwikkelings- en

realisatieteam
(f) toegestane doorlooptijd
(f) toegestane kosten

kwaliteit van het ontwikkelings- en realisatieteam
- (f) toegestane doorlooptijd

(f) toegestane kosten
(f) kwaliteit van het team
(f) investeringen in het team
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rendement bij het latere gebruik,
ontwikkelings- en realisatiekosten,
hardwarekapaciteitsbeslag

- (f) accountingfunktie
- (f) doorbelastingsfunktie

eisen van integriteit, beveiliging en privacy
- (f) samenstelling en taakuitoefening van

de projektgroep
(l~f) kosten van ontwikkeling en realisatie
(l~f) hardwarekapaciteiten
(l~f) responstijden
(l~f) rekonstruktiekosten bij schending van

beveiliging
(l~f) kosten bij schending privacy
(l~f) korrektiekosten bij verlies integriteit

kompatibiliteit
-(l~f) kosten van ontwikkeling en realisatie
- (l~f) levensduur van het systeem

efficiëncy bij het gebruik
- (f) gebruikersvriendelijkheid

-(f) kosten van ontwikkeling en realisatie

III-4 Ontwikkelinq en realisatie: qeqevens

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gegevensaspekt. Dit hoofdstuk
dient, samen met de voorgaande hoofdstukken over veranderingsproces,
organisatie, hardware en software, alle faktoren en relaties op te leveren
die vanuit de fasen "ontwikkeling en realisatie" voor het model nodig
zijn. Ook dit onderwerp wordt vanuit enige invalshoeken belicht:

a- de strukturering en analyse;
b- de analyse van de stromen intern;
c- de analyse van de stromen extern;
d - operationele aspekten;
e - het beheer.

III-4-a Strukturerinq en analyse

Onder strukturering van gegevens wordt hier bedoeld:
- bepaling van entiteittypen;
- bepaling van relaties tussen entiteittypen of binnen

entiteittypen;
- bepaling van attributen;
- toegestane waarden van attributen.

Hierbij wordt een gegevensmodel tot stand gebracht waarbij bijvoorbeeld de
volgende stappen worden qezet [Rock-Evans87]:

- het kombineren van de entiteittypen en hun relaties;
- het aanduiden van de aard van de relaties;
- het bepalen van de hiërarchie van de relaties;
- het bepalen of er meerdere relaties tussen entiteittypen bestaan;
- het vaststellen in hoeverre relaties vast of variabel zijn;
- het bepalen of relaties verplicht of optioneel zijn.
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Deze gegevensmodellering verloopt idealiter top-down. Daarbij worden
achtereenvolgens de volgende produkten op drie niveaus gemaakt:

Strateqische modellen zijn het resultaat van een analyse op strategisch
niveau. In het hoofdstuk over informatiestrategieplanning en informatie-
modellen is dit aan de orde geweest. Hier is sprake van aggregaties van
relaties en deze kunnen dan benoemd zijn als "interakties". De entiteit-
typen zijn niet gerelateerd aan toepassinqsgebieden. Op basis hiervan kan
nog geen toepassinq worden ontworpen.

Overzichtsmodellen zijn aanzienlijk meer gedetailleerd dan strategische
modellen, maar hebben nog niet de mate van volledigheid en nauwkeurigheid
van gedetailleerde modellen. De entiteittypen en de relaties zullen
dezelfde zijn als bij de gedetailleerde modellen. Wel zullen er nog enti-
teittypen en relaties ontbreken en zal de detailleringsgraad ontoereikend
zijn voor daadwerkelijk systeemontwerp. In deze fase wordt de verbinding
met de aktiviteitenstudie gelegd.

Gedetailleerde modellen zijn het produkt van een gedetailleerde analyse;
zij dienen geen vaaqheden meer te bevatten en moeten nauwkeurig zijn.
Hiermee wordt het konkrete systeemontwerp van een toepassing gemaakt.

Als deze modelleringen nagelaten worden, heeft men een beperkt
gezichtsveld bij het definiëren van toepassingen. Er ontstaan op zichzelf-
staande toepassingen met daarbij behorende bestanden en programma's. Dit
leidt tot de volgende resultaten [Rock-Evans87, pag. 55]:

- dubbele qegevens. Dit leidt weer tot extra inspanning om de gege-
vens afgestemd te houden, om de inkonsistentie van waarden en
betekenis van gegevens te voorkomen, en om de geldigheidstermijnen
en de opslagtermijner. afgestemd te houden;

- de behoefte aan konsolidatie over toepassingen heen. Deze vraagt
om meer interfacebestanden, werkbestanden en programmatuur om
samen te voegen;

- een beperking van verkrijgbare informatie. Door de enge gezichts-
hoek komt de gegevensstruktuur in de bestanden niet overeen met de
aktuele loqische struktuur;

- een onoverzichtelijk komplex geheel dat grote onderhoudsuitgaven
en hoge ontwikkelingskosten tot gevolg heeft. Nieuwe ontwikke-
lingen worden eerder nagelaten omdat de kosten-baten verhoudingen
ongunstiger worden.

De wijze van verkrijgen van software, zoals die is beschreven in hoc,~l~tuk
III-1-b, heeft formele relaties opgeleverd. Daarbij is gelet op het geheel
van de invloeden en dus ook op de beïnvloedinq vanuit het gegevensaspekt.
Het hierboven gestelde voegt daaraan de volgende relaties toe.

Dus:

~ onderhoud van toepassingen
- (f) gegevensanalyse

~ vastleggingskosten
- (f) gegevensanalyse

~ onderhoud van bestanden door de gebruikers
- (f) gegevensanalyse
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~ opslagkosten van gegevens
- (f) gegevensanalyse

~ mate van mogelijkheid om managementittformatie te kunnen verkrijgen
- (f) gegevensanalyse

~ hoeveelheid werk voor ontwikkeling en realisatie van toepassingen
- (f) gegevensanalyse

De AA-organisaties zijn beperkt in hun omvang en middelen. Dit beperkt ook
hun mogelijkheden om de gegevensanalyses, zoals hier bedoeld en waardoor
het inzicht in de hoofdstromen wordt bereikt, uitvoerig uit te voeren.
Als de beperkte omvang van de onderneming een uitgebreide gegevensanalyse
in de weg staat, is de "samenhanganalyse", zoals in hoofdstuk III-3-a is
beschreven, een oplossing.

Dus:

~ gegevensanalyse (de kwaliteit)
- (f) budget voor gegevensanalyse

- (l~r) omvang van de onderneming
- (f) samenhanganalyse

Dit kan ook anders worden weergegeven (na bewerking van lit. III-4-9
pagina 6):

De kwaliteit van de produkten die per fase van het ontwiltkelingstrajekt
worden opgeleverd, heeft een effect op het op te leveren systeem en de
gebruiker daarvan. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe dit effect
is bij verschillende kwaliteitsniveaus [Rock-Evans87].

kwaliteit per fase: effect op:

analyse ontwerp bouw implementatie gebruiker systeem

goed goed goed goed tevreden minimaal
onderhoud

slecht goed goed goed natig continu
tevreden onderhoud

slecht slecht goed goed ontevreden zeer zwaar
onderhoud

slecht slecht slecht nooit zeer - instorting
eindigend ontevreden - onnogelijk

duur onder-
houd dat
feitelijk
te dure
herbouw is

Tabel 9 Het effect van kwaliteitsverschillen
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III-4-b ènalyse van qeqevensstromen intern

In het hoofdstuk III-3-a: "systeemgebieden" is in fiquur 19 de relatie
tussen funkties in de organisatie en de besturingssituaties weergegeven.
De onderlinge verbindingen tussen de in dat schema aangeduide systeemge-
bieden geven de belangrijkste ínterne gegevensstromen weer.

Als er sprake is van een AA-organisatie met meer dan één vestiginq, is er
sprake van een geqevensstroom. Zeker als er meerdere produktievestigingen
zijn en er daarnaast een hoofdvestiging is waar de koárdinatie plaats
vindt, zijn er duidelijke stromen aan te wijzen.

Voor een efficiënte gegevensverwerking dienen ook aan de vormgeving van de
interne gegevensstromen eisen gesteld te worden. De realisatie wordt ook
vanuit dit gezichtspunt voorafgegaan door een analyse. Hierbij wordt
onderzoek verricht op de volgende punten:

- het benodigde aggregatieníveau;
- de tijdigheid en snelheid;
- de nauwkeurigheid;
- de volledigheid;
- de synchronisatie van tijdsperiodes van toepassingen;
- het handhaven van dezelfde gegevensdefinities bij meerdere
betrokken toepassinqen;

- de kwantiteiten;
- de frequenties;
- de juistheid;
- de autorisatie.

Per gegevensstroom zullen deze aspekten tot verschillende waarden leiden.
De gegevensanalyse die in het vorige hoofdstuk III-4-a werd bedoeld, vormt
een uitgangspunt voor deze analyse. Er komen echter zaken extra bij. De
invalshoek "lokatie" kan tot een herschikkinq van de te ordenen
gegevensstromen leiden. Hetzelfde kan volgen uit de invalshoek van het
"transportmedium". Een nadere analyse van de logische gegevensstromen met
bovenstaande kriteria kan deze stromen wederom in enkele soorten uiteen
doen vallen.

Deze analyse zal tot groepen van fysieke gegevensstromen met overeenkomen-
de eisen en karakteristieken leiden. Dit kan er toe leiden dat men ervoor
kiest om gegevensstroomsystemen te maken voor meerdere stromen in plaats
van het creëren van ad hoc oplossingen.
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Als deze analyse nagelaten wordt zijn de volgende situaties denkbaar:
- de gegevens komen steeds te laat of hebben een verkeerd
aggregatieniveau of schieten op een ander punt tekort. Een oplossínq
wordt dan gezocht in een dubbele registratie en opslag. Vertraginq in
het gewenste produkt is het qevolg.

- men ziet af van de eis van adequate gegevens en het beoogde
besluitvormingsproces wordt gebaseerd op minder betrouwbare invoer of
wordt zelfs nagelaten;

- de gegevens worden massaal verzonden en niet qebruikt;
- de gegevens worden ontvangen en bewerkt, terwijl de bewerking bij de
verzender ook nog eens, en dus dubbel, gebeurt;

- er worden verkeerde transportmedia gebruikt. Dure direkte
verbindingen worden gebruikt voor het transport van grote
hoeveelheden gegevens, terwijl er geen hoge tijdigheidseis is.

- de distributieprocedure bij de verzender en de ontvanger is
ontoereikend vastgelegd en dit leidt tot onnodige vertragingen en
kodrdinatiepunten.

Dus:

~ gegevensstroomanalyse
- (f) investering in deze analyse

~ gegevensstroomanalyse
- (l~f) kwaliteit van de systemen
- (l~f) rendement bij het gebruik
- (l~f) communicatiekosten
- (l~f) kwaliteit van de informatie
- (l~f) acceptatie door de gebruikers

III-4-c ènalyse van qeqevensstramen eatern

De grondstoffen voor het produktieproces van de AA-organisatie zijn
gegevens en het produkt bestaat ook uit gegevens.

Dit zijn gegevens die aan het besturend orgaan van de klant worden
verstrekt om diens bestuurd systeem te regelen. Of het zijn gegevens die
de klant nodig heeft om diens omgeving van gegevens te voorzien danwel om
deze omgeving te beïnvloeden.

De produktiefunktie van de AA-organisatie is dus een heel bijzondere:
1 deze maakt feitelijk deel uit van het besturend orgaan van de

besturingssituatie bij zijn klant;
2 het produktieproces bestaat uit gegevensverwerking;
3 de funktie wordt voor vele klanten uitgeoefend; deze feitelijkheid is

ook van groot belang.

Om het belang van deze drie tussenkonklusies voor het model te kunnen
beoordelen en om deze te kunnen plaatsen in relatie met het onderwerp van
dit hoofdstuk, is een nadere situatiebeschrijvinq nodig. Dit is zó speci-
fiek voor de AA-organisaties en zó essentieel voor hun funktioneren dat we
hier relatief ver op ingaan.

In hoofdstuk I-3 (kwantitatieve verhoudingen) is aangeduid hoe groot het
aandeel van de agrarische klanten in de AA-klantenkring is.
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Het bijzondere hierbij is dat de in- en verkopen van deze agrarische
klanten voor een groot gedeelte via ko~peraties verlopen. Bovendien maakt
de agrarische ondernemer zelf geen fakturen, doch de afrekeningen worden
hem toegezonden door deze kobperaties. Op deze afrekeningen worden waar
mogelijk ook vaak gegevens verstrekt over kwantiteit en kwaliteit.

In hoofdstuk I-6-4 is op de externe gegevensstromen van de AA-organisatie
ingeqaan. Het hoofdstuk eindigde met een beeld van de gegevensstromen
tussen de bank, kodperatie, klant en de AA. De konklusie was dat er een
groot aantal vastleggingen dubbel gebeurt en dat de gegevens via een omweg
stromen.

Vereenvoudiging van het schema in dat hoofdstuk levert de volgende fiquur
op voor de situatie zoals die tot heden bestaat:

t
1 op 1.000

~

A

- koóperatie
- bank

B C D

1.000 op 1

Figuur 22 Indirekt gegevenstransport

AA

Het bedoelde automatische gegevenstransport is hieronder met een dubbele
pijl aangegeven.

t
1 op 1.000

A

- koóperatie
- bank

B C

1 op 1

D

1.000 op 1

AA

Figuur 23 Direkt qeqevensverkeer
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De AA-organisatie heeft bij zo'n direkt gegevensverkeer het meeste belang.
Dit levert efficiency-voordeel op en schonere invoer. Iedere stap tussen
de computerbestanden van de bank en de koáperatie en de computerbestanden
van de AA levert immers kans op fouten op. Ook kunnen basisgegevens of
tussenresultaten tijdens deze stappen verloren raken.

Dus:
~ direkt gegevensverkeer

- (l~f) kosten van vastleqging
(l~f) kontrole werkzaamheden
(l~f) nauwkeurigheid, juistheid, autorisatie en tíjdigheid

(- betrouwbaarheid)
(l~f) volledigheid van gegevens
(l~f) hoeveelheid van basisgeqevens

Het "direkte gegevensverkeer" vereist een goede gegevensanalyse vooraf.
De meeste aspekten waarop in het kader van analyse van gegevensstromen
intern onderzoek moet worden verricht, komen eok hierbij aan de orde.
Daarom worden deze hier niet verder uitgewerkt.

Dus:

~ direkt gegevensverkeer
- (fx) investering in deze analyse

(fx) vergoeding voor externe gegevensleverancier
(fx) exploitatiekosten van het direkte gegevensverkeer

In de gevallen dat er een uitwisseling met geautomatiseerde gegevensdragers
tussen de klant en de AA gerealiseerd wordt, gelden in principe dezelfde
relaties. De kwantiteiten zijn dan anders en de mate waarin de ene groot-
heid op een andere invloed heeft, is dan ook anders. De waarde van (f) is
dus verschillend.

Dus:
~ (fx) - (f) vorm van direkt gegevensverkeer

III-4-d Operationele aspekten

Bij operationele aspekten worden onderscheiden:
dl - het vastleggen van gegevens;
d2 - het bewaren van gegevens;
d3 - het verstrekken van gegevens.

III-4-dl Het vastlegqen van gegevens

Het is nodig om gegevens vast te legqen als het direkte gegevensverkeer
uit de vorige paraqraaf niet aan de orde is. Hierbij kan onderscheid
worden gemaakt tussen een aspekt van samenhang en een van methodiek.
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Samenhang

De vast te leggen gegevens worden bij de "produktie" van de AA-organisatie
onderscheiden in:
- financiële gegevens;
- aanvullende gegevens die met financiële gegevens gerelateerd zijn;
- overiqe gegevens.

De financiële gegevens kunnen met name bestaan uit:
- dagboeknummer, boekdatum, rekeninqnummer, omschrijving, bedrag, d~c
boekstuknummer, BTW-kode en BTW-bedrag.

De aanvullende gegevens zijn nadere detailleringen op de primaire
financiële gegevens en kunnen bijvoorbeeld uit inkomende en uitgaande
fakturen worden verkregen.

De overige gegevens hebben vooral betrekking op gegevens uit het fysieke
bedrijfsproces.

Methodiek

Hierbij onderscheiden we drie vormen:
a- gescheiden vastlegging; de vastlegging van de gegevenssoorten

financieel, aanvullend en overiq is hier gescheiden;
b- gekoppelde vastlegging; per financiële mutatie kan ook een aanvullende

vastlegging geschieden;
c- geïntegreerde vastlegginq; tijdens de vastlegging kan in bestanden van

betreffende subsystemen gekeken worden. Zo kan bij boekinq van de
verkoopopbrengst van een aktivum antwoord gegeven worden op meerdere
vragen, zoals: bestond het verkochte objekt in het activa-bestand wel?
en onder welk nummer? wat was de boekwaarde?

Bij de gescheiden en gekoppelde vastleggingsvorm (a en b) kan men zonder
de andere bestanden en systemen werken. Dit is flexibeler dan de geïnte-
greerde vorm (c) en staat afstanden toe in tijd en plaats. ook is er een
verdeling over machines en mensen mogelijk. De synchronisatie-eis is bij
de geïntegreerde vorm dwingend.

Binnen de gescheiden vorm zijn weer varianten mogelijk zoals:
batch, interaktief, met en zonder kontroles.
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Schematisch kunnen we dit als volgt weergeven:
("0" - gescheiden; "X" - gekoppeld)

gegevens-
soort

vastleg-
vorn

financieel aanvullend overig

gescheiden 0 0 0

gekoppeld
0
X~

0
~ X 0

eïnte reerd X~ ~ X ~ Xg g

Tabel 10 Vastleqgingsvormen en gegevenssoorten

De keuze uit de per gegevenssoort te hanteren vastleggingsvormen is een
optimalisatievraagstuk.

Aktuele omstandigheden kunnen het gebruik van de geïntegreerde vorm
verhinderen. De heersende werkorganisatie is dan randvoorwaarde.

Het voordeel van de gekoppelde vorm ten opzichte van de qescheiden vorm
is, dat de interpretatie, kodering en kontrole waarschijnlijk korrekter en
adequater kunnen geschieden. Dit geldt nog in sterkere mate voor de geïn-
tegreerde vastleggingsvorm. Het voordeel van de batchvorm ten opzichte van
de andere vormen is de hogere snelheid die het gevolg is van de data-
entry-specialisatie.

Zo heeft ook het leggen van kontroles voor- en nadelen. Als er geen
kontrole plaatsvindt heeft dit twee voordelen:

- hogere snelheid van de gebruiker;
- mindere belasting van het systeem;

en twee nadelen:
- extra kontrolefunkties in de toepassingen;
- een hogere systeembelasting.
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Dus:

~ vastlegvorm
- (l~r) organisatie van de produktie

(f) ontwikkelingskosten
(f) systeembelasting
(f) mate van specialisatie van de gebruikers

~ vastleqgingskosten
- (f) vastlegvorm

III-4-d2 Het bewaren van qeqevens

In het hoofdstuk over hardware (III-2-b) is aangegeven dat de gegevens-
dragers, maar vooral de on-line kapaciteiten (disc), invloed hebben op de
opstarttijd, responstijd en verwerkingstijd.

De wijze waarop van de beschikbare hardwarekapaciteiten gebruik gemaakt
wordt is echter zeker ook bepalend voor het eindresultaat. Als bestanden
inefficiënt over de ruimte verdeeld worden, c.q. over de verschillende
diskunits, kan dit de lees- en schrijftijden en dus de responstijden
negatief beïnvloeden. Ook bij de verdeling van de bestanden over de
schijven kan men, door rekening te houden met de frequentie van benaderen,
de armbewegingen optimaliseren. Om dit te bereiken is nodig dat men de
systeembeheerder (of de andere persoon die hieromtrent zorq draagt) goed
opleidt en hem de benodigde tijd gunt.

Dus:

~ kapacíteitsaanbod van het geheel
- (f) kosten van systeembeheer

Tijdens het verwerkingsproces is er een frequent transport van gegevens
van de schijf via de buffer naar het interne geheugen en vice versa.
In principe kan men met een minimaal intern geheuqen interaktieve vastleq-
gingsprocessen ondersteunen, maar dit zal de buffers zwaar belasten en
leiden tot een hoge lees~schrijffrequentie. In principe kan men ook het
gehele proces binnen het interne geheugen afwerken en pas op het einde de
schijfunit opzoeken. De afweging is een kwestie van kosten en leverbaar-
heid.

Dus:

~ kosten van vastlegging
- (f) performance

- (f) kapaciteit interne geheugen
- (f) kosten van interne geheugen

(l~r) leverbaarheid

Een volgende mogelijkheid is om alle geqevens van alle kliënten van meer-
dere jaren on-line te houden, en de diskkapaciteit die daarvoor nodig is
aan te schaffen. Daartegenover kan men redeneren dat het niet nodig is om
alle gegevens van een kliënt die de eerstvolgende maanden niet benaderd
zal worden off-line te maken.
Deze afweging is in hoofdstuk III-2-b reeds geformuleerd.
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III-4-d3 Het verstrekken van qeqevens

Het verstrekken van geqevens kan plaats vinden op papier of op het scherm.
De keuze staat niet a priori vast. De gebruiker is van oudsher gehecht aan
de zekerheid van het papier. Het is voor "ontwikkeling" een extra taak om
de optie "output op beeldscherm" in te bouwen. Daarom is er een neiging om
meer output op papier te produceren dan strikt nodig is. Hierdoor wordt de
printer hoger belast, ontstaan printwachttijden en worden de papierkosten
hoger. Deze afwegir,gen kunnen we als volqt formuleren:

~ kosten van pri.nter
papierkosten
wachttijden op printer
- (f) presentatie van gegevens

- (f) kosten van ontwikkeling
(f) houding van de gebruiker (zie "veranderingsproces")

III-4-e Beheer

Bij dit onderdeel onderscheiden we twee onderwerpen:
- beveiliging en rekonstruktie;
- gegevensbeheer.

III-4-el Beveiliging en rekonstruktie

Het is reeds eerder gesteld, dat de begrippen: organísatie, hardware,
software en gegevens ruim gezien moeten worden. Dit is een eerste ingang
om de totale materie te verdelen. Op basis hiervan is de beveiligingspro-
blematiek aan dit hoofdstuk toegewezen. Beveilíging is iets waarbij in
eerste instantie aan gegevens wordt gedacht. Het is echter een veel ruimer
begrip. Een onderdeel hiervan is de fysieke beveiliging en deze wordt ge-
definieerd als [Waver):

- de bescherming van alle bestanden en programma's in een gegevensverwer-
kend systeem, in welke fase van bewerking ze zich ook bevinden;

- het onder alle omstandigheden optimaal en ongestoord werken van dit
systeem.

Beveiliging blijft een moeilijk punt omdat de materie komplex is en omdat
de baten nauwelijks aantoonbaar zijn. Het kan voor een AA-organisatie een
komplete funktie inhouden.
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In een onderzoek door DIS [DIS87] onder 800 EDP-managers kwam het volgende
naar voren.

Budget voor conputerbeveiliging conputercentra: percentage.

Opgenonen in het autonatiserings- 206 (64) 27,7X
budget ( waarvan als aparte post)
Opgenonen buiten het autonatise-
ringsbudqet onder:

bourrkosten 13 1,77.
adninistratieve diensten 36 4,8X
onderhoud qebouwen 43 5,8X
bedrijfsbeveiligíng 43 5,8X
algenene kosten 131 17,6X
onbekend 112 15,1X

Helenaal geen budget 140 18,8X Í
Incidenteeel indien voorkonend 20 2,7r

-
744 100 X I

,

Tabel 11 Budqet voor beveiliqing bii EDP-managers

Hieruit blijkt dat expliciete aandacht erg qering is.

Een van de oorzaken hiervan is dat het ontbreekt aan een systematische
aanpak. Bovendien wordt niet altijd voldoende gelet op de voorwaarden
waaraan de maatregelen dienen te voldoen, te weten:
a) zo weinig mogelijk verstoring geven van een efficiënte bedrijfsvoering;
b) geen onnodige irritatie opwekken bij het personeel;
c) niet alleen bij invoering, maar ook daarna effectief blijven;
d) goed kontroleerbaar zijn;
e) periodiek en~of incidenteel gekontroleerd worden;
f) door de leiding van het bedrijf geaccepteerd en gesanctioneerd worden;
g) bij overtredinq of negeren van de maatregelen duidelijk sancties

stellen.
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Een totaal overzicht van de aandachtsgebieden bij beveiliging geeft het
volgende overzicht [Waver].

FOUTEN

BRANDIEXPLOS[E

VAN BUITEN KONEND ONHEIL

SABOTAGE

FRAUDE

DIEFSTAL

TERREIN

GEBOUW X

XIX

X X

COMPUTERZAAL

PERSONEEL

APPARATUUR

PROGRAMMA"S

BESTANDEN

SYST.DOKUMENTATIE

IN- EN OIJTPUT

DATALIJNEN

ELECTR. VOEDING

AIRCONDITIONING

TECHN[SCHE STOR[NGEN

X

X

X X

X

X

X

X

x
X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X X
X

X

X

X

X X

X X
X

X

X X
x
X

X

X

X
X

X

X

Tabel 12 Informatiebeveiliging

De te nemen maatregelen worden in vier qroepen onderverdeeld [Waver]:

1. fysieke beveiliging;
2. beveiliginq door middel van apparatuur en programmatuur;
3. personele en organisatorische beveiliginq;
4. procedurele beveiliging.
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Hoe men bij de strategiebepaling inzake risikomanagement te werk kan gaan,
wordt in het onderstaande schema [Lent86] weergegeven.

- ex ante - - ex post -

t
e~
r
at
i

toetsing
soll-ist

beleidsplan
I

risiko-analyse
I

protektieplan

afrrijking

bijstellingen

Figuur 24 Risikomanaqement

schaden
I

overige
nutatiebronnen

In Amerikaanse literatuur wordt aangegeven dat als vuistregel geldt dat
voor dit gehele "risikomanagement" 15; van de automatiseringskosten uit-
getrokken dient te worden. Er zijn meerdere applicatiepakketten om het
"risiko-management" te ondersteunen, doch deze richten zich alleen op de
aktiviteit risiko-analyse.
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Van een Engels onderzoek [BIS87J zijn de volgende resultaten overgenomen:

Oimang van de schade in procenten

1983 1987

hrand 6 explosie 48X brand 6 explosie 36X
bliksen 1TX software 1) 24X
water 14X bliksen 21X
andere 13X water 9X
qebouw 8X industriële akties 2) 7X

gebouw 3X

]oor. loor.

Tabel 13 Omvang van schade onderscheiden naar oorzaak

Kostenanalyse

Bij de analyse van de kosten kan men een eenvoudige of ineer gedetailleerde
benadering volgen [Recovery85].

Bij de eenvoudige benaderinq worden de mogelijke risikogebieden beschreven
en wordt de kans bepaald dat zich een gebeurtenis voordoet, en wat het
bijbehorende mogelijke verlies is. Daarna wordt iedere specifieke
beveiligingsstrategie die voor zo'n gebeurtenis van toepassing is
afzonderlijk bestudeerd. Hierbij let men op het prioriteitsniveau en de
behoefte.
Alle kosten en kansen worden per kalamiteit en beveiliginqsstrategie in
tabelvorm verwerkt.

Hiermee wordt bereikt dat men de beste en meest effectieve strategie kan
bepalen waarbij men rekening houdt met de stellingen dat:

- een kalamiteit zich zeker kan voordoen;
- er een keuze uit meerdere strateqiën is;
- er wettelijke eisen zijn;
- het bedrijfsgebeuren eisen stelt.

Bij de meer gedetailleerde benadering wordt dezelfde opzet gemaakt maar in
een veel meer gedetailleerde vorm. De ingebouwde beveiligingen worden
steeds getoetst op kosten in relatie met de verwachte verliezen.

(noot 1) Het grote aandeel veroorzaakt door slechte of inadequate software
wordt toegeschreven aan het toegenomen gebruik van pakketten.

(noot 2) Industriële akties zijn de noemer waaronder vooral schade als
gevolg van stakingen werd vermeld.
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Een beeld van de risikofaktoren en de gebruikelijke verdedigingsmaat-
regelen kan als volgt worden gegeven [Security79].

hardware betrouwbaarheid -
software betrouwbaarheid -
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Figuur 25 Bedreigingen en de gebruikeli]ke verdediging ertegen
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Dit aspekt is uitermate komplex en moeilijk kwantitatief te benaderen.
ook door de risiko's te verzekeren koopt men het probleem niet af.
Om de verzekering adequaat af te kunnen sluiten is immers toch een bepaald
niveau van "risiko-management" vereist.

Voor het model kunnen we echter wel de volgende konklusies trekken:

~ gemiddelde kosten als gevolg van kalamiteit
- (f) kans op kalamiteit;

(f) kosten van herstel, rekonstruktie en produktieverlies

~ beveiligingskosten
- (f) investering in risk-management

(f) invoering van beveiligingsmaatregelen
(f) effecten van beveiligingsmaatregelen bij het gebruik

- (l~f) meer hardware-investeríngen
- (l~f) meer systeembeheertijden
- (l~f) invloed op performance

III-4-e2 Geqevensbeheer

De funktie van de qegevensbankbeheerder heeft de volgende achtergrond
[NGI86]: "Naarmate het aantal toepassingen van computerondersteunde infor-
matievoorzieningen groeit, neemt ook de behoefte aan het gemeenschappelijk
gebruik van qegevens toe. Om dit gebruik in goede banen te leiden zijn
voorzieningen nodiq. Konceptuele modellen voor de inrichting van gegevens-
verzamelingen, welke door de gegevensbeheerder worden voorbereid, moeten
worden vertaald in logische en technische strukturen van de gegevensbank.
Bovendien moeten gegevenselementen eenduidig worden gedefinieerd (dictio-
nary-funktie) en dient inzicht te bestaan in het gebruik ervan (directory-
funktie).

Voor de gegevensbeheerder geldt het volqende [NGI86]: "Deze funktie komt
tegenwoordig meestal voor als een staffunktie in de gebruikersorganisatie
en wordt soms gekombineerd met de funktie van applicatiebeheerder. Op zich
kan de funktie van gegevensbeheerder worden gezien als de applicatiebe-
heerder over het systeem voor de metagegevens van de organisatie. Hij ont-
wikkelt voor de organisatie of een onderdeel daarvan een eenduidig begrip-
penkader en koderingsstelsel. Verder geeft hij richtlijnen voor naamgeving
en het gemeenschappelijk gebruik van gegevens. De gegevensbeheerder houdt
zich bezig met gegevens in algemene zin, waar de gegevensbankbeheerder
voor de logische en technische vertaling zorgdraagt".

De adviseur persoonlijk computergebruik kan onder meer een koárdinerende
rol vervullen bij het aanleveren van gegevensverzamelingen aan de
gebruikers.

Bij de gangbare omvang van de AA-organisaties komen deze funkties niet
vaak expliciet voor, maar worden deze taken door andere funktionarissen
mede vervuld of zij worden veronachtzaamd.

~ gegevensbeheer
- (f) omvang van de onderneming
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De kans is groot dat de nadelige effecten, die volgen uit het ontbreken
van adequaat gegevensbeheer, optreden.
Deze effecten kunnen de volgende zijn:

- door onvoldoende afstemmingen ontstaat er meer gegevensvergaring
en -vastlegging dan nodiq;

- dit leidt tot meer gegevensopslag dan nodig;
- het interpreteren van de resultaten verloopt moeizamer en de
kwaliteit van de interpretatie is minder. Dit leidt tot een
slechter eindprodukt;

- het persoonlijk computergebruik is minder doelmatig;
- de ontwikkeling en realisatie van software verloopt minder
efficiënt.

Konklusies

~ gegevensbeheer
- (f) omvang van de onderneming

~ - vastleggingskosten
- kapaciteitsbeslag van de hardware
- rendement van het latere gebruik
- rendement van de ontwikkeling en realisatie persoonlijk

computergebruik (III-lb-ad 5)
- rendement van de ontwikkeling en realisatie in eigen beheer

(III-lb-ad 1)
- rendement van de ontwikkeling en realisatie door derden (III-lb-ad 2)
- rendement van de ontwikkeling en realisatie samenwerkingsverband

(III-lb-ad 4)

- (f) gegevensbeheer
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Hoofdstuk IV

Invoering, onderhoud en evaluatie

In dit hoofdstuk worden alle aktiviteiten besproken die liggen tussen het
trajekt "ontwikkeling en realisatie" en het "gebruik" van het systeem.

De onderverdeling van dit hoofdstuk sluit aan op de indeling uit "methoden
voor systeemonderzoek" [Hartman87J.
In de volgende figuur is deze indeling weerqegeven.

1. organisatorische
vijzigingen

2.0 konversielinvoering

1.1 voorlichting door de leiding
I

].2 herverdeling van funkties en taken
I

1.3 Werven en traínen van autonatiseringspersoneel
I

1.4 training van gebruikers

2.1 bestandskonversie

2.2 prograa~makonversie

2.3 systeeskonversie

I

I
3. in werking stellen van ~--{ 3.1 infornatie aan relaties van de gebruikers

het informatiesysteem II I -

3.2 initiële operationele werking

I
3.3 overdracht aan de gebruikers

3.4 systeemonderhoud
I

~

4. systeemevaluatie

3.5 produktiebeveiliging

Figuur 26 De aktiviteiten van het overqangstra]ekt
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Ad 1.1 Voorlichting aan de leiding

De steun en soms de druk van de leiding is onontbeerlijk om weerstanden
van verschillende aard teqen de invoering te overwinnen. De verklaring
hiervoor en achtergronden hierbij zijn al aan de orde geweest in het
hoofdstuk over "veranderingsproces". De formuleringen rond het "accepta-
tieaspekt" gaven al weer wat bij dit punt wordt beoogd.

Ad 1.2 Herverdeling van funkties en taken

Het automatiseren van de informatieverzorging leidt tot wijzigingen in
funkties en taken. Vooral de automatisering van de produktie bij AA-kanto-
ren, kan komplete verschuivingen binnen de werkorganisatie veroorzaken en
dus ook weer grote invloed op funkties en taken hebben. Een begeleiding en
betrokkenheid van funktionarissen die personele aangelegenheden moeten
behartigen is dan ook van groot belang.

In het hoofdstuk over het veranderingsproces is hiervan al veel aan de
orde geweest. In deze paragraaf gaat het om konkrete funktieomschrijv.ingen
en taakbeschrijvingen en om inpassing in beloningsstrukturen van funkties
die veranderen. ook gaat het om het organiseren van deze zaken voor nieuwe
funkties. Die funkties kunnen zijn: data- entry, systeembeheer, applica-
tiebeheer. Deze aktiviteit bepaalt in sterke mate of de organisatie na
ingebruikname van het systeem efficiënt funktioneert. Dit is voor een
groot deel een eenmalige extra inspanning.

~ rendement bij het gebruik
-(f) aanpassingen in de personele organisatie

Ad 1.3 Werven en trainen van automatiseri~sQersoneel

De keuze die bij de "ontwikkelinq en realisatie" gedaan is met betrekking
tot de verkrijgingsvorm van de toepassingssoftware, heeft invloed op de
organisatie bij het latere gebruik en dus ook op deze overgangsfase. Als
een eiqen automatiseringsorganisatie het onderhoud aan de systemen zal
verrichten, stelt dit andere eisen dan wanneer men voor het onderhoud
derden zal inschakelen.

~ kosten van werving en training van het automatiseringspersoneel voor
onderhoud:

- (f) onderhoud van software;
- (f) verkrijgingsmethode van software.

De aard en kwantiteiten van de hardware bepalen de kosten van de bediening
van de hardware.

~ kosten van werving en training van automatiseringspersoneel voor
bediening:

- (f) keuze hardware architektuur;
- (f) hardwarekwantiteiten.



117

De mate waarin de interaktie tussen de bij automatisering betrokkenen
efficiënt verloopt hangt onder andere af van de mate waarin de kennis van
deze betrokkenen in balans is. Dit geldt niet alleen voor deze fase van
invoering, onderhoud en evaluatie, maar ook voor de ontwikkeling en reali-
satie. Als het aanwezige kennisniveau niet in balans is treedt er een on-
gewild leereffect op: er wordt basiskennis informatica gedoceerd aan een
gebruiker tijdens een projektgroepbijeenkomst waar een funktioneel ontwerp
behandeld moet worden. Dit is dan inefficiënte kennisoverdracht en het
aantal verliesuren staat in geen verhouding tot de kennisverrijking. Ook
is deze kennistoename ongestruktureerd en past níet in de planning.

Er is dus sprake van de volgende logische relatie:

Het kennisniveau van alle betrokkenen dient in een onderlinge balans te
zijn. Iedere funktionaris heeft voor zijn funktie een bepaald kennisniveau
nodig van zijn eigen vak. Daarnaast moet hij zoveel kennis hebben van het
vak van de ander dat hij de prestatie van de groep positief kan
beïr.vleeden.

~ kosten bij ontwikkeling en invoering van systemen.
- (f) kennisbalans;

- (f) kennisniveau betrokkenen.

Daarnaast is er nog een andere logische relatie.
Het vakgebied is, ook op onderdelen, zo komplex, maar vooral zo sterk in
beweging, dat het steeds mogelijk blijft om via opleiding het kennisniveau
te verhogen. Er is altijd wel een motivatie voor een cursus, boek, seminar
of congres te vinden. Het is echter de vraag of de verhouding van kosten
en opbrengsten dit wettigt. Dit is een van de slechtst meetbare keuzepro-
cessen. Anderzijds wordt er misschien te weinig aan opleiding gedaan en
zijn de opleidingskosten wellicht zeer gering in verhouding tot de hoge
baten die een beter (gebruik van een) systeem kan opleveren.

~ opleidíngsbehoefte:
- (l~r) financiële randvoorwaarde;
- (f) rendement van alternatieven;
- (f) opleidingsrendement.

~ opleidingsrendement:
- (f) kosten van opleiding;
- (f) opbrengst van opleiding.

~ opbrengst van opleiding:
-(f) mindere kosten bij ontwikkeling, invoering en

qebruik van systeem;
- (f) kwaliteit van systemen;
- (f) gebruik van systemen.

~ kosten van opleiding:
- (f) direkte kosten;
- (f) produktieverlies tijdens de opleiding.
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Een volgend aspekt is de keuze van de opleiding. Hierbij komen de volqende
vragen op: welke kennis is bij welke funktie nodig en uit welke
onderwerpen is deze samengesteld? Waar, wanneer en door wie wordt deze
opleiding gegeven?
Het SAGIS-projekt heeft zich ten doel gesteld om hier duidelijkheid over
te geven, teneinde een meer verantwoorde automatisering in kleine en
middelgrote bedrijven te bereiken [SAGIS84].

Zo was een van de aanbevelingen van de projektgroep de inventarisatie van
informatica-opleidingen ter hand te nemen. Daarnaast stelde de groep dat
de inventarisatie van gebruikersopleidingen uitgebreid en steeds
geaktiveerd moet worden.

Hieruit blijkt dat het inzicht in de opleidingsmogelijkheden en -vereisten
niet eenieder gegeven is. Overigens geeft het NGI-rapport "funkties in de
informatica" hieromtrent een handvat (NGI86]. Na verschijnen van het
rapport in 1984 is de verscheidenheid van opleidingsmogelijkheden sterk
toegenomen.

Een keuze uit de opleidingsmogelijkheden vereist de nodige inspanning.
Naarmate men zich echter meer moeite getroost is de kans groter dat de
meest geeigende opleidingsmogelijkheid wordt gekozen.

~ opleidingsrendement
- (f) kosten van opleiding;
- (f) opbrengst van opleiding;
-(f) inspanning t.b.v. keuze van opleidingsmogelijkheden.

Ad 1.4 Traininq van qebruikers

De training van de gebruikers is een volqend onderdeel van
organisatorische wijzigingen.

Dit kan variëren van een kennismaking van bedieningsinstructies via een
automatisch gestuurde instructie op diskette tot een klassikaal onderwijs
met praktijkoefeningen. Hier geldt zeer sterk dat de kosten voor de baten
uitgaan: jarenlang kunnen gebruikers zonder het te weten met inefficiën-
ties omgaan, omdat de basis-opleiding te beperkt was. De opleiding kan dus
een zeer groot positief effect hebben. Als het zelf ontwikkelde toepas-
singen zijn, is er geen kant en klare instructiediskette voorhanden.
Dan kan men ervoor kiezen om zelf zo'n diskette te maken of om zelf een
klassikale cursus voor te bereiden. Verder kan men kiezen uit meerdere
alternatieven: op een summiere of uitgebreide manier, met eigen of inge-
huurde krachten, handmatig of inet qebruikmaking van hulpmiddelen in al-
lerlei vormen.

~ gebruik van systemen:
- (f) kwaliteit van de qebruikersopleiding;

- (f) kosten van de gebruikersopleiding.
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kosten van gebruikersopleiding:
- (f) opleidingsmethodiek

(diskette, klassikaal);
- (f) opleidingsorganisatie

(docenten);
- (f) omvang en diepgang van

- (f)
- (f)
- (f)

- (f)

- (f) kwaliteit van de
te doceren materie;
voorbereiding

van het lesmatriaal;
kosten van gebruikte opleidingshulpmiddelen;
tijdsbeslag van docenten;
tijdsbeslag van cursisten
(- produktieverlies);
kwaliteit van de planning
van de opleiding;

De kosten van gebruikte opleidinqshulpmiddelen:
- (f)
- (f)
- (f)

lesmateriaal;
apparatuur;
ruimte;

Ad 2.0 Methode van invoerinq

De methode van invoering [Hartman87] is een orqanisatorisch beoordelings-
vraagstuk. Er worden vier methoden behandeld. Bij elk van die methoden
kunnen we voor- en nadelen onderkennen die voor het model relevant zijn.
a. Verwerking achteraf

Het nieuwe systeem verwerkt gegevens van perioden die ook nog op het
oude systeem werden verwerkt. De uitkomsten van het oude systeem gelden
als toetsingsmateriaal voor het nieuwe systeem, waardoor een grote
zekerheid van een goede verwerking wordt verkregen.

b. Geleideliike omschakelinq
Hierbij wordt het gebruik van het nieuwe systeem geleidelijk uitgebreid
en van het oude systeem afgebouwd. Dit heeft als voordeel dat men
minder of geen dubbele kosten heeft, zoals bij de vorige methode. Als
variant kan men een "pilot" uitvoeren. Men voert daarbij een gebrui-
kersproef uit in een beperkte, maar toch representatieve omgeving.

c. Parallelverwerkinq
Hierbij lopen het oude en het nieuwe systeem enige tijd samen.
Zoals ook bij de eerste methode betekent dit, dat men enige tijd dubbel
verwerkt met alle bijbehorende kosten. Bij methode a) is een bijstel-
ling tijdens het invoeringsproces nog mogelijk. Een tweede "verwerkinq
achteraf" kan vervolgens ter kontrole verricht worden. Zo'n bijstelling
is bij deze parallelverwerking niet zonder meer mogelijk. Het is wel
een voordeel dat men tijdens dit proces nog kan terugvallen op het oude
systeem.

d. Omschakeling ineens
In bepaalde omstandigheden kan dit de enige mogelijkheid zijn.
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Het hier beschreven keuzeprobleem kan men in feite als een submodel zien,
waarin de volgende faktoren een rol spelen:

~ kosten van invoering
-(f) kosten minus baten per methode (1 tm 4);

~ baten van methode (1 tm 4)
- (f) zekerheid van qoede werking;

(f) ongestoorde voortgang bij de overgang;

~ kosten van methode (1 tm 4)
- (f) dubbele verwerkingskosten.

Ad 2.1 Bestandskonversie

Een bestandskonversie kan men in eerste instantie verdelen in:
- overgang van handmatiq naar geautomatiseerd;
- overgang naar een andere vorm van geautomatiseerde

qeqevensverwerking.
Daarnaast qeldt noq een situatie waarin bestanden voor een nieuw systeem
of een nieuw produkt moeten worden opgebouwd.

In al deze qevallen is een nauwkeurige planning vereist. De gegevens van
de oude situatie zijn op enigerlei vorm tot een bepaald moment vastgelegd.
De stand van zaken wordt vanaf een bepaald moment in het nieuwe systeem
ingevoerd en verder bijgehouden. De mutaties die op de konversieperiode
betrekking hebben moeten worden vastqelegd. De onderlinge afstemming van
al deze geqevens en hun verband in de tijd vereisen nauwkeurigheid en
planning. Anders ís het goed mogelijk dat men de konversie moet herhalen,
of dat de werking van het nieuwe systeem nog lange tijd vanwege onnauw-
keurigheden uit de konversieperiode verstoord wordt.

We onderscheiden de volgende soorten gegevens:
- stamgegevens;
- transaktiegeqevens;
- statistische qeqevens.

Men kan overwegen om de statistische gegevens niet meer mee te konverte-
ren. De kosten, het werk en de onderbreking van de tijdreeksen en defini-
ties kunnen tot zo'n beslissing leiden.

~ rendement bij het latere qebruik;
kans op een herhaalde konversie;

-(f) nauwkeurigheid en planning van de bestandskonversie.

~ kosten van bestandskonversie;
-(f) niveau van nauwkeuriqheid en planning dat gehanteerd wordt bij

de bestandskonversie;
- (f) omvang van de bestanden;
- (f) nauwkeurigheidsvereisten;

- (f) automatische konversiehulpmiddelen
(hardware of programmatuur).
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Afhankelijk van de konversieproblematiek, de vereiste kwaliteitseisen en
de aktuele omstandigheden kan men deze konversie als een apart projekt
opzetten, met een aparte projektfasering en een apart konversieteam. Dit
zal nog eerder aan de orde zijn als men aparte konversieprogrammatuur
nodig acht.

~ projektorganisatie van konversie
-(f) het vereiste niveau van nauwkeurigheid en planning.

Ad 2.2 Programmakonversie

Programmakonversie is aan de orde als programma's, die op de vroeger
gebruikte hardware funktioneerden, op de nieuwe hardware gebruikt gaan
worden. Bij zo'n konversie bespaart men ontwikkelingskosten.

~ baten programmakonversie:
- (f) bespaarde ontwikkelingskosten.

De nadelen volgen uit het gegeven dat (als de oude en de nieuwe hardware
niet identiek zijn), er zich in de regel op de nieuwe hardware andere en
meer moqelijkheden bevinden.

De konversie kan uit imitatie bestaan.
Bij imitatie worden weer drie varianten onderkend [Hartman8l], namelijk:
simulatie, emulatie, identiteit.

Bij deze drie vormen kunnen er beperkingen zijn.
Deze beperkingen kunnen bestaan uit een beperking in het optimaal gebruik
en niet een beperking in de levensduur.

De beperking om tot optimaal gebruik te komen kan veroorzaakt worden door-
dat een faciliteit van het nieuwe systeem ongebruikt blijft liggen.
Of doordat het nieuwe systeem de oude methodiek minder krachtig onder-
steunt. Ook kan een extra vertaalslag nodig zijn bij de uitvoering van
programma's, hetgeen de performance nadelig beïnvloedt. Dat de levensduur
beperkter is kan worden veroorzaakt doordat de hardware-generatie die
later zal volgen, niet meer "kompatibel" is. Dit kan op zijn beurt veroor-
zaakt worden door de technísche ontwikkelingen die de reeks van hardware-
vormen in de loop van de tijd onderling inkompatibel maken.

Deze "imitatie-konversie" beïnvloedt ook het latere onderhoud. De kennis
van de toepassingen, de ervaring met de valkuilen bij ontwerpers en pro-
grammeurs is groter. Daarentegen wordt het steeds moeilijker om over men-
sen met kennis van de vroegere generatietalen te beschikken.
Naast "imitatie" kan er sprake zijn van "herbouw". Hierbij wordt opnieuw
qeprogrammeerd of gekodeerd of qegenereerd op basis van de bestaande pro-
grammabeschrijvingen of programmadetailsschema's. Bij deze methode zijn de
konversiekosten hoger maar zijn de nadelige effecten minder datt bij de
"imitatie"-konversiemethode.
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~- rendement bij het latere gebruik:
- levensduur van de applicatie-software;

- later onderhoud;
- (f) konversiemethode;

- (f) kompatibiliteit van de hardware.

~ konversiekosten:
- (f) konversiemethode.
- (f) hoeveelheid

Ad 2.3 Systeemkonversie

In het voorgaande is dit aspekt reeds behandeld.

Ad 3.1 Informatie aan relaties van de gebruikers.

Onder deze titel is bij AA-organisaties vooral van belang de relatie
kliënt-AA. In eerdere hoofdstukken is aangeduid dat de Accountant-
Administratiekonsulent een (of de) qegevensverwerkende instantie is tussen
het bestuurde systeem en het besturend orqaan van het besturingsparadigma
bij de kliënt. Dit impliceert dat bij invoering van een nieuw systeem voor
de AA-organisatie er sterke invloed is op de relatie AA-kliënt. Het kan
zelfs voorkomen dat dit leidt tot sterke veranderingen bij de kliënt. De
klant moet de gegevens op andere media gaan vastleggen. De kodering van de
gegevens ook veranderen. De periode waarover hij vastlegt en het tijdstip
waarop hij zijn gegevens moet registreren of opleveren kan wijzigen. Ook
kan de definiëring van de gegevens veranderd zijn. Tenslotte krijgt hij
andere output, die hij mísschien niet meer begrijpt. Dan zal hij behoefte
hebben aan uitleg, assistentie en advies.

Het nut van alle voorgaande analyses en ontwerpen kan teniet worden gedaan
door dit verkeerd te benaderen.

~ het funktioneren van het bedrijf van de kliënt:
-(f) het funktioneren van de AA;

-(f) begeleiding en introduktie van de invoer vanuit de
kliënt ( en de omgeving);

-(f) begeleiding en introduktie van de uitvoer naar de kliënt (en
de omgeving).

Ook met de omgeving van de kliënt heeft de AA namens die kliët~~. een
relatie. De formele relatie die hierboven is geschreven, is om die reden
aangevuld met: "(en de omgeving)".

Dit alles geldt voor de produktiefunktie van de AA. Daarnaast kent hij
echter de informatiesystemen die voor zijn eigen organisatie gelden (zie
"systeemgebieden" onder III-3-A).

Naar analogie van het voorgaande kunnen we de relaties die voor die
systemen gelden als volgt formuleren:
~ het funktioneren van de organisatie van de AA:

-(f) begeleiding en introduktie van de invoer vanuit de gebruikers
(en de omgeving);

-(f) beqeleiding en introduktie van de uitvoer naar de gebruikers
(en de omgevíng).
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Ad 3.2 en 3.3

Dit komt in de overige stukken voldoende aan de orde.

Ad 3.4 Systeemonderhoud

Hardware

Het onderhoud aan de hardware heeft relatie met de verkrijgingsmethode van
de hardware. Zo kan men de hardware huren, waarbij in de huurbedragen een
onderhoudsbedrag is opgenomen. Ook in geval van koop wordt meestal een
onderhoudskontrakt met de hardware-leverancier afgesloten.

Men is niet altijd vrij ten aanzien van het hardwareonderhoudskontrakt:
- onderhoud is vaak vast gekoppeld aan huur;
- de lease-maatschappij stelt meestal een onderhoudskontrakt bij haar

zelf of een andere aangewezer. partij verplicht.

Ook in de andere gevallen is de vrijheid niet onbeperkt:
- het schade-risiko dat men loopt door geen onderhoudsovereenkomst af

te sluiten kan de risiko-bereidheid of de draagkracht te boven gaan.
- bij inruil van gebruikte hardware stelt de koper een verklaring op
prijs dat het goed in "qoede staat" is en "regelmatig onderhouden"
is. Als men deze verklaring niet kan geven is de restwaarde van de
gebruikte hardware lager.

- als men een onderhoudsovereenkomst heeft, krijgt men in de regel een
betere service dan wanneer men die overeenkomst niet heeft. De
produktietijd die men verliest als gevolg van een storing heeft hier
dus een relatie mee.

Als de schaalgrootte beperkt is, en dat is bij de meeste AA-organisaties
het geval, kan de doorsnee AA-organisatie het risiko van defekten en de
bijbehorende hoge kosten niet dragen. Bij de konfiguratie van de hardware
uit hoofdstuk III-2 kost een "crash" op de disk-drive f 50.000,--.

Er is ook nog de mogelijkheid om het risiko samen met anderen te dragen.
Dit kunnen kollega-AA-organisaties zijn.

Bijkomende faktoren en aandachtspunten in dit kader zijn:
- preventief onderhoud;
- aanpassen van de hardware aan nieuwe versies van systeemsoftware.

De volgende relaties kunnen we formuleren vanuit het gezichtspunt van het
systeemonderhoud:

~ organisatie van het hardware onderhoud:
- (l~r) verkrijqingsmethode van hardware.

~ kosten van hardware-onderhoud:
- (f) orqanisatie van het hardware-onderhoud;

- (f) met kolleqa's ingericht rísikofonds;
(f) herstel door derden (third party maintenance);
(f) leverancierskontrakten;

- (f) gekoppeld aan koop;
(f) gekoppeld met lease;
(f) los van financiering.
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~ kosten van risikofonds:
- (f) storingsfrequentie van risiko-objekten;

(f) kosten per storing;
- (f) herstelbeleid;

- (f) eigen herstelling;
(f) herstel door derden;

(f) preventief onderhoud;
(f) systeemsoftware, aantal en aard van wijzigingen;
(f) algemene kosten.

~ kosten bij eigen herstelling per storing:
-(f) afstand af te leqgen door monteur x vervoerskosten;

(f) uurtarief monteur;
(f) te gebruiken materiaal;
(f) produktieverlies bij de gebruikers.

~ kosten bij herstel door derden per storing :
- (f) uurtarief monteur;

(f) te gebruiken materiaal;
(f) produktieverlies bij de gebruikers.

~ alqemene kosten:
- (f) organisatie in operationele zin;

(f) administratie en verrekening;
(f) beleidsbepaling;
(f) gereedschappen, vervoer, instrumenten en dokumentatie.

Software onderhoud

We kunnen inzake het onderhoud van de software vaststellen dat:

~ rendement bij het gebruik:
- (f) onderhoud van applicatiesoftware;

-(f) kwaliteit bij ontwikkeling en realisatie.
Bij het onderhoud van applicatiesoftware onderscheiden we:
korrektief onderhoud, adaptief onderhoud, en perfectief onderhoud (zie
hoofdstuk III-3-b, ad 4).

Na een omvangrijk onderzoek komen Lientz en Swanson [Nielen88J tot de
volgende typerinq van onderhoudsaktiviteiten:

soorten onderhoud perc.

- verandering door nieuwe apparatuurlsysteenprogranmatuur 6X
- verandering in bestanden en veldenlrubrieken 17X
- uitbreidingen voor eindgebruikers 42X
- foutherstel na incidenten 12X
- foutherstel volgens plan 9X
- optinaliseren van progrannatuur 4X
- verbeteren van programmadokunentatie 61
- overíg 4X

Tabel 14 Soorten onderhoud
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Zij zeggen dan ook: "maintenance is continued development".

Reqelmatiq ontstaat de keuzevraag, of herschrijven of renovatie van pro-
grammatuur nodig is. Hiervoor wordt ook wel een aktief portefeuillebeheer
van software voorgesteld [Nielen88]. Daarbij moeten vooral meespelen:
- de leeftijd van het systeem;
- de kosten van het systeem (met name onderhoud);
- het afbreukrisiko omdat te weinig mensen het systeem nog kunnen onder-
houden;

- de koppeling met andere systemen, de aard van deze koppeling en aard van
die andere systemen;

- de onderhoudbaarheid, die weer afhankelijk is van de kwaliteit van de
dokumentatie en van andere kwaliteitsaspekten van systemen.

De mate waarin de gebruiker zijn eisen en wensen, verdeeld over de drie
genoemde soorten onderhoud, gerealiseerd kan krijgen, is afhankelijk van
de verkrijgingsvorm van software en de te betalen kosten.

~ onderhoud van applicatiesoftware:
- (f) organisatie van het onderhoud;

- (f) verkrijgingsvorm van de software;
(f) te betalen kosten van onderhoud;

- (f) organisatie van het onderhoud;
(f) omvang, aantal, komplexiteit van de aanpassingen;
(f) periodiciteit van het onderhoud;
(f) kwaliteit bij ontwikkeling en realisatie.

Met de hierboven genoemde periodiciteit wordt bedoeld dat de mate waarin
wensen en eisen opgespaard en verzameld worden, de kosten sterk
beïnvloedt.
Als steeds opnieuw per wijziging het gehele proces doorlopen moet worden,
kan dit inhouden dat de volgende stappen aan de orde komen:

- definiëren wens;
- fiatteren wens;
- afspreken budget;
- funktioneel definiëren na een funktionele doorlichting van het
bestaande geheel;

- beoordelen van de funktionele definities;
- technisch definiëren na een technische doorlichting van het be-
staande geheel;

- besluitvorming;
- realisatie;
- testprocedures;
- dokumentaties bijwerken;
- distributie van nieuwe versie;
- invoerinqs- en overgangsprocedures uitwerken, realiseren en uit-

voeren.

Er zijn zelfs uitgebreidere onderhoudsprocessen denkbaar. Het spreekt voor
zich dat het opsparen van de wensen en eisen als voordeel heeft dat deze
hele cyclus niet voor één maar voor vele wijzigingen tegelijk kan worden
doorlopen. De kosten zijn dan een fraktie. Anderzijds heeft het opsparen
natuurlijk ook nadelen:

- een langer ínefficiënt gebruik;
- de gebruiker is langer ontevreden;
- de wensen en eisen worden niet meer gerealiseerd omdat zij ergens
blijven liggen en de duidelijkheid van de noodzaak vervaagt.
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We kunnen dus konkluderen dat:

~ periodiciteit van het onderhoud
- l~f efficiency van het gebruik

l~f satisfactie van de gebruiker
l~f kwaliteit en funktionaliteit van het systeem

Een andere vorm van onderhoud van software ligt op het terrein van de
systeemsoftware. In de regel wordt deze door de leverancier geleverd.
Wijzigingen hierin echter kunnen heel goed tot adaptief, perfektief of
korrektief onderhoud leiden. Uitstel en opsparen van wijzigingen in de
applicatiesoftware is dan vaak niet mogelijk, zodat men de inzet van de
nieuwe systeemsoftware vooruit schuift. Als er meerdere applicaties
operationeel zijn met ieder een verschillende periodiciteit (want dit is
nodig voor de egalisatie van het onderhoudswerk over de tijd heen), moet
men een knoop doorhakken. Dan wordt het een verschuiven van onderhouds-
werkzaamheden naar een toekomstig moment, om dit samen te laten vallen met
de introduktie van de nieuwe systeemsoftware, of het niet introduceren.
Dit laatste is vaak het geval. De problemen worden naar de toekomst ver-
schoven en kumuleren.

~ onderhoud van applicatiesoftware:
-(f) invloed van versies van systeemsoftware.

Ad 3.5 Produktiebeveiliqing

De relaties die vanuit dit onderwerp voor het model gelden zijn reeds in
hoofdstuk III-4-el geformuleerd.

Ad 4. Evaluatie

Gebruikerswaardering

Het is bekend dat het succes van een informatiesysteem afhangt van de kwa-
liteit van dat systeem en van de mate van acceptatie door de gebruikers.
Bij het onderwerp "veranderingsproces" (hoofdstuk III-1-a2) is dit al
aangeven. Er is relatief weinig empirisch onderzoek verricht naar de
faktoren die de kwaliteit en de acceptatie van een systeem bepalen. Toch
is dit van belang omdat de kwaliteit van het systeem en de acceptatie door
de gebruikers de waarde sterk beïnvloeden.

Bailey en Pearson [BaileyJ stelden zich bij een onderzoek ten doel te
meten hoe de gebruikersperceptie van automatisering is en ten aanzien van
welke faktoren de qebruikers wel of niet tevreden zijn.

Hierbij is eerst uitgezocht welke faktoren de gebruikers belangrijk vonden
bij hun oordeel over het automatiseringsgebeuren ín hun organisatie. Zij
kwamen tot een veertigtal faktoren. Elke faktor werd vervolgens aan de
gebruikers voorgeleqd in kombinatie met een vijftal scha]en: vier
waarderingsschalen en een belangrijkheidsschaal.
Een voorbeeld van zo'n vijftal schalen is:

- eerlíjk;
- consistent;
- terecht;
- nauwkeurig;
- belangrijk.



127

Per faktor wordt aan de te onderzoeken groep gebruikers gevraagd hoe zij
die faktor bij de vijf schalen beoordelen. Er worden dus per gebruiker
vijf beoordelingen over veertig faktoren gegeven. Vervolgens wordt de
totaal-waarderinq per gebruiker vastgesteld, waarbij de faktoren die als
niet relevant worden aangemerkt, geëlimineerd worden. De faktoren worden
verder qeordend in vier groepen:

- systeem-onafhankelijke faktoren;
- systeem-onafhankelijk m.b.t. het algemene automatiseringsge-
beuren of systeem-afhankelijk voor afzonderlijke informatie-
systemen;

- afstemming van informatiebehoefte en informatiesysteem;
- kwaliteit van het informatiesysteem.

De evaluatie kan ten doel hebben om een schuldvraag te beantwoorden.
Er kan echter ook een positievere bedoeling zijn: het aangeven waar
verbeteríng mogelijk en zinvol ís [Dikker87; Bemelmans83].

Zo'n evaluatie houdt zich met alle aspekten bezig die men bij automatise-
ring onderkent. Iedere oorzaak van niet optimaal funktioneren kan aan het
licht worden gebracht en daardoor onderwerp van verandering worden.

De kwaliteit van het evaluatierapport hangt ook af van de mate waarin men
investeert in de evaluatie. In hoeverre de evaluatie succesvol is hangt
daarnaast af van de methodiek die men hanteert. Of deze aktiviteit ook
zijn rendement heeft, hangt weer af van de mate waarin men met het
evaluatierapport iets doet.

Als de gebruiker aan de evaluatie meewerkt, maar als er met deze gegevens
weinig gedaan wordt, zal dit zijn tevredenheid met het systeem, en ook
zijn bereidheid om aan toekomstige evaluaties mee te werken negatief beïn-
vloeden. We kunnen dit verdichten tot:

~ kwaliteit van het evaluatierapport
mate van gebruik van evaluatierapport
- (l~f) efficiency van het qebruik

(l~f) satisfactie van de gebruiker
(l~f) kwaliteit en funktionaliteit van het systeem

~ kwaliteit van het evaluatierapport
- (f) methodiek van evaluatie

(f) investering in de evaluatíe
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Hoofdstuk V

V Gebruik

V-1 Alqemeen

In dit hoofdstuk over het gebruik van informatiesystemen bij de
AA-organisaties willen we met name de kosten- en batenkant van het model
benaderen. We starten met een analyse van de kosten bij het gebruik en de
zaken als doorbelasten, kalkuleren en evalueren (V-2). Hoe de systeem-
gebieden met de problematiek samenhangen wordt vastgesteld in de daarop
volgende paragraaf (V-3). Vervolgens wordt vastgesteld wat vanuit de
kontinqentietheorie geldt voor de doelgroep van deze studie (V-4). De
kosten die nog niet uit voorgaande submodellen volgden, worden in V-5
opgesomd. De batenkant kan om tal van redenen moeilijk exakt worden
benaderd (V-6). Na een bezinning op de waarde van informatie (V-7), wordt
een benadering van het probleem van de prioriteiten uitgewerkt (V-8). Als
synthese van de overwegingen uit dit hoofdstuk wordt, via begrippen als
"onderlinge relativiteit" en "bounded rationality", gekomen tot een
benaderingswijze die in het volgende hoofdstuk VI zal leiden tot de kern
van de oplossing van het probleem.

V-2 De kostenregistratie

Voor het model is inzicht in de kosten vereist.
Ten aanzien van kosteninzicht [Janszen87] qelden de volgende
doelstellingen:
- de gebruiker van informatie dient te weten wat de kosten zijn, díe ten
behoeve van de informatievoorziening worden gemaakt;

- de leiding van de organisatie moet inzicht hebben in de kosten van de
geautomatiseerde gegevensverwerking in relatie met het nut van de be-
schikbaar komende informatie;

- de leiding van de automatisering dient een goed werkend doorbelastings-
systeem te kunnen hanteren als een hulpmiddel bij de beoordeling van de
doelmatigheid en de bezetting van de afdeling.

Dit leidt ertoe dat er een methodiek nodig is waarmee:
- de kosten van geautomatiseerde informatíevoorziening aan de aanvraqers~

gebruikers van informatie kunnen worden kenbaar gemaakt c.q. doorbelast;
- de kosten voor alternatieve hardware~software-konfiquratíes kunnen wor-

den beoordeeld;
- de leiding van de informatieverzorging de efficiency kan beoordelen.

Het aanvullende systeemgebied "infrastrukturele zaken" in hoofdstuk
III-3-a is hiertoe het registratieve hulpmiddel.

Hoe de methodiek van doorbelasting en kostenverbijzondering kan zijn is
een bekende zaak [Janszen87].
Voor het model konstateren we dat kosten gemaakt moeten worden teneinde:
- deze methodiek toe te passen en administratief te organiseren en normen

en tarieven te verkrijgen;
- de metinq van de prestatie-eenheden en verbruikseenheden in de toepas-
singen te realiseren;

- het systeemgebied "ondersteunende zaken" te ontwikkelen, te realiseren
en te gebruiken.
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De plaats en funktie van het doorbelasten kan als volgt in een kader
geplaatst worden:

----------------------------~
i
I
!
I
~ voorkalkulatie
i
I ~
~ I
I I
1 1
t ~
i
i ~. ~
I ~
I ~
1
1 ~~ ~

evaluatie

autonatisering

doorbelasting

doorbelaste
kosten

i ~~ - -i

' '--------------------!--------------I

~ gegevensstromen
--------~ terugkoppeling

v
verkelijke
kosten

----------------------------,

accounting

performance

t-
1

fakturering

Figuur 27 De plaats en funktie van doorbelastinqen

"Accounting" is in dit kader een centraal begrip.
Het levert nagenoeg al het materiaal om de doorbelasting te kunnen reali-
seren [Kanngiesser80]. Na deze doorbelasting kan hierop de fakturering
naar buiten (of intern) worden gebaseerd. De werkelijke kosten en de
doorbelaste kosten worden vergeleken en het resultaat van deze vergelij-
king is de invoer voor de evaluatie [Svoboda76]. De evaluatie kan tot
bijstelling in systemen leiden.

Daarnaast is accounting de leverancier voor analyses van de performance.
Afhankelijk van de resultaten van de performance-analyse wordt tuning
uitgevoerd. Dit is het bijreqelen van systeemkomponenten. Deze komponenten
kunnen betrekking hebben op alle vier gebieden: organisatie, hardware,
software en gegevens. Van oudsher ligt de nadruk vooral op hardware-
dimensionering [Borovits79] [Morris82] [Barnes79].

We verdichten deze konstateringen tot de volgende formulering:
~ lastenbepaling

- (f) kosten van voorkalkulatie
-(f) kosten van realiseren van metingen
-(f) kosten voor het organisatorisch beheer van meetgegevens
- (f) kosten van kostenadministratie
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V-3 De systeemgebieden

Om het probleem van de kosten- en batenbepaling te kunnen beoordelen is
een onderscheid naar systeemgebieden vereist.

In hoofdstuk II-2-a zijn de systeemgebieden geschetst zoals die in een
AA-organisatie kunnen voorkomen.

Aan de tien hoofd-besturingssituaties zijn dríe gebieden toegevoegd die
van ondersteunende aard zijn voor de hoofd-besturingssituatie, of zelfs
bijna een conditio sine qua non zijn [Hoofdstuk III-3-a].

De onderlinge verhoudinqen van de besturingssituaties worden hieronder
weergegeven. De hoofdbesturingssituaties worden daarbij tot hoofdsysteem-
gebieden verdicht.

nut

intern extern
konditioneel

hoofdsysteengebied karakter operationeel strategisch operationeel strategisch

produktie x x

~praduktiesturing x

staf x x x

ondersteuning x

financieel x x

Tabel 15 De onderlinge relaties van de systeemgebieden

In de tabel geven de rijen zeer sterk verdicht de hoofdsysteemgebieden
aan. In de eerste kolom wordt aangegeven in hoeverre zo'n systeemgebied
een sterk voorwaardelijk karakter heeft voor het funktioneren var. r~~i.~re
systeemgebieden. In de daaropvolgende kolommen wordt aangegeven op welke
gebieden het nut van de systemen vooral ligt. Zo heeft het voeren van de
administratie voor de klant vooral een extern nut.

In hoeverre een AA-organisatie ekonomisch bestaansrecht heeft hangt
voornamelijk af van de mate waarin zij een funktie verricht voor haar
klanten. Deze funktie kunnen haar klanten immers zelf niet of minder
doelmatig uitoefenen.
Dus:

~ opbrengst AA-organisatie
- (f) externe operationele funktie

(f) externe taktisch~strategische funktie
- (f) produktie
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De legitimatie van "produktiebesturing" ligt vooral in de mate waarin zij
het funktioneren van "produktie" bevordert.
Tot de baten van "produktiebesturing" kan ook worden gerekend dat daardoor
het disfunktioneren van produktie wordt voorkomen.
Onder een bepaalde ondergrens is "produktiebesturing" een kritische
randvoorwaarde voor produktie.

We kunnen het bovenstaande als volgt ín relaties uitdrukken. Hierbij wordt
de aanduiding van de besturingssituaties met "BS" beknopt gehouden;

~ produktie BS
- (f) produktiebesturing BS
- (l~r) produktiebesturing BS

~ produktíe BS
- (f) staf BS
- (l~r) staf BS

~ het funktioneren van de onderneming van de klant (extern)
- (f) produktie BS
- (r) produktie BS

~ het funktioneren van de AA-organisatie (intern)
- (f) produktie BS
- (f) staf BS
- (f) financieel BS

~ ondersteuning BS
- (l~f) en ( r) produktie BS

(l~f) en ( r) produktiebesturing BS
(l~f) en (r) staf BS
(l~f) en ( r) financieel BS

Deze formules geven de onderlinge beïnvloeding van de besturingssituaties
weer. Zo'n besturingssituatie bestaat weer uit een uiteenlopende verzame-
ling van applicaties, hardware, gegevens en organisatie.
Binnen zo'n besturingssituatie geldt een hiërarchie en samenhang die hier-
mee analoog is. Dit vereist op een lager niveau dus wederom een onderlinge
afstemming van baten en kosten.

De relaties zijn hierboven bij alle formules tot een bepaald minimum aan-
wezig verondersteld. Daaronder is er sprake van een randvoorwaarde zonder
welke het funktioneren ophoudt.

V-4 Rontingentievariabelen

In de formules waartoe tot dit punt werd gekonkludeerd, is herhaaldelijk
gesteld dat de beperkte financiële mogelijkheden een beperkende randvoor-
waarde zijn.

Eigenlijk is dit een afgeleide van andere beperkende randvoorwaarden en
wel: "wat is de omvang en soort van AA-organisatie waar het model
betrekking op heeft?"
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Men kan alle variabelen van alle formules die tot hier beschreven zijn
niet toepassen op een AA-organisatie met enkele medewerkers en een hon-
derdtal kliënten waarvoor men de administratie verzorgt. Niet alleen staat
het werk niet in relatie tot het resultaat. ook hebben vele faktoren dan
zo weinig invloed dat het qeen zin heeft hier tijd aan te besteden. eij
zo'n kleine orqanisatie is bijvoorbeeld hoogstens de vraag relevant welke
verwervingsmethode van toepassingen de beste is.

Dit leidt tot de vergelijkinq:
~ kontingentievariabelen

- (l~f) omvang van het model
(l~f) tijdsbestedinq aan het model

Hierbij wordt dan impliciet verondersteld dat het verwachte rendement uit
het werken met het model evenredig is met de "kontingentievariabelen".

De kontingentietheorie [Achterberg86 en Theeuwes86] stelt dat er geen
algemeen geldende wijze van sturen en leiden van organisaties is, maar dat
deze altijd situatie-afhankelíjk is. Dit geldt ook voor delen van de
organisatie, waarvan de informatievoorzieningsfunktie er één is.
De volqende variabelen hebben invloed:
1- de omgeving van de (AA-)organisatie;
2- de omvang van de organisatie;
3- de kultuur van de organisatie

(bijvoorbeeld: decentrale autonomie of centraal dominerend);
4- evolutiefase; de fase van automatisering waarin men zich bevindt

[Nolan79];
5- de strategische invloed van de informatietechnoloqie; in hoeverre is

de automatisering van strategisch belang [Kenney83].

Daarnaast moet de achterqrond en interessesfeer van het management zeker
worden genoemd. Als deze meer vaktechnisch dan bedrijfsekonomisch gericht
zijn, zullen ze weinig ruimte voor de bedoelde modelwerkzaamheden bieden.

Met name deze kontingentievariabelen en de toepassing hiervan op de
beoogde doelgroep (de AA-organisaties) bepalen in sterke mate de
inrichting van het model.

We kunnen de omgeving, waarop het model van toepassing is en waarbinnen
het gebruikt moet worden, als volgt kenschetsen:
- kleine tot middelgrote bedrijfsomvang;
- het management is vooral vaktechnisch georiënteerd;
- het management is vaak niet genegen tot decentralisatie van bevoegd-

heden;
- de leiding heeft vaak een konservatieve en afhoudende houding tegenover

automatisering.

Dit leidt voor de funktionaliteit van het model tot de volgende eisen:
- het moet variabel van komplexiteit zijn;
- het moet voor een grote doelgroep toegankelijk zijn;
- het moet met beperkte middelen ingezet kunnen worden, voor wat betreft

hardware, software, tijd en investeringen.
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De financiële randvoorwaarde

Men onderscheidt in de literatuur een zevental algemene methoden waarmee
men kosten en baten kan vaststellen [Went.ink88].
Bij partiële beslissingen ligt de problematiek ten aanzien van het bepalen
van de baten vaak eenvoudig en kan een van deze methodes gebruikt worden.
Bij een veelomvattende benadering die de naam van het bedoelde model aan-
geeft, komen er teveel imponderabilia en witte vlekken.
Gezien de ondernemingsomvang van de doelgroep is een geavanceerde benade-
ring niet haalbaar. Het rendement dat via het model behaald gaat worden
moet hoger zijn dan de budgetten die ter beschikking kunnen worden gesteld
aan interne of externe specialisten.

~ Diepgang bij het modelgebruik
- (f) omvang van het budget

- (f) omvang van de AA-organisatie

Dit alles heeft in de praktijk tot gevolg dat vocral één kriterium de
doorslag geeft: het beschikbare budget. Daarbinnen moet het optimalisatie-
model toepasbaar zijn.

Binnen dit kader moet dan nog op vele plaatsen op onderdelen een op-
brengstraming plaatsvinden. Als de gegevens ontbreken is het alleen nog
maar mogelijk om deze te schatten.

V-5 De kosten

A Hardware

In de formele relaties van hoofdstuk III-3 zijn van de hardware alle kos-
ten genoemd die geen direkte relatie met het gebruik hebben.
Daarnaast zijn de kosten genoemd díe in relatie staan tot de afstemming
van de kapaciteiten met de produktievraag. Dit laatste was vervat onder de
"taktische hardware-invulling". Wat nu over blijft zijn de uitgaven voor
het operationeel houden van de hardware.

Als in dit opzicht verkeerd wordt gehandeld kan dat alle voorgaande
zorgvuldigheid, onderzoek en kosten onderqraven.

We stellen vast dat:

~ effectiviteit van het gebruik
- (f) systeembeheer

(f) suppliesbeheer
(f) energiebeheer
(f) huisvesting en klimaatregeling
(f) fysieke beveiliging
(f) communicatiekosten
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B Software

In de hoofdstukken III-3-a, III-3-b en IV zijn alle kostenaspekten vanuit
de optiek software in formele relaties verwoord.
Twee zaken zijn niet behandeld en worden voor het model ook niet van
toepassing geacht:
- in welke mate en in welke vorm moet de software geaktiveerd worden en

in de exploitatiesfeer als afschrijvingskosten terugkomen?
- in welke mate kan men opbrengsten uit hoofde van verkoop, verhuur of in

licentie geven van software in de exploitatie meenemen?
C Geqevens

In hoofdstuk III-4 zijn alle relaties qeformuleerd die volgen uit het
gegevensaspekt; zowel de strukturering, de analyse als de operationele
aandachtspunten zijn genoemd.

Blijft over dat:

~ vastleggingskosten
- (f) produktieomvang

D Orqanisatie

ook de organisatorische aandachtspunten zijn in het voorqaande aan de orde
gekomen. Met name in hoofdstuk III-lb, III-2, III-3 en III-4 zijn
organisatie-aspekten genoemd.

V-6 De baten

Het is zeer problematisch om de baten van de geautomatiseerde
informatievoorziening in cijfers vast te stellen.

Aspekten die met de batenbepaling samenhangen zijn:
- aantal;
- prijs;
- waarde;
- tijdsgebonden en persoonsgebonden;
- reproduceerbaarheid;
- besturingsniveau.
Deze worden hier achtereenvolgens besproken.

Aantal

Voor de bepaling van de baten van informatievoorzieninq is het aantal ge-
leverde prestatie-eenheden een kriterium. Dit geldt minder bij informatie-
voorziening aan het strategisch besluitvormingsniveau dan op meer opera-
tioneel niveau. Daar geldt als relevant qegeven bijvoorbeeld het aantal
qeproduceerde faktuurregels [Barnes79] [Janszen87]. Deze aantallenregis-
tratie van geleverde prestatie-eenheden is meestal niet in de gereali-
seerde systemen opgenomen. Dit is dus een belemmering voor het bepalen van
de baten.
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Prijs

De prijs waartegen de geleverde prestatie-eenheden berekend worden zijn
een volgend probleem. Deze is een afgeleide van kostprijsberekeningen en
kostentoerekeningen die in de praktijk erg problematisch zijn.
Bij kostprijsberekeningen zijn immers kwantiteiten en verhoudingsgetallen
nodig. Hiermee moeten kostenverdeelsleutels worden vastgesteld en normale
produktie-aantallen worden bepaald.

Ook deze gegevens mist men in de regel. Een volgend probleem is gelegen in
het feit, dat op een computersysteem meerdere toepassingen gelijktijdig
kunnen draaien. Deze hebben geen continue belasting op het systeem ten
gevolge. Er is sprake van een niet meer voorspelbare wisseling van belas-
tingen vanuit de onderscheiden toepassingen en dus van sterk uiteenlopende
responstijden. Als bijvoorbeeld de gebruikte CPU-minuten een meet-eenheid
zijn, dan zal dit een problematische eenheid zijn omdat dit in sterke mate
onvoorspelbaar is.

Waarde

Ook bij de waardebepaling van de resultaten van de geautomatíseerde infor-
matiesystemen is enige duidelijkheid vereist, om een optimalisatiemodel te
kunnen laten funktioneren. Het gegeven dat op de debiteurenbewakingslijst
staat, dat debiteur X nu Y weken openstaat voor een bedrag Z, kan een
waarde nihíl tot een waarde van honderdduizend gulden hebben.

Deze waarde hangt af van een groot aantal omgevinqs- en situatiegebonden
faktoren die zich niet meer in een (kwantitatief bedoeld) model laten
vanqen.

Toch moeten wij de baten in het model opnemen. Er is een model denkbaar
dat kostenminimalisatie nastreeft bij een gewenste output- en prestatie-
situatie. Er ís ook een model denkbaar dat uitqaat van een gefixeerd
kostenniveau en van daaruit de prestaties maximaliseert.

Het doel van het optimalisatiemodel is echter om het optimum te bepalen
van het te behalen resultaat van automatiseren, dus van kosten en op-
brengsten.
Gordon Davis [Davis85] stelt het volgende:
"de waarde van informatie is de opbrengst als gevolg van deze informatie,
verminderd met de opbrengst bij het ontbreken van die informatie en
verminderd met de extra kosten van de nieuwe informatieverstrekking."

Hierbij wordt van twee situaties uitgegaan waarvan er een fictief is en
van beide moet de opbrengst bepaald worden.

Ook zijn normen voor de kosten van gegevensverwerking [Duin88] in Neder-
land, voor zover bekend, nooit ontwikkeld. Dit biedt dus geen oplossing.

Tiidgebonden en persoongebonden

De waarde van gegevens is tijdqebonden. Na een bepaald moment kan de
waarde nihil zijn, of zelfs negatief. (De waarde van informatie is de
betekenis die de mens toekent aan gegevens door middel van afspraken
omtrent de vorm waarin deze gegevens worden gepresenteerd) [Uitert72J.
Deze waarde is volgens de definitie subjektief en dus persoongebonden.
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De waarde hangt ook af van de afspraken omtrent de presentatievorm en de
daadwerkelijke presentatievorm (zie bovenstaande definitie).
Als het ene relevante qetal tussen ontelbaar veel andere getallen staat is
de waarde waarschijnlijk nihil.

Reproduceerbaarheid

Als men goederen heeft en deze verkoopt, dan heeft men na de transaktie de
overeengekomen tegenwaarde en geen goederen. Gegevens kunnen zonder kwali-
teitsverlies en tegen minimale kosten opnieuw geproduceerd of vermenigvul-
digd worden.
Als men deze vermenigvuldiqde gegevens verkoopt kan men na de transaktie
de overeenqekomen tegenwaarde, maar ook nog het origineel hebben.
Is in zo'n situatie de waarde voor en na de verkoop van gegevens dezelfde?
Het waardebegrip is door deze omstandigheid anders dan bij fysieke goe-
deren, en ook dit maakt de batenbepaling er niet eenvoudiger op.

Besturinqsniveau

De batenbepaling kan afhankelijk gesteld worden van het te bedienen bestu-
ringsniveau. Het moge duidelijk zijn dat de baten van de werkzaamheden
voor de fiscale aanqifte van de klant van de AA-organisatie anders bepaald
kunnen en moeten worden dan de baten van de werkzaamheden aan een marke-
ting-informatie-overzicht.

Kwaliteit van de informatie
De baten van het informatiesysteem hebben relatie met de kwaliteit van de
informatie. Dit is hiervoor al naar boven gekomen. Een benaderinq van het
kwaliteitsbegrip is weerqegeven in [Duin88) het volgende schema. Dit
schema wordt gegeven ter illustratie van het onderwerp van dit hoofdstuk.
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. gebruikers
extern

b, beslissers en hun karak-
teristieken voor wat
betreft kennis, ervaring
en inzicht

I
c. kosten

d. begrijpelijkheid

1
c. baten

I
e, nut voor besluitvorming

I
f. relevantie

g, tijdi heid

n. betrouwbaarheid

1
h, voorspel-

lende
waarde

k. vergelijk-
baarheid

I
1. consisten-

tie

ntro-
er-
arheid

p, betrouwbare
presentatie

q. objekti-
viteit

Figuur 28 Kwaliteitsaspekten van informatie

Aan dit schema kan het volgende worden toegevoeqd:

a) De kwaliteitseisen van externe gebruikers (bijvoorbeeld fiscus) worden
van buitenaf opgelegd.

b) De andere gebruikers (beslissers) bepalen verder hoe de kwaliteit dient
te zijn.

c) Zoals eerder gesteld is de batenbepaling problematisch en wordt de
financiële randvoorwaarde niet door opbrengst~kosten relaties bepaald
maar door een oordeel van wat redelijk is.

d) Een ondergrens aan de kwaliteitseis is dat de gegevens begrijpelijk
moeten zijn.

i. feedb
waard
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Samenvattend geldt voor de baten:

~ kwaliteit van het optimalisatiemodel
-(f) kwaliteit van de bepaling van de baten

(f) kwaliteit van de bepaling van de lasten
~ kwaliteit van de batenbepaling
- (f) beschikbaarheid van relevante meetgegevens

- (f) registratieve funkties
-(f) mogelijkheid om de prijs per prestatie-eenheid te bepalen
-(f) mogelijkheid om rekening te kunnen houden met

- tijdgebonden karakter van gegevens
- persoongebonden karakter van qegevens
- reproduceerbaarheid van gegevens
- besturingsniveau dat van toepassinq is
- overige kwaliteitsfaktoren van informatie

V-7 De waarde van informatie

Het besluitvormingsproces dat de schaarse middelen verdeelt, wordt ge-
stuurd door het waardebegrip. Aan investerinqen met de grootste waarde
(hoe ook gedefinieerd) worden de meeste middelen toegekend [Bede1185j. Aan
ieder projekt zouden zoveel (schaarse) middelen toegekend moeten worden
dat de marginale waardetoevoegingen ervan bij verdere investeringen gelijk
zijn. Zoiets geldt alleen als alles wat van belang is bij de toekenning
van de schaarse middelen, ook in het waardebeqrip en bij de waardebepaling
wordt meegenomen. Als een projekt een lagere marginale waarde heeft maar
een hoger strategisch belang, kan het heel verstandig zijn om er toch meer
middelen aan toe te kennen.

De werkelijkheid is anders dan de theorie. Er is onvolkomen overzicht van
alle middelen en van alle alternatieve projekten. Er is onzekerheid over
de waarden. De werkelijkheid verloopt niet volgens curves waar men een
marginale waarde afleest, maar met stap-groottes. De besluitvorming bij
toekenning van schaarse middelen werkt niet volgens deze theorie. We on-
derkennen twee situaties. Een waarin alles kwantificeerbaar is en waarvoor
veel technieken en methodes voor handen zijn. Bij de andere situatie wor-
den besluiten genomen over investeringsvoorstellen waar de kosten meestal
wel bekend zijn maar de opbrengsten niet.

Vaak is het niet nodig of zelfs zinloos om over de opbrengst te pr: ~~n.
Het kan voor degene die de beslissing moet nemen zo overduidelijk zijn hoe
de beslissing moet zijn, dat kwantificering zelfs niet overwogen wordt.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij reparaties van middelen die stuk
zijn gegaan en die nodig zijn voor het primaire produktieproces. Dan is
het een kwestie van overleven en telt het geld niet meer.

En toch moeten de waarde van informatie, de kwantitatieve en kwalitatieve
voordelen die de organisatie er aan ontleent, uiteindelijk bepalen tot
hoever een organisatie met haar investeringen in informatiesystemen moet
gaan.
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Er zijn zes redenen om informatiesystemen te gebruiken en de meeste zijn
grotendeels niet-kwantificeerbaar:

1) Rostenbesparende redenen
Dit is een soort van investering in informatiesystemen die nog het best
kwantificeerbaar is. Het besparen op personeelslasten en arbeidsuren is
hierbij het duidelijkste voorbeeld. Bij rechtvaardiging van investeringen
komt deze gezíchtshoek het meest bij de argumentatie naar voren.

2) De kwaliteit van het produkt
Sommige zaken gebeuren níet meer zonder de computer, eenvoudig omdat het
handmatig niet te doen is. De rechtvaardiging van de beslissing om dit al
dan niet te doen, hangt dan niet meer af van de kostenbesparing of effi-
ciency-overwegingen. Als het produkt van een bepaalde kwaliteit moet zijn,
is de inzet van een computer niet ter diskussie. Als de konkurrentie tot
zo'n produkt verplicht, leidt dit tot het neveneffect dat een organisatie
die daar niet in meegaat, ook geen gekwalificeerd personeel meer aan kan
trekken.

3) Het verbeteren van service aan klanten
De konkurrentie kan een organisatie er ook toe brengen om kosten voor
automatisering te maken zonder dat hier opbrengsten tegenover staan. Een
voorbeeld kan een systeem zijn dat de orderdoorlooptijden en het order-
verloop volgt, en zodanig verkort dat er een strategisch voordeel ont-
staat.
4) Het creëren van nieuwe produkten en diensten
Hier leiden investeringen in automatisering tot produkten en diensten die
zonder automatisering niet zouden bestaan. Bepaalde vormen van bedrijfs-
vergelijkende produkten kunnen bijvoorbeeld niet op een zinvolle manier
handmatig opgeleverd worden.

5) Het aanleveren van meer informatie voor het verbeteren van de besluit-
vorming

Het zou met de hand nagenoeg onmogelijk zijn om gegevens te verkrijgen die
automatisering mogelijk maakt. Het gebruik van databases (ook op personal
computers) maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een nieuw opkomende ge-
zichtshoek te definiëren en daarvan inzicht te verkrijgen.

6) Het voldoen aan wettelijke vereisten
Boven bepaalde omvangsgrenzen kunnen taken die voortkomen uit wettelijke
vereisten niet meer handmatig uitgevoerd worden. Een kostenrechtvaardiging
van automatiseríng op basis van een kostenreduktie is dan niet meer aan de
orde: het is zonder meer verplicht. De wetgever houdt er ook rekening mee
dat handelingen geautomatiseerd verlopen want anders zouden de termijnen
die vaak gesteld worden, irreëel zijn.

Vanuit de informatietechnologie [M. Porter85] worden vele argumenten
aangegeven waarom informatietechnologie tot konkurrentievoordelen leidt.
Voorbeelden zijn:
- het verandert de struktuur van de industrie (en de dienstverlening) en
verandert daarmee ook de regels die gelden in de onderlinge konkurren-
tie;

- het schept konkurrentievoordelen doordat het aan ondernemingen nieuwe
mogelijkheden verschaft om zich te onderscheiden van haar rivalen;

- het leidt tot nieuwe diensten en produkten, zowel binnen als buiten
bestaande ondernemingen.
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Een voorbeeld hiervan is in deze studie gegeven waar aangegeven is, hoe
het gegevensverkeer tussen AA-organisatie, kliënt en bank in een andere
vorm tot meerdere voordelen leidt.

De intrinsieke waarde van informatie

De waarde van een informatiesysteem en de daaruit voortkomende informatie
hangt qeheel af van de gebruiker en de omgeving waarbinnen zo'n systeem
werkt. Er is ook geen intrinsieke waarde-etiket op software. De software
heeft voor iedere gebruiker een andere waarde. Net inschatten van de
waarde van een informatiesysteem hangt geheel af van de omgeving waarin,
de organisatie waarvoor, en de gebruikers voor wie het systeem zal dienen.
Kostenreduktie als rechtvaardiqing voor investeren in automatisering is in
de meeste situaties een veel te beperkt standpunt. Toch wordt hier vaak
toe overgegaan met uitsluiting van de andere aspekten. Dan wordt de nadruk
gelegd op het operationele (efficíency, meer produkten, minder uren,
minder uitgaven). Het strategische aspekt, dat in veel gevallen eigenlijk
de enige rechtvaardiging moet zijn, wordt daarmee buiten spel gezet. In de
meeste gevallen is het foutief om te eisen dat informatiesystemen alleen
gerechtvaardígd moeten worden op basis van kosten vergeleken met
kwantificeerbare verwachte baten. Er is oordeelsvorming nodig, gebaseerd
op luisteren naar arqumenten van de betrokkenen.

Men zou zeggen dat in dit hoofdstuk argumenten te over zijn ingebracht die
ervoor pleiten om de poging te staken om tot een optimalisatiemodel van
automatisering te komen. Bij een optimalisatiemodel denkt men immers snel
aan een stelsel van vergelijkingen met randvoorwaarden en een doelstelling
waarvan men het maximum wil bereiken. Dat model wordt met kwantiteiten
gevuld, waarna een optimale situatie berekend wordt. Hier kan de
belangrijkste doelvariabele (de waarde van het informatieprodukt) niet
kwantitatief bepaald worden.

Deze argumenten zijn echter impliciet ook weer redenen om nu juist wèl
zo'n model te willen maken. Het beoogde doel is belangrijk; het gaat
immers om het rationaliseren van de besluitvorming rond informatiesystemen
en dus ook om de kwaliteit van de informatie. De systemen kunnen van zo'n
groot en strategisch belang zijn, dat er des te meer reden is om te pogen
zo'n model te creëren.

Als kwantificering van de batenkant dan nauwelijks mogelijk is, dan wordt
het begrip "onderlinge relativiteit" van belang.

V-8 Onderlinqe relativiteit

-a- Alqemeen

Prioriteitenstelling is een van de meest belangrijke beleidszaken.
Als prioriteiten verkeerd gesteld worden qaan middelen, geld, tijd en aan-
dacht naar zaken díe dit níet verdienen. Het uiteindelijk funktioneren van
de organísatie is daardoor minder goed dan wanneer de prioriteiten juist
worden gesteld. Als uiterste situatie kan door het verkeerd stellen van de
prioriteiten de kontinuïteit van de organisatie in gevaar komen. Dit is
een extreme situatie. Het andere uiterste is een maximaal wetenschappelijk
verantwoorde methodiek. Die vereist grote deskundigheid, goede infrastruk-
tuur en veel tijd en geld.
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Ook zo'n extreme situatie is verkeerd, omdat dit teveel van de draaqkracht
van de organisatíe vergt en omdat de kosten~baten verhouding slecht wordt.
We moeten dus naar een tussenweg zoeken.
Bij zo'n tussenweg is het volgende nodig:
- alle opties waaruit gekozen moet worden zoveel mogelijk in vergelijkbare
eenheden expliciet maken;

- zoveel mogelijk subjektieve zaken als persoonlijke voorkeur en overtui-
gingskracht elimineren.

Twee problemen staan het toepassen van de theorie in de praktijk in de
weg:
- het toekennen van waarde aan het produkt van een investering;
- de werkelijkheid kent een slechte timing. Als de prioriteiten bepaald

zijn, de besluiten qenomen zijn en als het "point of no return" is
gepasseerd, dan gooit een onvoorzienbare nieuwe en zeer gunstige inves-
teringsmogelijkheid roet in het eten.

-b- Regels

Zonder het pad van de redenering en motivaties aan te qeven [Bede1185] en
[Martin8óJ, worden eerst de afspraken vastgelegd volgens welke de
oplossing van het prioriteitenstellingsprobleem kan worden gevonden.

Met name voor de oplossing van dit probleem is de basis gevonden bij
Bedell [Bede1185].

Er worden indices gevormd die bij de latere oplossing nodig zijn. Deze
zijn gebaseerd op de volgende afspraken.

E - Effectiviteit
B - Belang
0 - Onderneming
F- Funktie binnen de onderneming
T- Toepassing, bestaande uit hardware, software, gegevens en organisatie
I- Informatiesysteem als geheel van toepassingen

Hiermee worden de volgende indices gevormd

Hoe ..... Is ......... Vaor ...... Index

Belangrijk de Toepassing de Funktie BTF
Belangrijk het Infornatiesysteem de Funktie BIF
Belangrijk de Toepassing de Onderneming BTO
Belangrijk het Infornatiesysteen de Óndernening BIO

Belangrijk de Funktie de Ondernening BFO

Bffectief de Toepassing de Funktie ETF
Bffectief het Infornatiesysteen de Funktie SIF
Bffectief de Toepassing de Ondernening ETO
Bffectief het Infornatiesysteen de Ondernening B10

Tabel 16 Definitie van indices bi] prioriteitenstellinq
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Deze indices zijn zelfverklarend.

De waarde die eraan toegekend kan worden varieert van 0 tot 10.
De toekenning aan BTF (hoe belangrijk is een toepassing voor de funktie)
is als volgt: - - -

10 De toepassing is absoluut essentieel voor het bereiken van duidelijk
strategische doelstellingen van een bedrijfsfunktie. Iets is niet
strategisch, alleen omdat de funktíe het uitgebreid gebruikt.

5 De toepassing speelt een vitale rol bíj het ondersteunen van de funk-
tie, alternatieven zijn veel ongemakkelijker of veel duurder. Hieron-
der vallen kritische, niet-strategische systemen op operationeel
niveau.

1 De toepassing helpt de funktie om haar strategische doel te bereiken
maar er zijn reële alternatieven die niet beduidend duurder, ongemak-
kelijker en minder efficiënt zijn.

0 Niet nuttige toepassing.

Hoe het begrip "effectief" in dit kader gedefinieerd is, volgt uit de
toekenning van waarden aan de ETF (hoe effectief is de toepassing voor een
funktie). -

10 De toepassing voldoet funktioneel, is technisch adequaat en is effi-
ciënt c.q. kosten-effectief. Er is alleen routinematig onderhoud
vereist. De toepassing voldoet aan de vele kwaliteitseisen.

5 De toepassing voldoet redelijk maar er zijn wezenlijke verbeteringen
nodig om de funktionaliteit, de technische kwaliteit en de efficíency
op peil te brengen. De toepassing is echter niet aan vervanging toe.

1 De toepassing funktioneert nog wel maar is niet langer doelmatig. Het
onderhoud om het systeem te laten voldoen is zo duur, dat vervanging
nodig is.

0 De toepassing heeft geen waarde, of wordt niet gebruikt.

Een komplikatie in het geheel is, dat een informatiesysteem voor een funk-
tie een ander belang kan hebben dan voor de organisatie als geheel. Zo is
een salaríssysteem voor de administratie van groot belang, maar niet voor
het bereiken van de strategische doelstelling van de onderneming. Daarom
is de index BFO toegevoeqd en gedefinieerd als: het belang van iedere
funktie voor de organisatie. -

Deze index kent de volgende kriteria:

10 Een funktie is van kritisch strategisch belang als deze ~iitmuntend
moet presteren bij het bereiken van haar strategische funktie-
doelstellingen die van belanq zijn om de organisatie als geheel haar
lanqe termijn doelstellingen te laten bereiken.

8 Een funktie moet de meeste van haar strategische funktie-
doelstellingen bereiken die van belang zijn om de organisatie als
geheel haar lange termíjn doelstellingen te laten bereiken.
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6 De funktie draagt direkt bij tot het bereiken van de lange termijn
doelstellingen van de organisatie, maar de organisatie kan ook zonder
deze funktie slagen.

4 De funktie ondersteunt kritisch strategische funkties, maar het falen
ervan hoeft de organisatie niet te verhinderen haar lange termijn doel-
stellingen te bereiken.

2 Het betreft hier overheadfunkties, die wel gedaan moeten worden maar
niet direkt bijdragen tot de lange termijn doelstellingen.

0 Er is geen bijdrage tot het bereiken van de doelstellingen van de
organisatie, ook niet indirekt.

Benson en Parker [Benson88] hebben een methode uitgewerkt die met name een
meer genuanceerde bepaling van het belang mogelijk maakt.
De index die Bedell voor het belang hanteert, wordt door hen in drie
onderdelen uitgesplitst:
- rendement;
- belang voor de gebruikersorganisatie;
- belang voor de informatieorganisatie.

Het belang voor de gebruikersorganisatie wordt weer in zes subfaktoren
onderverdeeld. Die krijgen ieder een score-toekenning en een gewicht. Bij
iedere faktor hoort weer een set van kriteria waarmee de toekenning van de
score wordt ondersteund. De faktoren zijn: return on investment, strategic
match, competitive advantaqe, management information, competitive respons
en project organisation risk.

Het belang voor de informatie-organisatie wordt op een soortgelijke manier
in vier subfaktoren onderverdeeld. De faktoren zijn daar: definitional
uncertainty, technical uncertainty, information systems strategic
architecture, information systems infrastructure risk.

Een verbinding tussen beide benaderingen kan gelegd worden in de belang-
rijkheidsindices van Bedell. De benadering van Benson en Parker kan hier-
voor als voorfase van detaillering dienen.

In het vervolg van deze studie wordt daar niet op doorgegaan. In de prak-
tijksituatie kunnen de dan geldende omstandigheden en verhoudingen
bepalend zijn om deze detaillering toe te passen. Detaillering in de
bedoelde zin kan bij de konkretisering van het te konstrueren optimalisa-
tiemodel worden opgenomen.

-c- Uitwerkinq

Het verdere gebruik van deze indices om tot een hulp bij de prioriteiten-
stelling te komen, gebeurt aan de hand van een gestyleerd voorbeeld.
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Voorbeeld

BTO L
ETF BTF Bf0 BTF x BFO ETF x BTO

Produktie
- boekhouding 5 8 8 64 320
- rapporteting 8 8 8 64 512
subtotaal
EIF-produktie - 832I128 - 6.5 128 á32

Adninistratie ~
- salarisadninistratie 4 8 2 16 ~a
- fakturering 2 8 2 16 32

subtotaal
EIF-adninistratie - 96132 - 3.0 32 96
totaal 160 g2g
EIO-totaal - 928I160 - 5,8

Tabel 17 Bepaling van waarden van indices bii prioriteitenstelling

Bij dit voorbeeld krijgen de indices de volgende waarden:
ETF de effectiviteit van de boekhoudtoepassing voor de produktiefunktie - 5
BTF het belang van de boekhoudtoepassing voor de produktiefunktie - 8
BFO het belang van de produktiefunktie voor de organisatie - 8
BTO het relatieve tielanq van de boekhoudtoepassing voor de

organísatie - 64
EIF de effectiviteit van de informatiesystemen voor de

produktiefunktie - 6.5
EIO de effectiviteit van alle informatiesystemen voor de hele

organisatie - 5.8

De keuze die hierbij impliciet wordt gemaakt is dat de ene beoordeling met
de andere beoordeling eenvoudig en rechtlijnig wordt vermenigvuldigd.
Ook de gebruikte schalen en de cijfertoekenning daarbinnen zijn eenvoudig.
Het gebruik echter is effectief door zijn eenvoud. Het voorbeeld in boven-
staande tabel verwoordt hetzelfde als enkele pagina's tekst.
Zo zou men de vermenigvuldiqing van BTO - BTF x BFO ook kunnen nuanceren.
In de formule BTO - BTF x BFO kan men verfijningen toepassen die weinig
zinvol zijn als we beseffen hoe subjektief en qrof de beginwaarden van BTF
en BFO zijn bepaald.

De problemen die we bij andere methoden voor het bepalen van de baten van
automatiseringssystemen tegenkomen, worden omzeild. Er worden
beoordelingscijfers toegekend en via de tabel met ingevulde indices wordt
duidelijk hoe de effectiviteit van alle te onderkennen systemen is.
Het uitganqspunt bij deze benaderinqen is, dat een systeem niet door meer
dan één funktie wordt gebruikt. Bij "gemeenschappelijke zaken" zoals
"kliëntgegevens" geldt, dat men hiervoor aparte, eventueel fictíeve
funkties moet definiëren.
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Toeqespitst op informatiesystemen leidt dit tot de konklusies dat:
- er geïnvesteerd moet worden in de "funkties" die het meest bepalend zijn
voor de strategische doelen van de organisatie (BFO-index);

- er geïnvesteerd moet worden in de "informatiesystemen" binnen de "funk-
ties" voorzover deze systemen het succes van de aktiviteit bepalen
(BIF-index).

De vermenigvuldiging van deze twee indices levert de "focus-faktor" op:
daar moeten de hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor en van informatie-
systemen, op qericht worden. Deze focus-faktor is BIO - BFO x BIF.
Hiervoor is dus de index nodig, die het belang van het systeem voor de
funktie aangeeft. Deze BIF-index wordt als volgt inqevuld:

10 - absoluut noodzakelijk;
5- van groot belang voor het operationeel ondersteunen van een funktie;
1- ondersteunend, maar het bereiken van de strategische doelstellingen

hangt er niet van af;
0- weinig of geen bijdrage tot het bereiken van de doelstellingen.

Focus
BFO BIF faktor BIF

produktie 8 10 80 6.5
adninistratie 2 5 ]0 3.0

10 90

BIO - 90I10 - 9

Tabel 18 De focus-faktor

Deze focus-faktor moet richting geven aan de eerste grove verdeling van de
middelen. Hierbij moet dan in acht worden genomen dat het voor kan komen
dat toch meer dan evenredig in een bepaalde richting geïnvesteerd moet
worden. Dit kan het geval zijn als een bepaald minimum bereikt is,
waaronder een "funktie" niet meer funktioneert.

De besluitvorming díent zich te baseren op de focus-faktor en de EIF-index.
Aan de kombinatie van de hoogste focus-faktor en de laagste EIF-index
dient de eerste prioriteit te worden toegekend. Hoe de strateqie dient te
zijn kan het best aan de hand van de onderstaande fiquur duidelijk worden
qemaakt.
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Figuur 29 De strateqische prioriteitenstellinq

BIF-index

In de fíguur is de "focus-faktor" op de Y-as uitgezet. Deze faktor geeft
het belang van een informatiesysteem voor de onderneminq weer.
Hij is berekend op "funktie"-niveau (BIO - BFO x BIF). Op de X-as is de
effectiviteit van het informatiesysteem voor de funktie weergegeven.
Het informatiesysteem voor Produktie heeft de waarden BIO - 80 en EIF -
6.5, en de waarden voor Administratie zijn BIO - 10 en EIF - 3.0. Bij alle
punten die op de diagonaal liggen is de verhouding tussen belangrijkheid
en effectiviteit gelijk. In die gevallen is er evenwicht. In de figuur
ligt dit verhoudingscijfer voor de Produktie links en voor de Administra-
tie rechts van de diagonaal. De effectiviteit van het systeem voor de
Administratie is groter dan volgens het belang van dit systeem benodigd
zou zijn. Budgettaire ruimte en aandacht dienen aan Produktie te worden
gegeven. Daar is de effectiviteit weliswaar veel hoger dan bij de F.:'n,.7i-
stratie, maar de nog hogere belangrijkheid van Produktie kompenseert dit
meer dan voldoende.

Zonder deze methode is het veel moeilijker waar te maken dat het salaris-
systeem van Administratie met een minimale effectiviteit EIF - 3.0 geen
prioriteit moet verkrijgen. Met deze methode kan een zekere objektivering
van de bepaling van het beleid verkregen worden. De prioriteiten worden
gegeven aan de situaties die relatief het meest ver naar links verwijderd
zijn.

Deze benadering via de focus-faktor geeft de koers in grote lijn aan.

Om de konkrete projektvoorstellen te kunnen beoordelen is, naast de mate
van belang van effectiviteit, ook het investeringsaspekt nodig.
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In onderstaande tabel is opqenomen waar de diverse projektvoorstellen toe
leiden. Zij zijn weergegeven als ETF ~, ofwel: de nieuwe effectiviteit van
een toepassing voor een bedrijfsfunktie. Deze leidt tot een ordeninq van
projekten volgens kolom 8(prioriteit op basis van effectiviteit).

Als echter ook de projektkosten in de afweging worden meegenomen, ontstaat
een "Projekt Return Index" en weer een andere ordening van de projekten.

Deze laatste ordening is weergegeven in kolom 11 (kosteneffectiviteit) van
tabel 19.

ETF BTO huidig ETF ' ( 2) x(4) (5) - ( 3) (6)I eff. projekt- PRI - koeten
(1 x 2) ~ BTO prior. kosten (7)~9x100 effek-

tiviteit

(ll (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

produktie
- boekhoudíng 5 64 320 10 640 320 2.00 1 30 0.069 3
- rapportering 8 64 512
- optie 1 9 576 64 0.400 1.0 0.02
- optie 2 10 640 128 0,800 2 30 0.027 4
adninistratie
- salarisadm. 4 16 64 7 112 48 0.300 4 3 0.10 1
- fakturering 2 16 32 6 96 64 0.400 3 5 0.08 2

160 928 1.424I1.488

EIO ~ 928I160 z 5.8
EIO " - 1.424~160 - 8.9

of ].488I160 - 9.3

Tabel 19 De prioriteitenbepaling

We zien in dit voorbeeld dat het wegen met de projektkosten (kolom 9) de
prioriteitenstelling doet veranderen.

Prioriteit 4 wordt qua kosten-effectiviteit prioriteit 1 vanweqe de rela-
tief lage kosten. Optie 2 had prioriteit 2 en verkrijgt nu prioriteit 4.

Door effectiviteit en investering samen te brengen komen de besluiten in
een andere volgorde dan bij een engere benadering. Dit spreekt natuurlijk
voor zich, maar dit is niet het enige kriterium.
Er kunnen andere overwegingen zijn die toch noq tot andere besluiten
leiden, maar deze benadering vereenvoudigt het besluitvormingsproces.
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De methode uit de vorige paragraaf is voor een groot deel gebaseerd op
Bedell [Bede1185] en kan als volgt worden gekarakteriseerd:

- er wordt een beperkt aantal indices gebruikt, die zodaniq zijn gekozen
dat men er overzichtelijk mee kan werken;

- er worden geen absolute getallen gebruikt (behalve bij de projekt-
kosten), maar waarderingen in onderling verband: een benadering die
dicht ligt bij de ganqbare benadering van niet-kwantificeerbare zaken;

- er wordt een prioriteitenvolgorde gevonden van voorligqende mogelijk-
heden. Dit resulteert in een opsomming van zaken die relevant zijn.
Toepassingen en gebieden waar geen projektvoorstellen van zijn, staan
niet op de lijst;

- er kan een gelaagde aanpak worden gerealiseerd. Zo kan men op globaal,
hooq niveau starten en dan het zoeklicht op een gekozen prioriteit zet-
ten en daarbinnen het proces herhalen. Of andersom: men kan resultaten
die op detailniveau gevonden zijn, op hoog niveau samenbrengen. Zo kun-
nen meerdere lijsten van "projekt-return-indices" van lage niveaus op
hoog niveau tot een totaallijst worden hergegroepeerd.

Deze karakteristieken zorgen ervoor dat de benadering zo dicht mogelijk
ligt bij de manier waarop men "gevoelsmatig" altijd al met zo'n probleem
omgaat.
Anderzijds maken zij het besluitvormingsproces zoveel mogelijk objektief.
Zij zullen dan ook in de oplossing van het optimalisatiemodel worden
teruggevonden.
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Hoofdstuk VI-A

Eniqe randvoorvaarden

Het doel van deze dissertatie en het te creëren model is om tot een
evenwichtig beleid bij automatisering bij AA-organisaties te komen. Dit
zou bereikt moeten worden door rationalisering, waardoor een maximaal ren-
dement kan worden verkregen.

De beperkingen die hierbij realiteit zijn, zijn in de voorgaande
hoofdstukkken manifest geworden:

- beperkte meetbaarheid van alle faktoren;
- beperkte beschikbaarheid van feitenmateriaal en cijfers.

Het te bouwen model moet in algemene zin kunnen worden gebruikt (zie
hoofdstuk I-7-2) en moet daarnaast ook in de praktijk een bruikbaar
hulpmiddel kunnen vormen.

De beperkingen die uit deze doelstelling volgen zijn van groot belang.
Het te creëren model moet kunnen worden gebruikt door of voor het manage-
ment van kleine tot middelgrote ondernemingen. Dit management is doorgaans
bij de besluitvorming niet gericht op informatica en bedrijfsekonomie. Dit
betekent dat de toegangsdrempel voor het gebruik van het model laag moet
zijn. Abstrakties in de vormgeving van het model moeten minimaal zijn.
Wiskundige formules moeten, waar mogelijk, worden vermeden en de relaties
en variabelen moeten in een direkt leesbare vorm verschijnen. Het gebruik
van andere dan lineaire vergelijkingen is vooral ook om deze reden niet
gewenst. Anderzijds bestaat de realiteit meestal uit niet-lineaire
verbanden. Het te creëren model moet hiertussen een goed compromis bieden.
Het inbouwen van een tijdsdimensie in het model geeft ook een komplikatie
die alleen toegestaan is als deze extra dimensie wezenlijk is voor het te
bepalen beleid en het te nemen besluit. Het model moet kunnen worden
gebruikt op middelen die algemeen gangbaar en in gebruik zijn. Een hard-
warehulpmiddel dat hieraan voldoet is een PS of PC onder PC-DOS of MS-DOS.
Een softwarehulpmiddel dat qua gebruikersvriendelijkheid voldoet en dat
goede perspektieven heeft op een wijdverbreid gebruik is de spreadsheet
Excel.

Het hulpmiddel Javelin heeft echter andere grote voordelen
[Vooren87; Vooren89]:

- het stelt meer bescheiden eisen aan de hardware dan Excel (een
geringere omvang van het interne geheugen);

- het werkt met variabelen, díe waar dan ook gedefineerd, qebruikt, of
gevuld, vanuit iedere andere gezichtshoek in bijgewerkte vorm be-
schikbaar zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door de "central infor-
mation base".

- het staat een weergave van de variabelen en formules toe in de meest
qebruikersvríendelijke vorm: zoals men het in zijn eigen taal zegt;

- de waarden en relaties van de variabelen staan los van de cellen in
de worksheet.

ook Van Schaijk [Schaijk88J kwam tot de selektie van Javelin als de meest
geschikte DSS-generator voor de door hem gekozen probleemstelling.
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De term optimalisatiemodel

Na het voorgaande hoofdstuk, waar de batenkant aan de orde kwam en na de
voorgaande paragraaf over randvoorwaarden, rijst de vraag: is de term
optimalisatiemodel de juiste benaming voor het beoogde resultaat?

Decision Support Systems worden als volgt gedefinieerd [Kribbe87]:
" computersystemen die een invloed hebben op beslissingen, waarbij
computers en analytische hulpmiddelen hun waarde hebben, maar waarbij
het oordeel van de manager wezenlijk is".

Een nadere definiëring is de volgende [Kribbe87]:
" een Decision Support System is een interaktief gegevensverwerkend en

-verstrekkend systeem dat ondersteunt in een daarmee samenhangend
besluitvorminqsproces en dat de volgende karakteristieken heeft:
- het moet voldoende gebruikersvriendelijk zijn om door de beslisser

zelf te kunnen worden gebruikt;
- de informatie wordt qegeven op een manier en met een terminologie
waarmee de gebruiker vertrouwd is;

- het geeft selektief alleen de relevante informatie".

We zien nu dat de randvoorwaarden die we in de vorige paragraaf hebben
genoemd hier geheel mee overeenkomen. Als zodanig kunnen we het beoogde
model dan ook als een vorm van een Decision Support System zien.

Op een andere plaats [Kribbe87] wordt een ondersctieid gemaakt met de ge-
struktureerdheid als kriterium. Een goed-gestruktureerd probleem voldoet
dan aan de volgende drie kenmerken:

a- het aantal alternatieven is eindig en beperkt;
b- de alternatieven kunnen op een konsistente manier uit een empi-

risch model worden afgeleid, dat overeenkomt met de probleem-
situatie;

c- de effectiviteit en efficiency van de oplossingen per alternatief
kunnen numeriek worden bepaald.

Als een probleem alleen aan kenmerk "a" voldoet is het goed qedefinieerd.
Als een probleem met geen van deze kenmerken overeenkomt is het slecht
gestruktureerd.

Operations Research richt zich vooral op goed gestruktureerde of goed
gedefinieerde problemen. Gezien al het voorgaande kunnen we stellen dat we
een slecht gestruktureerd probleem aan de orde hebben gesteld.
Het is daarom nauwelijks mogelijk om een optimale oplossing in de zin die
bij Operations Research voorop staat, te bereiken.

Voor deelproblemen uit het voorgaande hoeft deze beperking niet te gelden,
en kan een techniek uit de Operations Research worden gebruikt.
Men kan op meerdere onderdelen optimalisatie via lineaire proqrammering
overwegen. We willen echter het totale model als vertrekpunt nemen en
redeneren vanuit de totaliteit van in de besluitvorming mee te remen fak-
toren. Het gebruik van een hulpmiddel uit de omqeving van goed gestruktu-
reerde problemen is bij deze totaalbenadering daarom niet moqelijk.
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Aan een hulpmiddel als lineaire programmering kleeft nog een ander
probleem. De bedoelde doelgroep (het management en de staf van AA-orqani-
saties) heeft een zeer goede gebruikersinterface nodig. Zij moet haar
probleem interaktief in een vorm en een taal die haar aanspreekt kunnen
uitwerken.
Het kennisniveau op het gebied van lineaire programmering en een mathema-
tische achtergrond is in de regel bij de bedoelde gebruikersgroep onvol-
doende.

Voor hulpmiddelen op het gebied van expertsystemen gelden ook problemen
van praktische aard. Een expertsysteem [Feigenbaum88] bestaat uit twee
hoofdonderdelen: de kennisbank en de redeneermethodes. De kennisbank bevat
feitelijke kennis en ervaringskennis. De methode van gevolgtrekkingen is
vaak op wiskundige logica gebaseerd. Dit zijn karakteristieken die
overeenkomen met de karakteristiek van de probleemstelling. Het behandelen
van een optimaliseringsprobleem is geen eigenschap die een eacpertsysteem
bezit. Vooral de meer praktische problemen leiden ertoe om van deze
mogelijkheid af te zien. De praktische beperkingen gelden zowel in het
kader van deze studie, als ten aanzien van de gebruiksmogelijkheid in de
AA-omgeving.

Resteert dan de vraag hoe het onderwerp van beschouwing het best
kan worden gekarakteriseerd.

- Het is een stelsel van vergelijkinqen waarvan een doel geoptimali-
seerd moet worden.

- Het doel bestaat uit het maximeren van het verschil tussen kosten en
baten.

- De kwantificeerbaarheid is beperkt.
- Het valt te betwijfelen of de bereikte konklusie hel werkelijke
optimum is. Het aantal mogelijke alternatieven is niet met zekerheid
bekend. Alle alternatieven kunnen niet geheel beoordeeld worden.

We kunnen, zoals bijvoorbeeld Bouma [Bouma82J, optimalisatie opvatten als
een bijzonder geval van het zoeken naar een bevrediqende oplossing.
We streven naar een rationalisering van de besluitvorming rond de automa-
tiserinq van de AA-organisaties. De randvoorwaarden en beperkingen beper-
ken de mate van rationalisering. Deze beperking leidt tot een "bounded
rationality", maar kent daarbinnen wel degelijk het streven naar het opti-
mum [Simon82].

De keuze voor een hulpmiddel als Javelin op een PS-computer is er evenzo
een van "bounded-rationality": de beste binnen de bekende mogelijkheden en
passend binnen de omgeving.
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Hoofdstuk VI-B

Eerste kontouren Van het model

Zoals hiervoor al is gekonstateerd zijn er enige belemmeringen om tot een
volmaakte optimalisering in een kwantitatief gericht model te komen. Er
zijn veel zaken die niet eenduidiq gekwantificeerd kunnen worden. Daarvan
bestaat echter wel een, min of ineer, subjektief beeld. Zoals ook bij de
prioriteitenbepaling een oordeel in de vorm van een rapportcijfer werd
gegeven, zal dat principe ook hier worden gebruikt. Als er qeen cijfers
beschikbaar zijn, zal het in een vergelijkend cijfer uitgedrukte oordeel
de basis vormen.

Verder zal het duidelijk zijn dat de veelheid van variabelen die in de
voorgaande hoofdstukken voorkwam te groot is om een universeel schema te
kunnen maken. Anders gezegd: er ontstaat een bijna oneindig aantal moge-
lijkheden als iedere variabele over zijn volle bereik variabel genomen
wordt. Daarom zal er een beperkíny in het variërende gebied van een varia-
bele moeten worden aangenomen.

Het is ook noq de vraaq of het wel relevant is om alle denkbare varianten
van het model te berekenen. Het merendeel is niet van toepassing omdat veel
kombinaties van variabelen irreële of niet haalbare situaties weergeven.

Een andere overweging is dat het de voorkeur verdient (zoals reeds eerder
werd aangegeven) om van lineaire verhoudingen uit te gaan.

De feitenkennis en de getallen die beschikbaar zijn, zijn meestal ook
gebonden aan een bestaande of konkreet voor ogen staande situatie.

Dit alles overwegende wordt de volgende vorm van een "bounded rationality"
gekozen:
- vertrekken vanuit een bestaande situatie die overeenkomt met de huidiqe

of de geplande situatie;
- van iedere relevant bevonden variabele wordt een uitqebreidere invulling

verondersteld, met een hogere waarde. Over dit trajekt heen wordt een
lineair verloop verondersteld. De inspanning of investering die nodig is
om een andere prestatie of kapaciteit te bereiken staat daarmee dus in
een konstante verhouding;

- het manipuleren met zo'n uitgangssituatie bestaat niet alleen uit ver-
meerderen. Het tegendeel, dus verlagen van een waarde, is ook nodig. Dit
maakt het dan ook mogelijk om, zonder dat bijvoorbeeld per saldo meer
geïnvesteerd of besteed wordt, met middelen te schuiven. Door op de ene
variabele een beperking toe te passen ten gunste van een andere, kan in
de richting van een optimum worden geqroeid.

- het effect van het veranderen van de middelen die aan een variabele
worden toegekend is, dat de prestatiekapaciteit of de waarde die aan een
faktor wordt toegekend varieert. Deze andere waarde wordt vastgelegd via
een "middelen kwaliteitsindex": M. Deze índex geeft aan in welke ver-
houding de waardeverandering van een variabele staat ten opzichte van de
mate waarin met middelen wordt gevarieerd. Hierover later meer.
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- variabelen veranderen doordat andere variabelen veranderen. Dit is dan
een indirekt gevolg van het manipuleren met toekenning van middelen. De
onderlinqe waardeveranderingen tussen deze variabelen worden vastgesteld
met de "relatieve kwaliteitsindex": R. R geeft dus aan in welke mate de
kwaliteit van de ene variabele verandert als gevolg van de kwaliteits-
verandering van een andere variabele;

- deze indices worden gebruikt om de wijziging van toekenning van middelen
naar één eenheid om te rekenen: de "marginale effectiviteitsindex": E.
De hoogste marginale effectiviteitsindex geeft aan welke variabele bij
voorrang de eerste moet zijn waaraan middelen worden besteed, omdat
daaruit het hoogste rendement in termen van effectiviteit volgt;

- door middelen aan de variabelen toe te kennen vanuit de hoogste "margi-
nale effectiviteitsindex" naar beneden, totdat de beschikbare middelen
verbruikt zijn, wordt het optimum bereikt. Althans de benadering ervan
binnen het bekende begrensde gebied;

- door daarna de volledige cyclus nog een aantal keren af te lopen wordt
gaandeweg steeds dichter het optimum benaderd;

- een voordeel hiervan is dat de veronderstelling van lineairiteit hier-
door geen wezenlijke invloed meer heeft. Door de stappen waarbinnen
lineairiteit van indices wordt verondersteld te verkleinen kan het echte
niet-lineaire verband van de realiteit worden benaderd;

- een verfijning in het licht van de lineairiteit is verder dat de indices
R en M in het model veelvuldig kunnen voorkomen als gevolg van één
verandering aan de middelen kant. Verder is een verschillende waarde van
deze indices mogelijk bij een besparing op een middel of bij uitbreiding
van dit middel. Door al deze mogelijkheden te benutten kan het reali-
teitsgehalte van het model volledig worden aangepast aan de gewenste eis
van betrouwbaarheid en het aanwezige niveau van feitenkennis of kennis
van verhoudingen.

Voorbeeld
De bedoeling van dit alles kan het best worden aangegeven met een gesti-
leerd voorbeeld.

Hierbij gaan we uit van een voorbeeld dat zover vereenvoudigd is dat het
nauwelijks bruikbaar lijkt, maar dit wordt gedaan om de werking te tonen.
Om te lange zinnen en formuleringen te voorkomen is eem m~emonische afkor-
tingenset onafwendbaar.

We hadden al:
M - middelenkwaliteitsindex;
R - relatieve kwaliteitsindex;
E - marginale effectiviteitsindex.

Verder stellen we de volgende afkortingen vast:
ISP - informatiestrategieplan;
S00 - systeemontwerp en -ontwikkeling;
SAB - systeemanalyse en -bouw;
HSW - hardware en systeemsoftware;
GPB - gebruik bij produktie en bestuur van de onderneming;
INF - de informatiesystemen.

Omdat de indices een positieve of negatieve waarde kunnen hebben zeggen we
dat M-P en R-P de positieve indices zijn, dus bij uitbreiding van
middelen. M-N en R-N zijn de negatieve indices bij beperking van in te
zetten middelen.
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De aanduiding G qeeft aan dat de waarde van de variabele een gevolg 1s van
een wijziqing.
HSW-M-P - 0.8 wil zeggen dat de effectiviteit van de hardware en systeem-
software 20.000 hoqer wordt als er voor een bedrag van 25.000 aan extra
middelen wordt ingezet.
In dit geval zal de prestatiekapaciteit van de hardware minder stijgen dan
overeenkomt met de toevoeging aan middelen. Dit kan het gevolg zijn van
drempels die bij vergroting van kapaciteiten optreden.
HSW-M-N - 0.7 betekent dat men de effectíviteit met 7.000 verlaagt als men
de budgetten voor deze kostengroep met 10.000 verlaagt.

HSW-G-P HSW-G-N
Ofwel: HSW-M-P - en HSW-M-N -

HSW-W-N HSW-W-N

Met de extra aanduidinq W wordt aangegeven dat dit een inputwaarde is die
een positieve of negatieve wijziging weergeeft. De aanduiding G geeft aan
dat het getal een gevolg is van de wijziging.

ISP-h'-P

0.6

HSN-N-P

0.8

1SP-G-P

2

S00-N-P

0.7

S00-G-P

SAB-N-P

0.2

SAB-G-P

2

HSH-P INF-G-P 1

1.2 ~ 1

I GPB-G-P

Figuur 30 Schema van samenha~ van variabelen

De getallen bij de relaties tussen de variabelen geven de waarde van de M-
en R-indices (alleen de positieve waarden) weer uit het bovenstaande
voorbeeld. In een model kunnen alle grootheden die in dit schema v~cr~-nmen
worden gewijzigd.

In dit schema zien we bijvoorbeeld dat:
- als we de middelen, die we voor de informatieplanninq ter beschikking

stellen, (ISP-W-P) verhogen met 2.000, dat de effectiviteit van het
Informati.estrategieplan (ISP-G-P) dan 1.200 hoger wordt. De ISF-M-P is
immers 0.6;
deze hogere effectiviteit van ISP een veel hogere effectiviteit bij de
INF (informatiesystemen) brengt teweeg. De relatieve effectiviteitsindex
(INF-ISP-R-P) tussen INF en ISP is immers 2;
een verbetering bij INF een identieke verbetering bij het gebruik bij de
produktie (GPB-G-P) geeft. De index R(INF-GPB-R-P) is immers 1;
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- de hogere middelen voor ISP ten bedrage van 2.000 het ISP met 1.200
verhogen. Dit leidt tot effectievere INF met een getal 2.400. Dit leidt
op zijn beurt tot een betere produktie van 2.400;

- dit eindresultaat gedeeld door de initiële uitgave van 2.000, een margi-
nale effectiviteitsindex GPB-ISP-E-P oplevert van 1.2.

Deze index volgt uit de bijbehorende formule:
GPB-ISP-E-P - {(ISP-W-P) x ( ISP-M-P) x ( INF-ISP-R-P) x

(GPB-INF-R-P)}~ISP-W-P

of in getallen: {2000 x 0.6 x 2 x 1}~2000 - 1.2

Uit deze formule blijkt, dat voor het bepalen van de marginale
effectiviteits-indices de absolute bedragen eigenlijk niet nodig zijn.
Om in de praktijk met het model te kunnen werken zijn deze grootheden wel
nodig, namelijk om te kunnen bepalen tot waar de middelen kunnen worden
verdeeld en qerangschikt.

De onderstaande tabel geeft de uitvoer van het voorbeeld dat met het model
is doorgerekend.
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Niddelen-
wijzigingen

GPB
INP
ASN
ISP
S00
SAB

----- waarde --- ---
negatief positief

2200 25000
-3000 2000
-5000 30000

-40000 25000

----- N
negatief

.08
0.50
0.50
0.10

index ----- ---- N index abs ---
positief neqatief positiet

.80 -2376 20000
0.60 -1500 1200
0.70 -2500 21000
0.20 -4000 5000

----- R-index ----- --- R-index abs --- ---- 6 index ------
Relatieve negatief positief negatíef positi ef negatief positief
wijziginqen

INF S00 1.20 2.00 -3000 42000 ].67 1.40
INF ISP 1.20 2.00 -1800 2400 1.67 1.20
INF SAB 1.20 2.00 -4800 10000 8.33 0.40

GPB ASH 1.00 1.20 -2376 24000 0.93 0.96

GPB S00 2.00 1.00 -6000 42000 0.83 1.40
GPB ISP 2.00 1.00 -3600 2400 0.83 1.20
GPB SAB 2.00 1.00 -9600 10000 4.17 0.40

Gesorteerde R index R index Start- Netto volg- --kumulatieven--
Relatieve gesort. absoluut waarde beter nummer Result Startwaarde
wijzigingen

GPB SAB N 4.17 -9600 -40000 30400 1 30400 -40000 "
GPB S00 P 1.40 42000 30000 12000 2 42400 -10000 '
GPB ISP P 1.20 2400 2000 400 3 42800 -8000 "
GPB ASN P 0.96 24000 25000 -1000 4 41800 17000 "
GPB ASN N 0.93 -2376 -2200 -176 5 41624 14800 "
CPB S00 N 0.83 -6000 -5000 -]000 6 40624 9800 "
GPB ISP N 0.83 -3600 -3000 -600 7 40024 6800 '
GPB SAB P 0.40 10000 25000 -]5000 8 25024 31800 "

totaal 1.79 56824 31800 25024

Tabel 20 Het voorbeeld-model

om de marginale effectiviteitsindices zowel van de positieve als de
negatieve wijziqingen samen te kunnen sorteren, moeten deze ook dezelfde
inhoud hebben. Daarom geldt voor de negatieve indices een formule die het
tegenovergestelde is van de positieve, of wel:

GPB-ISP-E-N - (ISP-W-N)~(ISP-W-N) x (ISP-M-N) x (INF-ISP-R-N) x (GPB-ISP-R-N)
3000 ~ 3000 x 0.5 x 1.2 x 2- 0.83
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In dit voorbeeld blijkt dat er drie maatregelen tot verbetering leiden:
1) een inkrimping van het budget voor SAB van 40000 leidt tot een mindere

waarde van het eindresultaat, dus bij GPB, van 9600. Per saldo is dit
een voordeel van 30400 en de marginale effectiviteitsindex (E) voor SAB
is dus 4.17;

2) de volgende verbetering levert een E-index van 1.4 op, die ontstaat als
het budget voor S00 verhoogd wordt. Een verhoging met 30000 gaat via de
M-index van 0,7 en de R-indices van 2.0 en 1.0 over in een verbetering
van de eindsituatie met 42000;

3) de derde verbetering heeft een E-index van 1.20 en daar leidt een
verbreding van het budget voor ISP met 2000 tot een eindresultaat voor
GPB dat 2400 hoger ligt.

Kumulatief wordt een verbetering bereikt van 34.800 bij een verlaging van
het middelengebruik met 8000.

Een verder qebruik van de wijzigingsmogelijkheden leidt niet tot een
verdere verbetering, maar tot een lager resultaat. De eerstvolgende mar-
ginale effectiviteitsindex heeft de waarde 0.96, hetgeen minder dan 1 is.

In de bijlagen 1 en 2 zijn de bijbehorende formules van het Javelin-model
weergegeven.

In bijlage 1 is de volledige achtergrond van de variabele E-index-
gesorteerd opgenomen. Dit komt overeen met de waarde 1.79 in de tabel. In
bijlage 2 is opgegeven hoe R-index-absoluut is opgebouwd. Dit komt overeen
met de waarde 56824 in tabel 20.

Dat de definitie van de negatieve E-index tegenovergesteld is aan die van
de positieve, laat zich met een voorbeeld als volgt verklaren.
Er is een uitgangssituatie waarin een input van 1.000 leidt tot een output
van 1.500. Er zijn positieve en negatieve middelenwijzigingen mogelijk van
A- 100 of B- 200 die alle leiden tot een outputwijziging van 150.

800 900 1.000 1.100 1.200

Fiquur 31 De relatie tussen input en output bij vier middelenwijzigingen
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Met de hiervoor gekozen kodering kunnen we dit ook als volgt weergeven:

niddelen-
wijzi in

vaarde
g g

positief negatief

A 100 100
B 200 200

relatieve R index B-index verbete- volgorde
wijziging absoluut rinq

A negatief - 150 0.61 - 50 4
A positief i 150 1.5 4 50 1
B negatief - 150 1.33 4 50 2
B positief f 150 0.75 - 50 3

Tabel 21 Berekeningen van E-indices

De E-indices zijn bepaald door:

A neg. E-index - A W N~A G N--100~-150 - 0.67
A pos. E-index - A G P~A W P- 150~100 - 1.50
B neg. E-index - B W N~B G N --200~-150 - 1.33
8 pos. E-index - B G P~B W P- 150~200 - 0.75

De wijziging met de hoogste voorkeur is dus die waarbij A pos. - 100 als
invoer gegeven wordt teneinde een output van 150 te verkrijgen.
De volqende wijziging die het hoogste scoort is B neg. --200, die de
output met -150 wijzigt.
We redeneren hierbij vanuit het uitgangspunt waarbíj de input 1.000 en de
output 1.500 is.

Dit geldt ook voor de negatieve wijziging. Als we de E-index van de
negatieve wijziging op dezelfde wijze willen kunnen definiëren als de
positieve, moeten we dit uitgangspunt verlaten. Dan moeten we het
resultaat en de wijziging omwisselen. Het uitgangspunt wordt dan het punt
waar de input 800 en de output 1.350 zijn. Voor de middelenwijziging van B
neg. qeldt dan dat de invoer t 200 wordt (van 800 naar 1.000) en dat de
uitvoer t 150 wordt (van 1.350 naar 1.500).

BGP 150
De definitie van de E-index in deze situatie is E-index - --- 0.67

B W P 100

Een E-index die kleiner is dan 1.0 is een advies om de bijbehorende
middelwijziqinq níet uit te voeren. De E-index 0.67 leidt dus tot het
advies om de B-input niet van 800 naar 1.000 te wijziqen. Dit leidt tot
eenzelfde advies als bij de oorspronkelijk berekende E-index van 1.33 dat
luidde: "ga terug naar het input-niveau 800".
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Hoofdstuk VII

De omzetting van de formules naar het model

De formules die in de voorgaande hoofdstukken als resultaat werden verkre-
gen moeten worden omgevormd. Zij moeten zodanig in het raamwerk van het
voorbeeldmodel worden ingepast dat de doelstelling van een optimalisatie-
model voor automatisering bij AA-organisaties wordt bereikt.

Het voorbeeld-model dat werd uitgewerkt staat dus nu model voor een
invulling per hoofdstuk.

VII-1 Informatiestrateqieplanning en informatiemodellen

De formules waartoe in hoofdstuk II werd gekonkludeerd worden als volgt
voorzien van afkortingen:

EOT - Effectiviteit van de Organisatie Totaal
-(f) EVP - Effectiviteit van informatieVoorziening bij de Produktie
-(f) EVM - Effectiviteit van de informatieVoorziening bij het

Management van de AA-organisatie
-(f) E..A - Effectiviteit van de Afstemmingen
-(f) E..P - Effectiviteit van de Prioriteitenstellingen
-(f) EI.. - kwaliteit en Effectiviteit van de Informatiesystemen

-(f) IPL - kwaliteit van de InformatiestrategiePLanning
-(f) OBS - Omvang en Organisatievorm van de-

Besturings5ituaties
-(f) QIS - Kwaliteit die beschikbaar is voor de

ÍnformatieStrategieplanning
-(f) OFÓ- Omvang van de Financiële draagkracht van

de Organisatie-
-(f) TIS - Kwantiteit en Tijd die beschikbaar is voor de

Informatie Strategieplanning
-(f) OFÓ- Omvang van de Financiële draaqkracht van

de Orqanisatie
-(f) GMO - Gerichtheid van het Management van de

Organisatie
- (f) RAG - Relatieve bestaande AutomatiseringsGraad

Bij de toekenning van de afkortingen wordt hier en in volgende paragrafen
waar mogelijk de volgende indicatie toegepast:

le letter 2e en 3e letter
K - Kosten P - Produktie
Q - Kwaliteit M - Management
0- Omvang of aantal G- Gebruik
E - Effectiviteit S - Systeem
A - Overeenkomst, afqestemd, aansluiting

De samenhang van de variabelen wordt in de volgende figuur weergegeven.

In dit hoofdstuk is een zeer groot aantal mnemonische afkortinqen nodig.
Om te voorkomen dat voor een variabele twee afkortingen ontstaan, is een
registratietabel gemaakt. Deze is toegevoegd in bijlage 5.
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OFO-H

0.8

QIS

OFO

0.6

1.20

IPL

1.2

TIS

1.1

OBS-H

0.3 I 0.55 I 0.5

EIM I I BPA I I EPP

0.54

EVM

0.3

2.0

0.25

EOT

0.34 0.3

EVP

1.3

Figuur 32 Variabelendiagram "EOT"

0.34

RIP

0.35

De getallen bij de relaties geven de fictieve waarden weer van de M-index
en de R-index (alleen de positieve waarden).

Bij de invulling van dit schema in het model ontstaat er een komplikatie,
namelijk dat er vanuit de centrale IPL zowel in- als uitgaand meerdere
relaties liggen. Bij doorrekening ontstaat een prioriteitenscala voor IPL,
waarvan íedere waarde weer een beginstand voor een verdere doorrekeninq
naar EOT zou zijn. Dit leidt tot een onnodige verzwaring van het model.
Daarom wordt alleen vanuit de wijziginqsmoqelijkheid van IPL, die als
eerste is qesorteerd, een berekening van het eindeffect op EOT gemaakt.

Met de berekende R-index van EOT ten opzichte van IPL (de wijziging van
EOT als gevolg van een wijziginq in IPL) wordt vervolgens de eerste sorte-
ring van relatieve wijzigingen vermenigvuldigd. In formulevorm is dus:

EOT-IPL-TIS-OFO-E-P - (EOT-IPL-R-P) x (IPL-TIS-OFO-E-P)
en dit is hetzelfde als:
EOT-IPL-TIS-OFO-E-P - (EOT-IPL-TIS-OFO-G-P)~IPL-TIS-OFO-W-P
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IPL
Middelenwijzigingen
------------------------
OFO
GMO
OBS
RAG

Relatieve wijzigingen
~.ma:ss:.:~-~:sn.,:,a:-~
QIS OFO
TIS OFO

IPL OBS
IPL QIS OFO
IPL T1S OFO
IPL QIStTIS OFO
IPL GMO
IPL RAG

Gesorteerde relatieve
wijziginqen

IPL OFO P
IPL OBS N
IPL OFO N
IPL OBS P
IPL GMO N
IPL RAG N
IPL GMO P
IPL RAG P

totaal

---------waarde---------- ---------M index--------- --- ----N-index abs-------
negatief positief neqatief positief neqatief positief

-2200 25000 1.08 0.80 -2316 20000
-3000 2000 0.50 0.60 -1500 1200
-5000 30000 0.50 0.70 -2500 21000
-40000 25000 I.00 0.20 -40000 5000

---------R-index--------- -------R index abs------- ---------6 index---------
negatief positief neqatief positief negatief positief

0.20 0.60 -415 12000
0.30 1.20 -713 1.4000

1.20 2.00 -3000 42000 1.67 1.40
1.20 1.30 -570 15600 3.86 0.62
1.20 1.10 -855 26400 2.57 1.06

-1426 42000 1.54 1.68
2.00 0.70 -3000 840 1.00 0.42
2.00 0.70 -80000 3500 0.50 0.14

B index R index Startwaarde verbetering volgnunner Verbetering Verbetering startw
cumulatief cum,

1.68 42000 25000 17000 1 17000 17000 ' 25000
1.67 -3000 -5000 2000 2 2000 19000 ' 20000
1.54 -1426 -2200 714 3 774 19774 " 17800
1.40 42000 30000 12000 4 12000 31774 " 47800
1.00 -3000 -3000 0 5 0 31774 " 44800
0.50 -80000 -40000 -40000 6 -40000 -8226 ' 4800
0.42 840 2000 -1160 7 -1160 -9386 " 6800
0.14 3500 25000 -21500 8 -27500 -30886 ' 31800

0.03 914 31800

Tabel 23 IPL middelenwijziqinqen
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---------waarde---------- ---------M index--------- -M-index abs-
Niddelenwijzigingen negatief positief negatief positief negatief
Eerst gekozen wijziging -5000.00 25000.00 1.67 1.68 -2994

---------R-index--------- -------R index abs-------
Relatieve wíjzigingen negatíef positief negatief positief
~.-,-s,~a~:,:~~,..~~~...
IPL EPA 1.00 0.55 -2994 23100
IPL EPP 0.30 0.50 -898 21000
IPL EIP 0.40 0.34 -1198 14280
IPL BIM 0.30 0.30 -898 12600

EVP EPA 0.30 0.25 -898 5715
EYP EPP 0.30 0.30 -269 6300
EVP E1P 0.50 0.35 -599 4998
EVP TGTAAL -1166 11073

EVM EPA 0.40 0.30 -1198 6930
BVM EPP 0.30 0.34 -269 1140
EVM BIM 0.50 0.54 -449 6804
EVM 7b1'AAL -1916 20874

EOT EVP
EOT EVM
IPL EOT

1.00 1.30 -1766 22195
1.20 1.00 -2299 20874

0.74 1.03 -4066 43069

Gesorteerde relatieve E index R index abs. Startwaarde Yerbetering volgnunner Verbetering startw.
wijzigingen E()'ff S(7f cunulatief cun.

IPL OPO P 1.72 43069 25000 18069 1" 18069 " 25000
IPL OBS P 1.44 43069 30000 13069 2' 31138 " 55000
IPL OBS N 1.23 -4014 -5000 926 3' 32064 " 50000
IPL OPO N 1.14 -1936 -2200 264 4" 32328 ' 47800
IPL GMO N 0.74 -4074 -3000 -1074 5" 31254 ' 4stiK~
IPti GNO P 0.43 861 2000 -1139 6' 30115 " 46800
IPL RAG N 0.31 -108640 -40000 -68640 7" -38525 ' 6800
IPL RAG P 0.14 3589 25000 -21411 8' -59936 " 31800

totaal -28136 31800 -59936

Tabel 23 Middelenwijziqingen; eerst qekozen wiiziginq
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Informatiestrategieplanning

32327.8352
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-8836.0824
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De eindkonklusie die gelezen kan worden "gesorteerde relatieve wijzigingen
EOT" is een andere dan op basis van het IPL-niveau. Dit komt omdat bij de
gekozen waarden van de negatieve indices tussen IPL en EOT de eindwaarde
van de marginale effectiviteitsindex (1,23) een andere is dan positief
(1,72). De onderlinge volqorde tussen negatieve en positieve alternatieven
kan hierdoor verschuiven.

Het uiteindelijke verschil tussen de oorspronkelijke wijziging en het
eindeffect wordt in de kolom "verbeterinq" weergegeven. Door deze te
kopiëren over een "tijd-border" heen, kan de kumulatieve funktie van
Javelin, die tijdgebonden is, worden gebruikt. Het eindresultaat kan
daardoor ook rechtstreeks in een grafiek worden afgebeeld. De grafiek die
hoort bij de kolom "verbetering kumulatief" uit het voorbeeld is opgenomen
na tabel 23.

Uit deze grafiek en uit de worksheet kan men konkluderen waar het optimum
ligt. De wijzigingen 1 t~m 4 die in de laatste kolom "gesorteerde
relatieve wijziqingen" staan, leiden tot een verbetering die cumulatief
32328 bedraagt. Andere wijzigingen leiden tot verslechtering ten opzichte
van deze (in dit opzicht) optimale situatie. Deze optimale situatie
vereist onttrekkingen aan budgetten van 7200 en uitbreidingen van 55000.
Per saldo moet bij de gekozen waarden 47.800 aan míddelen worden verstrekt
om daarmee een netto voordeel van 32.328 te bereiken.

Dit is het optimum voor dit geval.
Als voortgegaan wordt met het doorvoeren van alle wijzigingen dan worden
ook de wijziginqen met volqnummer 5 t~m 8 uitgevoerd. Per saldo is dan
uiteindelijk 31.800 geïnvesteerd en is het resultaat netto 59.936
negatief.

In bijlage 3 zijn de formules weergegeven die de belangrijkste variabele
"totaal G EOT" definiëren.

VII-2 Het veranderinqsproces

Allereerst worden de formules uit het betreffende hoofdstuk (III-la) over
het veranderingsproces voorzien van (zoveel mogelijk) mnemonische
afkortingen.

EVA - de effectiviteit van de veranderingsanalyse is de resultante van
alle faktoren die op veranderingsanalyse betrekking hebben.

BVA baten veranderingsanalyse
- (f) QVA kwaliteitaspekt

(f) AVA acceptatieaspekt

KVA kosten veranderingsanalyse
- (f) OVA veranderingsanalyse (omvang)
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OVA veranderinqsanalyse (omvang)
-(f) OBS omvang en organisatievorm van de besturingssituaties
- (f) MVA methodisch kennisniveau

- (f) OFO financiële draagkracht
-(f) GMO gerichtheid van de ondernemingsleiding
- (f) TVA inzet van menskapaciteit

- (f) OFO financíële draagkracht
- (l~r) bestaande automatiseringsgraad
- (f) SAO automatiseríngstempo

QVA kwaliteitsaspekt
-(l~f) EVM~EVP kwaliteit van de systemen

-(l~f) EOT rendement bij het gebruik

AVA acceptatieaspekt
- (l~f) KIM invoeringskosten

(l~f) EOT rendement bij het gebruik

QVA kwaliteitsaspekt
- (f) KAA investering in veranderingsanalyse

qua inhoudelijke funktie

QOR kwaliteit van het ontwerptrajekt
- (f) QVA kwaliteitsaspekt

AVA acceptatieaspekt
- (f) QVA kwaliteitsaspekt

AVA acceptatieaspekt
-(f) KBW investering in beïnvloeding van de weerstand tegen verandering

- (f) QTK technische karakteristieken
- (f) QSE voldoen aan systeemeisen
- (f) QSK systeemkarakteristieken

- (f) QSV volledigheid
- (f) QSB betrouwbaarheid

(f) QSB betrouwbaarheid
(f) QSN nauwkeurigheid
(f) QSG gebruikersvriendelijkheid

- (f) QGV gebruikersrol
-(f) GMO betrokkenheid en steun van de leiding
-(f) GGS betrokkenheid van en invloed door de gebruiker

-(f) AGS houding van gebruiker ten opzichte van systemen

-(fx) EVM overeenkomst van systeem en besluitvormingsstijl 1)

-(fx) EVP persoonlijke en situationele faktoren 1)

- (f) SAO veranderingstempo

1) de omvang van (fx) is afhankelijk van de aard van de besturingssituatie

Deze onderlinge verbanden worden vervolgens weer grafisch in kaart ge-
bracht. Hierbij zijn enkele subvariabelen onder het niveau "technische
karakteristieken" weggelaten om het geheel niet onoverzichtelijk te maken.
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Figuur 33 Variabelendiaqram "EVA"

1
MVA

OVA

KAA

OFO

TVA

De realisatie van een submodel uit de bereikte resultaten leidt tot een
uitvoer zoals hierna weergegeven.

De opbouw is volgens hetzelfde principe als in het submodel "informatie-
strategieplanning".

Eerst worden de variabelen die men kan wijzigen benoemd. Net getal waarmee
men de wijziging kan uitvoeren en de bijbehorende middelenkwaliteitsindex
(M-index) worden opgegeven.

OBS-W

Vervolgens worden de waarden berekend van drie variabelen die centraal in
het variabelendiaqram staan: QVA, KBW en OVA.
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Als namelíjk van deze drie variabelen alle middelenwijziginqen worden
doorgerekend en worden gesorteerd, is een eerste voorbewerking gedaan die
de overzichtelijkheid sterk bevordert. Het model blijft overzienbaar en
dat is belangrijk voor de eis van praktische bruikbaarheid. Het wijziqen
van het diagram en het doorveranderen van het model blijft hierdoor haal-
baar. Van deze drie centrale variabelen wordt vervolgens de positieve en
negatieve middelenwijziging die als eerste is gesorteerd genomen en hier-
mee wordt de R-index (relatieve kwaliteitsindex) berekend. Deze R-index is
het getal waarmee de E-index vermenigvuldigd kan worden teneinde het eind-
effect op "EVA" van iedere middelenwijziging te bepalen.

Deze laatste resultaten worden wederom gecumuleerd en in een variabele
"verbeterinq cumulatief" weergegeven.

Deze laatste variabele wordt in een kolommengrafiek weergeqeven en de
interpretatie spreekt voor zích: op het hoogste punt van de grafiek ligt
het optimum van dit submodel. De bijbehorende cumulatieve startwaarde met
de benaming van de wijzigíngsmiddelen kunnen in de output worden
afgelezen.

In bijlage 4 is de achtergrond van de belangrijkste variabele "totaal G
EVA" weergegeven.
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Veranderingsproces
Middelenwijzigingen

QTK
QGV
AGS
EVM
EVP
SAO

OBS
OFO
KAA
GMO

KBN
Relatieve wijzigingen

KBN QTK
KBN QGV
KBN AGS
KBM BVM
KBN BYP
KBN SAO

Cesorteerde relatieve
wijzigingen bij KBW

KBM QTK N
RBN QGV N
KBN AGS N
KBN BVP P
KBN EVM N
KBN EVP N
KBfi QrfK P
KBN AGS P
KBW QGV P
KBN SAO N
KBN BVM P
KBN SAO P

---------waarde---------- ---------M index--------- -------M-index abs-------
negatief positief negatief positief negatief positief

-10000 11000 1.20 2,00 -12000 22000
-9000 12000 1,30 2,20 -11700 26400
-8000 13000 1,40 2,10 -11200 21300
-7000 14000 1,50 2,30 -10500 32200
-6000 15000 1,60 2,40 -9600 36000
-5000 17600 1,70 2,00 -8500 35200

-10000 5000 0.90 2,60 -9000 13000
-20000 3000 0,80 1,50 -16000 4500
-30000 7000 0,10 1,20 -21000 8400
-14000 6000 0.60 1,10 -8400 6600

---------R-index--------- -------R index abs------- ---------E index---------
negatief positief negat;ef positief negatief positief

0,10 0,60 -1200 13200 8,33 1.20
0,20 0,50 -2340 13200 3,85 1,10
0,30 0,55 -3360 150]5 2,38 1,16
0,40 0,40 -4200 12880 1,61 0,92
0,50 0,90 -4800 32400 1,25 2,16
0,60 0,20 -5100 7040 0,98 0,40

8 index R index Startwaarde verbetering volqnunner Verbetering startwaarde
abs.KBN cunulatief cunulatief

8,33 -1200 -10000 8800 1 8800 -10000 ""
3,85 -2340 -9000 6660 2 15460 -19000 ""
2,38 -3360 -8000 4640 3 20100 -21000 RR
2,16 32400 15000 17400 4 37500 -12000 ""
1,61 -4200 -7000 2800 5 40300 -19000 ""
1,25 -4800 -6000 1200 6 41500 -25000 ""
1,20 13200 11000 2200 7 43700 -14000 "'
1,16 15015 13000 2015 8 45715 -]000 ""
1,10 13200 12000 1200 9 46915 11000 ""
0,98 -5100 -5000 -100 10 46815 6000 ""
0,92 12880 14000 -1120 11 45695 20000 ""
0,40 7040 11600 -]0560 12 35135 37600 ""

totaal KBW 72135 37600 35135
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OVA
Relatieve wijzigingen
TVA OFO
OVA TVA
MVA OFO
04A MVA
OVA TVA}MVA OFO
OVA SAO
OVA OBS
OVA GNO

Gesorteerde relatieve
wijzigingen bij OVA
~-::-~s~s:.-~:aa,a,e.:.~
OVA OBS N
OVA GNO N
OVA SAO N
OVA OFO N
OVA OFO P
OVA SAO P
OVA GMO P
OVA OBS P

Gesorteerde relatieve
wijzigingen bij OVA
totaal OVA

Relatieve wijzigingen
QVA KAA

EYA OVA

SAO EVA KBW
SAO EVA OVA
SAO KVA EVAfSAO OVA EVA

Relatieve wijzigingen

KVA OYA
EVA KVA
EVA OVA RRR

AVA KBW
EOT AVA
KIM AYA
EVA EOT (11
EVA KIN
EVA KBW R""

---------R-index--------- -------R índex abs------- ---------E index---------
negatief positief negatief positief negatief positief

0,10 0,60 -1600 2700 12,50 0,90
0,25 0.40 -4000 1080 2,50 0,36
0,15 0,50 -2400 2250 8,33 0,75
0.30 0,55 -4800 1238 4,11 0,41
0,55 0,52 -8800 2318 2,27 0,77
0,22 0,30 -1870 105fi0 2,67 0,60
0,20 0.11 -1800 1430 5.56 0,29
0,35 0,50 -2940 3300 4.76 0,55

E index R index Startwaarde verbetering volgnunner Verbetering Startwaarde
abs. OVA cunulatief cunulatief

5,56 -1800 -10000 9400 1 9400 -10000 R"
4,76 -2940 -14000 11060 2 20460 -24000 ""
2,61 -1870 -5000 3130 3 23590 -29000 R"
2,21 -8800 -20000 17067 4 40657 -49000 RA
0,77 2318 3000 1172 5 41828 -46000 R"
0,60 10560 17600 -7040 6 34788 -28400 RR
0,55 3300 6000 -2100 7 32088 -22400 RR
0.29 1430 5000 -2.426 8 29662 -17400 ""

E index R index Startwaarde verbetering volgnunner Yerbetering Startwaarde
abs. OVA cunulatief cumulatief

2198 -11400 29662

---------R-index--------- --- ----R index abs------- ---------E index---------
negatíef positief negatief pcsitief negatief positief

2,00 0,50 -42000 4200 0,71 0,60

3,00 1,80 -5396 4158

-1391 35992 0,68 0,49
-623 16296 8,02 1,08
-8015 52288 0,62 2,91

---------R-index--------- -------R index abs-------
negatief positief negatief positief

1,50 ],50 -2698 3465
2,00 1,20 -5396 4158
3.00 1,80 -5396 4158

0,50 1,50 -600 48600
0,80 0,60 -480 29160
1,40 0,50 -840 24300
1,20 0,90 -516 26244
0,30 0,55 -252 13365
0,69 1,22 -828 39609



QOR QVA
6YN QVA
BVP QVA
BYA QYA
AVA QVA
BVA AVA
BVA QVA~ BVA AVA QVA
60T(2) EVM
BOT(2) BVP
EVA QOR
EVA BOT (2)
EVA BYA
EYA QVA """

Middelenwijzigingen

eerst gekozen wijziginq:
KBW
OVA
QVA

Cesorteerde relatieve
wijzigingen bij BVA

OVA OBS N
OYA OFO N
KBW QTK N
SAO OVA KBW P
KBN QGV N
KBW EVP P
KBW AGS N
KBN QTK P

Gesorteerde relatieve
wijzigingen bij EVA
KBW AGS P
OVA OFO P
KBW QGV P
KBW EVM N
KBN BVM P
KBN EVP N
SAO OVA KBW N
QVA RAA P
OVA OBS P
QVA KAA N
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1,10 0,50 -46200 2100
1,20 0,60 -50400 2520
1,30 0,70 -54600 2940
0,90 0,80 -31800 3360
0,80 0,90 -33600 3780
0,70 0,10 -23520 378

-61320 3138
0,40 0,20 -20160 504
0,30 0,30 -16380 882
0,50 0,40 -23100 840
0,60 0,50 -21924 693
0,70 0,55 -42924 2056
0,41 1,02 -102564 4282

---------waarde---------- ---------M index--------- -------M-index abs-------
negatief positief negatief positief negatief positief

-10000 15000 8,33 2,16 -1200 32400
-10000 3000 5,56 0,77 -1199 2310
-30000 1000 0,71 0,60 -42000 4200

B index R index Startwaarde verbetering volgnunner Verbetering Startvaarde
BVA abs BVA cumulatief cunulatief

16,67 -600 -]0000 9400 1 9400 -]0000 ""
6,82 -2933 -20000 11061 2 26467 -30000 ""
5,75 -1739 -10000 8261 3 34728 -40000 ""
2,97 52288 11600 34688 4 69416 -22400 ""
2,65 -3391 -9000 5609 5 75024 -31400 ""
2,64 39609 15000 24609 6 99633 -16400 ""
1,64 -4870 -8000 3130 7 ]02764 -24400 ""
1,47 16137 11000 513T 8 107901 -13400 ""

E index R index Startvaarde verbetering volgnunner Verbetering Startwaarde
6VA abs BVA cunulatief cunulatief

1,41 18356 13000 5356 9 113257 -400 ""
1,39 4172 3000 1172 10 114428 2600 ""
1,34 16137 ]2000 4137 11 118565 ]4600 ""
1,15 -6087 -7000 913 12 119478 'f'.~ ""
1,12 15746 14000 1746 13 121224 21600 ""
0,86 -6957 -6000 -951 14 120267 15600 ""
0.62 -8015 -5000 -3015 ]5 117253 10600 ""
0,61 4282 7000 -2118 16 114535 17600 ""
0,51 2574 5000 -2426 17 112109 22600 ""
0,29 -102564 -30000 -12564 ]8 39545 -T400 ""

totaal B 32145 -1400 39545 3-
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VII-3 Ontwikkeling en realisatie

In het hoofdstuk over Ontwikkeling en Realisatie (III-lb) werd gekonsta-
teerd, dat de gehele set van relaties in principe op meer situaties dient
te worden toegepast. Zo werden daar vijf mogelijke verkrijqingsmethoden
van toepassingen onderkend:
1 - in eiqen beheer (EB);
2 - door derden (DD);
3 - pakketten (PIt);
4 - persoonlijk computergebruik (PC);
5 - samenwerkingsverbanden (SW).

Het model dient uiteraard ook te voorzien in de optimale keuze uit de
kombinatiemogelijkheden van deze vijf inethoden. Ook hier wordt dit
benaderd door de waarden van ingangsvariabelen en indices te wíjzigen en
steeds op de hoogste "relatieve effectiviteitsindex" te sorteren. In een
iteratief proces moet zo een optimum ontstaan, ook uit de keuze van de mix
van de vijf verkrijgingsmethoden. De hiervoor gehanteerde mnemonische
kodering met drie letters is hiertoe niet toereikend. Uitbreiding tot vier
posities is niet gewenst vanuit het ooqpunt van uniformiteit over alle
modellen heen. Daarnaast moet de omvang van het model binnen gangbare
kapaciteitsbeperkinqen blijven (hoe tijdelijk zoiets ook is).

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat het aantal van vijf verkrijgings-
methoden niet absoluut is; het model is gebaat bij een zo los mogelijk
verband met dít aantal. Daarom wordt voor dit hoofdstuk een nieuw facet
aan het model toegevoegd: het qetrapt bewerken van het model. De E-indices
worden daartoe per verkrijgingsmethode bepaald en gesorteerd en vervolgens
toegevoegd aan een onderdeel dat deze groepen van indices weer onderling
ordent.

Fíguur 34 De samenhang van submodellen

De invulling van het model is analoog aan de vorige onderdelen. Allereerst
worden de mnemonische afkortingen aan de set formele relaties toegekend.
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Formele relaties bij ontwikkeling en realisatie

~ EOR Effectiviteit van Ontwikkelinq en Realisatie
-(l~f) EOT Effectiviteit van de Organisatie Totaal

(f) KOR Kosten van Ontwikkeling en Realisatie

~ EOT Effectiviteit van de Orqanisatie Totaal
-(f) EIM~EIP kwaliteit van het systeem

(f) AVA Acceptatie
(f) OGS Omvang van het Gebruik van Systemen

~ EIM~EIP Kwaliteit van het systeem
-(f) KOR Kosten van Ontwikkeling en Realisatie

(f) AIF verdeling van de Inspanning over Fasen
(l~f) KOG Onderhoud bij Gebruik -

(l~f) PGS Performance bij het Gebruik van het ~steem
(l~f) EGS Efficiency ir. het Gebruik van het Systeem
(l~f) ALS Levensduur van het ~steem

- (f) QCD Communikatie met Derde(n)
-(f) DDO fysieke Afstand met Derde(n) i.v.m. Ontwikkeling

-(f) AIF Verdeling van de Inspanning over Fasen -
- (f) VMD VerrekenMethodiek opdrachtgever en -nemer (derden)

-(f) ODO meer dan een Derde ~drachtnemer
-(l~f) KOR Kosten van Ontwikkeling en Realisatie

-(f) QPO Kwaliteit van Personen bij Ontwikkeling

-(f) QBP kontinuïteit van Beschikbaarheid van Personen
- (l~f) KOG Onderhoud bij Gebruik

-(f) QIC funktioneren van het InformatieCentrum
- (l~r) IPL InformatiestrategiePlan

(l~r) IMD InformatieMoDellen
(l~r) QSM afspraken Standaards~Methoden

- (l~f) OSM Omvang Standaards~Methoden
- (l~f) KOR Kosten

- (f) APS Samenhang tussen Pakketten
(f) API Inpasbaarheid van Pakketten

-(f) OPF aantal Funkties van het Pakket
- (f) QPC moqelijkheid van "customizinq"
- (f) APB overeenkomst met bedrijfsomstandigheden
- (f) AIP overeenkomst met InformatiestrategiePlanning
- (f) AIM overeenkomst met InformatieModel
-(f) AFT aansluiting met Funktionele en Technische eisen

(f) QTO leverTijden van later Onderhoud

~ AVA Acceptatie
- (f) QOM Orqanisatorische Methodiek

- (f) QPT Proto~ing
- (f) QPR Projektorganisatieaanpak
-(f) EIM~EIP kwaliteit van het systeem
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~ KOR Kosten van Ontwikkelinq en Realisatie
- (f) IPL Informatiestrategieplanning

(f) IND InformatieHodellen
(f) EVA veranderingsproces

(f) EOS orqanisatie van de ondersteunende funkties
(f) KIH Inzet van Hulpmiddelen
(f) QOM Organisatorische Methodiek

- QPT Prototyping
- QPI Pilot

(f) QPR projektorganisatieaanpak

-(f) EPO prestaties van Personen bij opdrachtnemer m.b.t. Ontwikkeling
- (f) KPO beloning

(f) LPO wijze van leidinqgeven
(f) QPO opleiding~ervaring

(f) VMD - (f) verrekenmethodiek met opdrachtnemer
- (f) KAT Aankoop- en Testkosten

(f) KOG Onderhoudskosten
-(f) ODO Onderhoud door meer Derden
- (f) VMD VerrekenMethodiek opdrachtgever en -nemer(s)
- (f) KIC Kosten InformatieCentrum
-(f) KPC Kosten hulpmiddelen Persoonlíjk Computergebruik
-(f) QOS Organisatie van de Samenwerking
- (f) VMO VerrekenMethodiek opdrachtgevers onderling
- (f) DDO fysieke afstanden
-(f) ASO mate van overeenkomst tussen systeemeisen van opdrachtgevers
-(f) QPO mate van overeenkomst tussen kennisniveau bij opdrachtgevers
-(f0 QBO mate van Beschikbaarheid van personen vanuit opdrachtgevers

De vertaling van deze set formele relaties in een "variabelendiagram EOR"
levert in eerste instantie het volgende diagram op:

KXX

I
KOR

OGS

Figuur 35 Variabelendiaqram EOR
Dit diaqram geeft weer dat het vooral variabelen en relaties zijn, die op
kosten betrekkíng hebben, die de KOR (Kosten van Ontwikkelinq en
Realisatie) bepalen.



175

Verder zijn het vooral variabelen en relaties, die op kwalitatieve aspek-
ten betrekking hebben, die de EIM (kwaliteit van het systeem) bepalen,
terwijl deze EIM weer bepaald en beïnvloed wordt door KOR.
De AVA (de Acceptatie) wordt ook weer vooral door kwalitatieve variabelen
bepaald. -

Het EOR (het Rendement van de Ontwikkeling en de Realisatie) is gerela-
teerd aan de EOT (de Effectiviteit van de Organisatie Totaal) en de KOR
(de Kosten van Ontwikkeling en Realisatie).
Deze EOT wordt bepaald door OGS, AVA en EIM.

Deze weergave in vereenvoudigde vorm wordt in een EOR-model uitgewerkt.

Hiervan zijn er dus vijf, omdat er vijf verkrijqingsvormen onderscheiden
zijn. Het model "samenwerkinqsverbanden" is hierna weergegeven; de vier
andere niet meer omdat die, afgezien van de ingevulde waarden, gelijk
zijn. In een model "EOA-totaal" (dat hierna ook is weergegeven) worden via
een invoerfunktie (building block, import data) de uitkomsten van de vijf
modellen samengevoegd. In dit model worden dan alle E-indices tesamen
gesorteerd.

De volledige set variabelen en relaties leidt tot het volgende diagram.
Dit wordt hier echter niet meer in een konkreet model vertaald omdat dit
geen nieuw inzicht of nieuwe gezichtspunten oplevert.
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QPT

QPR

OGS AVA

EOT

DDO

c APB

~ c AIP

c AIM

c AFT

c API

c APS

VMD

~
EIM

AIF

KPC

Q Q

DDO

~`~~i~`~ ~ `-1J

QBO V!p

QPR V![D

LPO

ASO

~

c~ I I

KAT ODO KIC

c~ ~ ~

EVA EOS KIA

KOR

1

KOG QBP

PGS

EGS

ALS

EOR c

Fiquur 36 Variabelen diagram "ontwikkeling en realisatie" EOR
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EOR SAMENNERKINGSVBRBANDEN ---------waarde---------- ---------M index--------- -------M-index abs-------
Middelenwijzigingen negatief positief negatief positief negatief positief

--:v~:~--------------------
OGS.SW -3000 2000 1.00 1.10 -3000 2200
QXX.SW -2000 12000 0.80 1.50 -1600 18000
QYY.SN -10000 3000 0.50 1.50 -5000 4500
KXK.SW -5000 ]000 1.50 0.50 -7500 500

---------R-index--------- --- ----R index abs------- ---------E index---------
negatief positief negatief positief negatief positief

KOR KXK 1.20 2.00 -9000 1000 0.56 1.00
EIM KOR 1.20 2.00 -10800 2000 0.46 2.00
EIM QYY ].20 2.00 -6000 9000 1.67 3.00
BIM -16800 11000
EOR ROR 0.80 0.60 -7200 600 0.69 0.60

AVA QXX
AVA EIM
AVA
EOT AVA
EOT 6IM
60T OGS

1.20 2.00 -1920
1.00 2.00 -16800

-18720
2.00 1.30 -37440
2.00 1.20 -33600
1.20 2.00 -3600

36000 1.04 3.00
22000
58000
75400
13200
4400 0.83 2.20

60R.SW EOT OGS
EOR.SW EOT AVA QKX
EOR.SN BOT AVA BIM QYY
EOR.SN EOT AVA BIM KOR KXX

0.80 0.60 -2880
-3072

3.84 4.56 -19200
4.6] 9.12 -34560

2640 1.04 1.32
28080 0.65 2.34
20520 0.52 6.84
4560 0.14 4.56

Gesorteerde relatieve B index R index Startwaarde verbetering volgnunner startw Verbetering
wijzigingen bij EOR absoluut cunulatief cunulatief

EOR.SW EOT AVA BIM QYY P 6.84 20520 3000 17520 1 3000 17520 ""
EOR.SW EOT AVA E[M KOR KXX 4.56 4560 1000 3560 2 4000 21080 ""
EOR.SW EOT AVA QXX P 2.34 28080 12000 16080 3 ]6000 37160 '"
EOR.SH EOT OGS P 1.32 2640 2000 640 4 18000 37800 ""
EOR.SW EOT OGS N 1.04 -2880 -3000 120 5 15000 31920 ""
EOR.SW EOT AVA QXX N 0.65 -3072 -2000 -1072 6 13000 36848 ""
EOR.SW EOT AVA EIM QYY N 0.52 -19200 -10000 -9200 7 3000 21648 ""
EOR.SW EOT AVA EIM KOR KXX 0.14 -34560 -5000 -29560 8 -2000 -1912 '"

totaal 1.96 -3912 -2000

Tabel 24 EOR Samenwerkingsverbanden



178

Thousands

250

200

150

100

50

0 ul
- BI

Ontwikkeling en realisatie

1 - 40

verbetering [umulatief



179

Gesorteerde relatieve ' E index R index Startwaarde verbetering volgnunner Verbeterinq startw
wijzigingen bij BOR TOTAAL absoluut cunulatief cunulatief

~....:~~----:s.-..a.s:.:„----:---
EB EOR.BB BOT AYA EIM KOR KXX P 7.30 51072.00 7000 44012 1 44012 T000 ""
PK EOR.PK BOT AVA EIM ROR KXX P 7.30 255.36 35 220 2 44292 T035 ""
PC EOR.PC 60T AVA BIN QYY P 6.84 20520.00 3000 11520 3 61812 10035 ""
SW BOR.SW EOT AVA EIM QYY P 6.84 20520,00 3000 11520 4 79332 13035 R"
DD EOR.DD BOT AVA EIM KOR KXX P 6.57 45964.80 1000 38965 5 118297 20035 RA

EB EOR.EB EOT AVA 61M QYY P 5.47 21888.00 4000 11888 6 136185 24035 ""
DD PAR.DD EOT AVA BIM QYY P 5.47 21888.00 4000 17888 7 154073 28035 "R
PK EOR.PK BOT AVA EIM QYY P 5.47 175.10 32 143 8 154216 28067 ""
SW EOR.SW BOT AVA BIM KOR KXX P 4.56 4560.00 1000 3560 9 151716 29061 ""
PC EOR.PC BOT OGS N 4.17 -720.00 -3000 2280 10 160056 26067 ""
EB BOR.BB BOT AVA QXX P 3.12 12480.00 4000 8480 11 168536 30061 ""
DD EOR.DD BGT AVA QXX P 3.12 12480.00 4000 8480 12 171016 34067 Rk

PK EOR.PK BOT AVA QXX P 3.12 102.96 33 70 13 171086 34100 ""
PC EOR.PC 60T AYA QXX P 2.34 28080.00 12000 16080 14 193166 46100 RR

SW EOR.SW EOT AYA QXX P 2.34 28080.00 ]2000 16080 15 209246 58100 ""
PC EOR.PC BOT AVA BIM ROR KXX P 1.52 1520.00 1000 520 16 209766 59100 "'
SW EOR.SW EOT OCS P 1.32 2640.00 2000 640 11 210406 61100 ""
EB EOR.EB 60T OGS P 1.08 19440.00 18000 1440 18 211846 79100 ""
DD EOR.DD EOT OGS P 1.08 19440.00 18000 1440 19 213286 97100 "'
PK EOR.PK EOT OGS P 1.08 10.80 10 1 20 213287 97110 RR
SN EOR.SW EGT OGS N 1.04 -2880.00 -3000 120 21 213407 94110 ""
EB BOR.BB BOT OGS N 0.69 -720.00 -500 -220 22 213187 93610 "R
PC EOR.PC BOT OGS P 0.66 1320.00 2000 -680 23 212507 95610 RR

PC EOR.PC EOT AVA QXX N 0.65 -3072.00 -2000 -1012 24 211435 93610 AR

SW EOR.SW EOT AYA QXX N 0.65 -3012.00 -2000 -1072 25 210363 91610 ""
PK EOR.PK EOT OGS N 0.58 -6.91 -4 -3 26 210360 91606 ""
DD EOR.DD EOT OGS N 0.58 -3801.60 -2200 -1602 2T 208159 89406 ""
PC EOR.PC EOT AVA BIM QYY N 0.52 -19200.00 -10000 -9200 28 199559 79406 ""
SW EOR.SW EOT AVA EIM QYY N 0.52 -19200.00 -10000 -9200 29 190359 69406 "R
PK EOR.PK EOT AVA QXX N 0.35 -17.28 -6 -11 30 190347 69400 RA

EB EOR.EB EOT AVA QXX N 0.35 -5760.00 -2000 -3760 31 186587 67400 ""
DD EOR.DD EOT AYA QXX N 0.35 -8640.00 -3000 -5640 32 180947 64400 '"
PK EOR.PK EOT AVA BIM KOR KXX N 0.22 -152.06 -33 -119 33 180828 64367 R"
EB EOR.EB EOT AVA EIM KOR KXX N 0.22 -11520.00 -2500 -9020 34 171808 61867 ""
DD EOR.DD EOT AVA EIM KOR KKX N 0.22 -11520.00 -2500 -9020 35 162788 59367 kR

PK EOR.PK EOT AVA EIM QYY N 0.17 -57.60 -10 -48 36 162741 59357 kR

EB EOR.EB EOT AVA EIN QYY N 0.17 -28800.00 -5000 -23800 37 138941 54357 R"
DD EOR.DD EOT AVA BIM QYY N 0.17 -28800.00 -5000 -23800 38 11514] 49357 ""
PC EOR.PC EOT AVA EIM KOR KKX N 0.14 -34560.00 -5000 -29560 39 85581 44357 ""
SW EOR.SN EOT AVA EIM KOR KXX N 0.14 -34560.00 -5000 -29560 40 5602] 39357 ""

Tabel 25 EOR totaal
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VII-4 HardWare

Het hier volqende onderdeel van het model reflecteert aan hoofdstuk III-2.Dat hoofdstuk behandelde de invloed vanuit de hardware vanuit twee
richtingen:
- alle invloeden die vanuit het keuzeproces naar voren komen en;
- de invloeden die volqen uit de kapaciteiten van de komponenten.
ook hier worden aan de formele relaties mnemonische afkortingen toegewezen.
Verder zij er op gewezen dat het model niet limitatief is. Het is een
geheel open en variabel model, waarin altijd zaken weggelaten kunnen
worden kunnen, of aan kunnen worden toeqevoegd, zonder dat er een
"spaghetti-situatie" behoeft te ontstaan. Zo is het uiteraard met EOT (deEffectiviteit van de Organisatie Totaal) dat deze niet alleen bepaald
wordt door de hardware-relaties die hierna in het relatiediagram komen. In
het voorafqaande zijn met name meerdere relaties qetoond die invloed opEOT hebben. Omdat alleen met relatieve gegevens wordt gewerkt en het
resultaat wordt bereikt middels sortering en dus via vergelijking vanonderlinge verhoudingen tussen de "marginale effectiviteitsindices", wordt
de samenhang niet verstoord door toevoeging of weglating van een variabele
of relatie.

Dit is belangrijk voor het gebruik in de praktijk. Als immers alle
variabelen en relaties uit alle hoofdstukken verplicht zouden moeten
worden gebruikt en van waarden moeten worden voorzien, wordt het model te
groot. Voor de besluitvorming in de praktijk dient een implementatie van
het model te worden qebruikt die past bij de situatie, de gewenste
detailleringsgraad en de gewenste komplexiteit of eenvoud.
Ook in het geval van deze studie levert een volledig ingevulde uitwerking
geen bijdrage voor het overzicht. Evenals in het vorige hoofdstuk wordt
daarom wel een (nagenoeg) volledig relatiediagram hardware gegeven, maar
wordt het rekenqedeelte toegepast op een verdíchte vorm van dit grote
diagram.

Achtereenvolgens wordt weergegeven:
- de afkortingenset;
- relatiediagram uitqebreid;
- relatiediagram verdicht;
- het ingevulde en doorgerekende model;
- de bijbehorende grafiek die het optimum toont.

De formele relaties en de afkortingen

~ QHA keuzeproces Hardware-Architektuur
- (f) IPL InformatiestrategiePLanning

~ QTA ToepassingenArchitektuur
- (f) QHA keuze Hardware Architektuur

~ EOT Effectiviteit van de qehele automatisering
- (f) QHA keuze Hardware-Architektuur

(f) QLO keuze Leverancier qua Aantal
(f) QLP keuze Leverancier in Principe
(f) KHW InvesteringsKosten van de Hardware
(f) QHT Taktische Hardware-invulling
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QHA keuze Hardware-Architektuur
-(f) KHA budget t.b.v. Hardware Architektuur

(f) QDH interne en~of externe Deskundigheid
(f) OTT Toegestane Termijn
(f) OIO Inbreng van de Onderneming

QLO keuze Leverancier qua aantal
- (f) QKA Komptabiliteitseis

(f) KHO Hardware-Onderhoudskosten
(f) KHW prijs van de Hardware
(f) QSL Support van de Leverancier
(f) OLP Leveringsprogramma in Omvang

QLP keuze Leverancier in Principe
- (f) AHA Áansluiting met Hardware-Architektuur

(f) OLP range van hardware
(f) EPS Produktiviteit van Personeel
(f) QLV kwaliteit van de Leverancier
(f) KKV KonVersie
(f) FPK Financiële PrincipeKeuze

OLP Range van hardware
-(l~f) KOR Kosten van Ontwikkeling en Realisatie

(l~f) KVB Kosten Versie8eheer
(l~f) KTA Testkosten en Acceptatie
(l~f) KIM ~lementatiekosten

EPS produktiviteit van Personeel
- (f) AVA Acceptatie van Automatisering

- (f) QEH Hardware Erqonomie
(f) QES Software Ergonomie

QLV Kwaliteit van de Leverancier
-(f) QSL Software ondersteuning van de

Leverancier
(f) QOP ~leiding vanuit de Leverancier
(f) QDL Dokumentatie vanuit de Leverancier
(f) QKL Kontinuïteit vanuit de Leverancier
(f) QSM Standaards en Methoden van de

leverancier
(f) KKV KonversieKosten

FPK Financiële principekeuze
- (f) OFO financiële mogelijkheden

(f) KHW investeringskosten van HardWare
(f) KHO Onderhoudskosten van Hardware
(f) KSS Huur van ~steemSoftware
(f) KEH verschil in Exploitatiekosten van de

Hardware bij het gebruik

~ KHW Investeringskosten van de hardware
-(f) OFO Financiële positie van de Onderneming

(f) ORO Risikobereidheid van de Onderneminq
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~ QHT Taktische Hardware-invulling
- (f) QKK Kalkulatie-Kapaciteit

- (f) QDH Deskundigheid m.b.t. Hardware-specificaties
(f) QPG kennis van Performance Gevoeligheid
(f) QKE Kalkulatie-expertise

(f) OHW Hardware-performance-model ~mvanq van de HardWare)
(f) PGS PrestatieVraag -
(f) OPA PrestatieAanbod

PGS Prestatievraag ( - performance)
- (f) OPA Produktievraag

-(f) OGS werkaanbod, het Gebruik van de
~stemen

(f) QWO WerkOrganisatie
(f) QSW applicaties
(f) QOT Orqanisatorische Toewijzing

(f) OTP PerformanceTíjden
- (f) OOT ~starttijd

(E) ORT ResponsTijd
(f) OVT VerwerkingsTijd
(f) OST SysteembeheerTijd

OPA Prestatieaanbod (- kapaciteitsaanbod van het
geheel)

-(f) KHW investering in de HardWare

De relaties vanuit de komponenten van de hardware-konfiguratie zijn
weggelaten om de omvang te beperken.

OPR Prestatievraag
- (f) OOS Organisatorische Scheiding

- QOR (l~f) kwaliteit van ontwikkeling
- QAB (l~f) kwaliteit van applicatiebeheer
- QIM (l~f) kwaliteit van implementatie
- QWO (l~f) werkorganísatie

- (f,t) KHW Hardware-investering
-(f) 005 separaat toewijzen van hardware

- (l~f) fleaibiliteit van inzet
- (l~f,t) KHW HardWare-investering
- (l~f) KPT manKosten automatiserinq
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RARDMARE SUBMODEL ---------waarde---------- ---------M index--------- -------M-index abs-------
Middelenwijzigingen

negatief positief negatief positief negatief positief

KHA -40 40 0.66 0.66 -26 26
QLO -3000 4000 0.50 2.00 -1500 8000
QLP -4000 6000 0.80 2.00 -3200 12000
OFO -12000 12000 0.90 1.10 -10800 13200
OPR -2500 7000 1.00 0.80 -2500 5600
QKK -60 70 0.90 0.80 -54 56

Relatieve ---------R-index--------- -------R index abs------- ---------E index---------
wijzigingen negatief positief negatief positief negatief positief

QHA KAA 1.80 1.80 -48 48 0.84 1.19
EOT QLO 1.80 2.00 -2100 16000 1.11 4.00
EOT QLP 1.70 1.55 -5440 18600 0.74 3.10
KHW OFO 0.66 1.50 -7128 19800 1.68 1.G5
PGS OPF. 0.50 2.00 -1250 ]1200 2,00 ].60
QAT QKK 1.00 1.00 -54 56 1.11 0.80

EOT QAA 2.00 2.00 -95 95 0.42 2.38
EOT KAN 1.10 1.10 -7841 21780
OPA KHN 1.30 1.55 -9266 30690
OTP OPA 1.40 1.80 -12973 55242
PGS OTP 1.60 2.00 -20757 110484
EOT OTP 1.50 1.40 -19459 77339
QHT PGS 0.90 1.60 -19806 194694
EOT QAT 0.70 1.20 -13902 233700 0.86 19.48

EOT QAA KHA -95 95 0.42 2.38
EOT RHW OFO -T841 21780 1.53 1.82
EOT OTP OPA KHW OFO 1.80 5.86 -19459 17339 0.62 6.44
EOT QHT PGS OTP OPA KHM OFO 1.21 16.07 -13077 212129 0.92 11.68
EOT OFO -40377 311248 0.30 25.94
EOT QAT PGS OPR 0.32 3.84 -188 21504
EOT OPR -788 ?.1504 3.17 3.07
EOT QAT QKK -38 67 1.59 0.96

Gesorteerde relatieve E index R index Startwaarde verbeterinq volgnummer startw Verbetering
wijzigingen bij EOT absoluut cunulatief cumulatief

EOT OFO P 25.94 311248 12000 299248 1 12000 299248 ""
EOT QLO P 4.00 16000 4000 12000 1. ]6000 311248 ""
EOT OPR N 3.11 -788 -2500 1713 3 13500 312961 ""
EOT QLP P 3.10 18600 6000 ]2600 4 19500 325561 "'
EOT OPR P 3.07 21504 7000 ]4504 5 26500 340065 ""
EOT QAA KAA P 2.38 95 40 55 6 26540 340120 ""
EOT QAT QRK N 1.59 -38 -60 22 7 26480 340142 ""
EOT QLO N 1.11 -2700 -3000 300 8 23480 340442 "
EOT QAT QKK P 0,96 67 70 -3 9 23550 340439 ""
EOT QLP N 0.74 -5440 -4000 -1440 10 ]9550 338999 ""
EOT QAA KAA N 0.42 -95 -40 -55 ]I 19510 338944 ""
EOT OFO N 0.30 -40317 -12000 -28317 12 7510 310561 ""
totaal 42.35 318071 7510 310567

Tabel 26 Hardware submodel
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VII-5 Softwate

In deze paragraaf wordt hoofdstuk III-3 t~m III-3b uitgewerkt.
Ook hier volgen achtereenvolgens:
- formele relaties;
- het relatiediagram gegevens;
- het verdichte relatiediagram gegevens;
- het ingevulde en doorgerekende model;
- de bijbehorende grafiek.

Na de voorgaande paragrafen is verdere toelichting onnodiq, omdat geen
nieuwe aspekten aan de modelbouw worden toegevoegd.

~ EOT Efficiency van de Organisatie Totaal
- (f) OPR Prestatievraag naar hardware

(f) EGS Rendement bij het Gebruik van Systemen
(f) KGS Kosten bij Gebruik van ~stemen
(f) ALS Levensduur van het Systeem
(f) KOG Kosten van Onderhoud bij het Gebruik

~ KOR Kosten van Ontwikkeling en Realisatie
AIF beheersing van ontwikkelingsplattning
EGS rendement van het latere gebruik
QSW kwaliteit van de informatiesystemen

- (f) SHA samenhanganalyse
- (f) IPL investering in informatieanalyse
- (f) TSH doorlooptijd van Samenhanganalyse

~ SHA SamenHangAnalyse
- (l~f) EGS efficiënte vastlegging
- (l~f) EGS kontrole en korrektie
- (l~f) EGS handmatige koppelingen
- (l~f) QSV kwaliteit beveiliging (SaVe)
- (l~f) KSV beveiligingskosten - -
- (l~f) OPR beslag op gegevensdragers
-(l~f) KBR reqistratie gegevens vit een systeem

(KGS Kosten Besturing en Registratie)
ofwel: -(l~f) KGS Kosten bij het Gebruik van het ~steem

~ KOR Kosten van Ontwikkeling en Realisatie
KOG Kosten van onderhoud
EGS rendement van het latere Gebruik van het ~steem

-(f) QGP inzet van Gemeenschappelijke Procedures
- (f) SHA Samenhanganalyse -

~ QSW kwaliteit van de systemen
- (f) QTK technísche strukturering

(f) QLS logische strukturering
(f) QOR kwaliteit van de realisatie en onderhoud
(f) overige kwaliteitsaspekten

(l~f) ALS levensduur van het systeem
(l~f) KOG later onderhoud van het systeem
(l~f) OPR hardwarekapaciteiten
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QTK technische strukturering
-(f) QPO kwaliteit van het ontwikkelings- en

realisatieteam
- (f) ADT toegestane doorlooptijd
-(f) KST toegestane kosten voor technische

strukturering
-(l~f) KOR produktiviteit van het Ontwikkelings-

en Realisatieteam
-(l~f) OPR kapaciteitsbeslag van de hardware

QLS logische strukturering
-(l~f) EGS produktiviteit van het personeel

(l~f) AKL afstemming met de kliënt
(l~f) APB Afstemmíng met Produktbeleid en

Produktíebeleid -
(l~f) ALS Levensduur van het systeem

-(f) QPO kwaliteit van het ontwikkelings- en
realisatieteam

(f) ADT toegestane doorlooptijd
(f) KST toegestane kosten

QOR kwaliteit van het ontwikkelings- en realisatieteam
- (f) ADT toeqestane doorlooptijd

(f) KST toeqestane kosten
(f) QPO kwaliteit van het team
(f) KPO investeringen in het team ~ersoneel

Ontwikkeling)
EGS rendement bij het latere gebruik
KOR ontwikkelingen en realisatiekosten
OPR hardwarekapaciteitsbeslag

- (f) QAD Accountingfunktie en de
Doorbelastingsfunktie

QBR kwaliteit van Back up en Recovery bij herstel
schade
-(f) QPR samenstelling en taakuitoefening van de

projektgroep
(l~f) KOR Kosten van Ontwikkeling en Realisatie
(l~f) OPR hardwarekapaciteiten -
(l~f) ORT responstijden

EPA kompatibiliteit
-(l~f) KOR Kosten van Ontwikkeling en Realisatie
- (l~f) ALS Levensduur van het ~steem

EOT efficiëncy bij het gebruik
- (f) QES gebruikersvriendelijkheid

-(f) KOR Kosten van Ontwikkeling en
Realisatie -
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SOFTWARE SUBMODEL ---------waarde---------- ---------M index--------- -----M-index abs-----
Widdelenwijzigingen negatief positief negatief positief negatief positief

KOR -2200 1500 0.70 1.20 -1540 1800
SHA -1000 3300 0.85 1.10 -850 3630

---------R-index--------- -------R index abs------- -------E index-------
Relatieve wijzigingen negatief positief negatief positief negatief positief

KOR QSW 0.70 1.10 -1078 1980
SHA QSW 1.30 1.00 -1105 3630
QSW -2183 5610

KOG QSW 0.20 0.50 -431 2805
ALS QSW 0.15 0.40 -327 ?.244
KGS QSW 0.20 0.05 -431 281
EGS QSW 0.22 0.20 -480 1122
OPR QSW 0.50 0.10 -1092 561

SUB 1.27 1.25 -2772 1013

EOT KOG 0.10 0.10 -44 281
EOT ALS 0.20 0.40 -65 898
EOT KGS 0.20 0.05 -87 14
EOT EGS 0.20 0.40 -96 449
EOT OPR 0.15 0.80 -164 449

SUB 0.85 1.75 -456 2090

EOT KOG QSW KOR 0.01 0.06 -22 99
EOT ALS QSW KOR 0.02 0.18 -32 317
EOT KGS QSW KOR 0.03 0.00 -43 5
EOT EGS QSW KOR 0.03 0.09 -47 158
EOT OPR QSW KOR 0.05 0.09 -81 158
EOT KOR -225 738 9.76 0.49

EOT KOG QSW SAA 0.03 0.05 -22 182
EOT ALS QSW SHA 0.04 0.16 -33 581
EOT KGS QSW SAA 0.05 0.00 -44 9
EOT EGS QSW SAA 0.06 0.08 -49 290
EOT OPR QSW SAA 0.10 0.08 -83 290
EOT SAA -231 1352 4.33 0.41

Gesorteerde E index R index Waarde Verbetering volgnunner Startwaarde Verbetering
Relatieve wijziginqen gesorteerd absoluut start cunulatief cunulatief

EOT KOR N 9.76 -225 -2200 1975 1 -2200 1915 ""
EOT SHA N 4.33 -231 -1000 769 2 -3200 2744 "'
EOT KOR P 0.49 738 1500 -762 3 -1700 1981 "'
BOT SAA P 0.41 1352 3300 -1948 4 1600 33 "
TOTAAL

Tabel 27 Software submodel
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VII-6 Geqevens

Zonder nadere toelichting worden hierin weergegeven:
- alle mnemonische afkortingen; deze zijn geordend volgens de paragrafen-

indeling van hoofdstuk III-4;
- alle relatiediagrammen;
- de resultaten van het submodel gegevens volgens hoofdstuk III-4-a;
- de resultaten van het submodel beveiliging volgens hoofdstuk III-4-el.

III-4-a ~ KOG Onderhoud van toepassingen
- (f) QGA GegevensAnalyse

~ KSV opslagkosten van geqevens
- (f) QGA GegevensAnalyse

~ KOB Onderhoud van Bestanden door de gebruikers
- (f) QGA GegevensAnalyse

~ KDE vastleggingskosten
- (f) QGA GegevensAnalyse

~ EIM mate van mogelijkheid om ManagementInformatie te kunnen
verkrijgen - -

- (f) QGA GegevensAnalyse

~ KOR hoeveelheid werk voor Ontwikkeling en Realisatie van
toepassingen -

- (f) QGA GegevensAnalyse

~ QGA GegevensAnalyse (de kwaliteit)
- (f) KGA budget voor GegevensAnalyse

-(1Jr) OFO omvang van de onderneming
- (f) SHA SamenHangAnalyse

III-4-b ~ GSA GegevensStroomAnalyse
-(f) KSA investering in deze Analyse

~ GSA GegevensStroomAnalyse
-(1Jf) EIMJEIP kwaliteit van de systemen
-(1Jf) EGS rendement bij het gebruik
- (1Jf) KDC CommunikatieKosten
-(1Jf) EIMJEIP kwaliteit van de informatie
-(1Jf) AVA Acceptatie door de gebruikers

III-4-c ~ QDG direkt geqevensverkeer
- (1Jf) KDE Kosten van vastlegging

(1Jf) KGS Kontrole werkzaamheden
(1Jf) QDE nauwkeurigheid, juistheid, autorisatie en tijdigheid
(1Jf) QDE volledigheid en gegevens
(1Jf) ODE hoeveelheid van basisgegevens

~ QDE direkt gegevensverkeer
-(fx) KSA investerinq in deze analyse

(fx) KDE vergoeding voor externe gegevensleverancier
(fx) KDE exploitatiekosten van het direkte gegevensverkeer
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~ (fx) - (f) vorm van direkt gegevensverkeer

III-4-dl~ VDE vastlegvorm
-(f) QWO organisatie van de produktie

(l~f) KOR ontwikkelingskosten
(l~f) OPR systeembelasting
(l~f) QWO mate van specialisatie van de gebruikers

~ KDE vastleggingskosten
- (f) VDE vastleqvorm

III-4-d2~ OPA kapacíteitsaanbod van het geheel
- (f) KSB kosten van systeembeheer

~ KDE kosten van vastlegqing
- (f) PGS performance

- (f) OPA kapaciteit interne geheugen
- (f) kosten van interne geheugen

(l~r) leverbaarheid
III-4-d3~ KPR kosten van printer, papierkosten, wachttijden op printer

- (f) QPU presentatie van gegevens
- (f) KOR kosten van ontwikkeling

(f) AGS houdinq van de gebruiker (zie "veranderingsproces")

III-4-el~ KGC kosten als gevolg van kalamiteit
- (f) FKC kans op kalamiteit

(f) KHC kosten van herstel, rekonstruktie en produktieverlies

~ KSV beveiligingskosten
- (f) KRM investering in risk-management

(f) KIM invoering van beveiligingsmaatregelen
(f) KSG effecten van beveiligingsmaatregelen bij het qebruik

- (l~f) OPR meer hardware-investeringen
- (l~f) KSB meer systeembeheertijden
- (l~f) PGS invloed op performance

III-4-e2~ KBG gegevensbeheer
-(f) OFO omvang van de onderneminq

~ - KDE vastleggingskosten
- OPR kapaciteitsbeslag van de hardware
- EGS rendement van het latere gebruik
- EOR-PC rettdement (ad 5) persoonlijk computerqebruik
- EOR-EB rendement (ad 1) in eigen beheer
- EOR-DD rendement (ad 2) door derden
- EOR-SW rendement (ad 4) samenwerkingsverband

- (f) KBG gegevensbeheer
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GBGEYBNS SUBMODEL III-4A ---------waarde---------- --- ------M index--------- -----M-index abs-----
Niddelenwijzigingen negatief positief negatief positief negatief positief

KGA -1500 1500 0.50 2.00 -750 3000
SHA -2500 2200 0.50 2.00 -1250 4400

---------R-index--------- -------R index abs------- -------5 index-------
Relatieve wijzigingen negatief positief negatief positief negatief positief

QGA KGA 0.60 1.05 -450 3150
QGA SHA 0.50 1.10 -625 4840
KOG QGA 0.10 0.10
KSV QGA 0.15 0.15
KOB QGA 0.20 0.20
KDE QGA 0.30 0.15
EIM QGA 0.20 0.20
KOR QGA 0.33 0.10
KOG QGA KGA 0.06 0.11 -45 315
KSV QGA KGA 0.09 0.16 -68 473
ROB QGA KGA 0.12 0.21 -90 630
KDE QGA KGA 0.18 0.16 -135 473
EIN QGA KGA 0.12 0.21 -90 630
KOR QGA KGA 0.20 0.11 -149 315
CUM QGA KGA -516 2835 2.60 1.89
KOG QGA SHA 0.05 0.11 -63 484
KSV QGA SHA 0.08 0.17 -94 726
ROB QGA SHA 0.10 0.22 -125 968
KDB QGA SHA 0.15 0.17 -188 726
EIM QGA SHA 0.10 0.22 -125 968
KOR QGA SHA 0.17 0.11 -206 484
CUH QGA SHA -800 4356 3,13 1.98

Gesorteerde E index R index Naarde Verbetering volqnunmer Startwaarde Verbetering
Relatieve wijzigingen qesorteerd absoluut start cunulatief cumulatief

CUM QGA SHA N 3.13 -800 -2500 1700 1 -2500 1700 ""
CUM QGA KCA N 2.60 -576 -1500 924 2 -4000 2624 "'
CUM QGA SHA P 1.98 4356 2200 2156 3 -1800 4780 ""
CUM QGA KGA P 1.89 2835 1500 1335 4 -300 6115 ""

TOTAAL 5815 -300 6115

Tabel 28 Geqevens submodel III-4A
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BEVEILIGINGS SUBMODBL ---------waarde---------- ---------M index--------- ------M-index abs-----
Middelenwijzigingen negatief positief negatief positief negatief positief

KAC -50000 40000 1.00
OPR -3000 4500 0.20
KSB -4000 4000 0.70
PGS -3500 3000 0.90
KRM -2500 2500 0.30
KIM -800 ]000 0.50
freguentie van voorkonen
in de tijdseenheid:
FKC

FKC x KNC - KGC

1.00 -50000 40000
0.50 -600 2250
0.80 -Z800 3200
0.55 -3150 ]650
1.20 -750 3000
0.30 -400 300

Input in waarde invloed frequentie in procenten
-1500 1500 0.0600 0.0600 -90.00 90.00

effect
-45000 36000

---------R-index--------- -------R index abs------- --------E index-------
Relatieve wijzigingen negatief positief negatief positief negatief positief

KC~C REC 1.10 1.30 -49500 46A(K)
QSV KGC 0.90 1.20 -44550 56160

QSV KGC KAC

KSG OPR 0.60 1.30
KSG KSB 0.60 1.30
KSG PGS 0.90 1.30

QSV KSV 1.00 1.00
KSV KRM 0.60 1.30
KSV KIM 0.60 ].30
QSV KSV KRM
QSV KSV KIM

KSV KSG 0.60 1.30
QSV KSV KSG OPR
QSV KSV KSG KSB
QSV KSV KSG PGS

Gesorteerde E index R index
Relatieve wijzigingen gesorteerd absoluut

QSV KSV KSC OPR N 13.89 -216
QSY KSV KRM N 5.56 -450
QSV KSV KSG KSB N 3.97 -1008
QSV KSV KIM N 3.33 -240
QSV KSV KSG PGS N 2,06 -1701
QSV KSV KRM P 1.56 3900
QSV KGC KAC P 1.40 56160
QSV KSV KSG KSB P 1,35 5408
QSV KGC KBC N 1.12 -44550
QSV KSV KSG PGS P 0.93 2789
QSV KSY KSG OPR P 0.85 3803
QSV KSV KIM P 0.39 390

TOTAAL 24284

-44550 56160 1.12 1.40

-450 3900 5.56 1.56
-240 390 3.33 0.39

-216 3803 13.89 0.85
-]008 5408 3.97 1.35
-1701 2789 2.06 0.93

Haarde Verbetering volgnunmer Startwaarde Verbetering
start cunulatief cunulatief

-3000 2784 1 -3000 2784 ""
-2500 2050 2 -5500 4834 ""
-4000 2992 3 -9500 7826 "`
-800 560 4 -10300 8386 ""

-3500 1799 5 -13800 10185 ""
2500 1400 6 -11300 11585 "'

40000 15160 7 2AT00 27745 "'
4000 1408 8 32100 29153 ""

-50000 5450 9 -17300 34603 "'
3000 -212 10 -14300 34392 ""
4500 -698 ll -9800 33694 R"
1000 -610 ]2 -8800 33084 "R

-8800 33084

Tabel 29 Beveiliginqs-submodel
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VII-7 Implementatie en gebruik

In de hoofdstukken IV en V zijn de formele relaties bepaald die betrekkinq
hebben op invoering, onderhoud, evaluatie en gebruik van systemen.

Deze zijn hieronder geresumeerd en voorzien vam m~emonische afkortingen.
De afkortingen zijn opgenomen in het totaaloverzicht van afkortingen die
in alle onderdelen zijn gebruikt en dat is opgenomen in bijlage 5.

Vervolgens is het totale relatiediaqram opgesteld. Tevens is een verdichte
versie gemaakt, welke is uitgewerkt in een submodel "implementatie en
gebruik". De doorrekeninq hiervan is, zowel cijfermatig als grafisch
weergegeven.
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IV ~ EGS rendement bij het gebruik
Ad 1.2 -(f) QWO aanpassingen in de personele Organisatie

IV ~ KOA Kosten van werving en training van het Automatiseringspersoneel Ad
Ad 1.3 voor onderhoud: -

- (f) KOG onderhoud van software;
- (f) QPR verkrijgingsmethode van software.

~ KOA Kosten van werving en training van Automatiserinqspersoneel
(bediening):
- (f) QHA keuze Hardware Architektuur;
- (f) KHW Hardwarekwantiteiten.

~ KIM Kosten bij ontwikkeling, Invoering van systemen.
- (f) QKB Kennisbalans; -

- (f) kennisniveau betrokkene;
~ OVO O~leidingsbehoefte:

- (f) OFO Financiële randvoorwaarde;
-(f) EAO rendement van Alternatieven en O~leidingen;
- (f) EOP O~leidingsrendement.

~ EOP ~leidingsrendement:
- (f) KOP Kosten van opleiding;
- (f) OOP ~brengst van OPleiding.
-(f) QKO inspanning t.b.v. Keuze van O~leidingsmogelijkheden

~ o0P ~brengst van OPleiding:
-(f) KIM mindere kosten bij ontwikkeling, invoering en gebruik van

systeem;
- (f) EIM kwaliteit van systemen;
- (f) EGS gebruik van systemen.
-(f) QOI kwaliteit van de ~leiding en Instructie

~ KOP Kosten van OPleiding:
- (f) KDO Direkte kosten van ~leiding;
-(f) EGS produktieverlies tijdens de opleiding.

~ KDO Kosten van gebruikersopleidinq:
- (f) QMO O~leidingsMethodiek (diskette, klassikaal);
- (f) Q00 O~leidingsOrganisatie (docenten).
-(f) ODM Omvang en Diepgang van te doceren Materie;

-(f) kwaliteit van de voorbereiding van het lesmateriaal;
- (f) KOH Kosten van gebruikte ~leidingsHulpmiddelen;
- (f) KTD Tijdsbeslag van docenten;
-(f) EGS tijdsbeslag van cursisten (- produktieverlies);
-(f) QPR kwaliteit van de Planning van de opleiding;

~ KIH De kosten van gebruikte opleidingshulpmiddelen:
- (f) KLM LesMateriaal;
- (f) KAO ~paratuur;
- (f) KRO Ruimte;
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IV ~ EIC Invoering en Conversie
Ad 2.0 -(f) EMC~KMC kosten minus baten per methode (1 tm 4);

~ EMC baten van Methode (1 tm 4)
-(f) QCW zekerheid van Continue Werking;

(f) EVO ongestoorde Voortgang bij de Overgang;

~ KMC Kosten van Methode (1 tm 4)
- (f) KGS dubbele verwerkingskosten.

IV ~ EGS rendement bij het latere Gebruik van Systemen;
Ad 2.1 EIC kans cp een herhaalde konversie; -

-(f) QPB nauwkeurigheid en Planning van de Bestandskonversie.

~ KBC Kosten van BestandsConversie;
-(f) QPB niveau van nauwkeurigheid en Planning dat gehanteerd wordt bij

de Hestandskonversie; -
-(f) OGB Omvang van de Bestanden;
- (f) QNV NauwkeurigheídsVereisten;
- (f) KCH automatische ConversieHulpmiddelen (hardware of

programmatuur). -

~ KBC projektorganisatie van konversie (idem bij KBC)
-(f) QPH niveau van nauwkeurigheid en planning.

IV ~ EPC baten ProgrammaConversie:
Ad 2.2 -(f) KOR bespaarde ontwikkelingskosten.

~- EGS rendement bij het latere gebruik:
- ALS levensduur van de applicatiesoftware;
- KOG later onderhoud:

- (f) QMC methode van Conversie
-(f) QKA komptabiliteit van de hardware

~ KCP kosten van Conversie van Programma's:
- (f) QMC Methoden van Conversie
-(f) APC hoeveelheid aantal te Converteren Programma's

IV ~ EOK het funktioneren van het bedrijf van de kliënt:
Ad 3.1 -(f) EOT het funktioneren van de AA;

-(f) QIK begeleiding en Introduktie van de invoer vanuit de Kliënt
(en de omgeving); -

-(f) QIK begeleidinq en Introduktie van de uitvoer naar de Kliënt
(en de omgeving). -

~ EOT het funktioneren van de organisatie van de AA:
-(f) QIM begeleiding en introduktie van de invoer vanuit de gebruikers

(en de omgevinq);
-(f) QIM beqeleiding en introduktie van de uitvoer naar de gebruikers

(en de omgevinq).

IV ~ OHO Organisatie van het Hardware Onderhoud:
Ad 3.4 -(f) VHW Verkrijgingsmethode van Hardware.
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~ KHO Kosten van Hardware-Onderhoud:
-(f) OHO Organisatie van het Hardware-Onderhoud;

-(f) HRF met kollega's ingericht Risikofonds;
(f) TPM Third Party Maintenance;
(f) HOK leveranciersKontrakten.

~ KRF Kosten van Risikofonds:
- (f) FSR Storingsfrequentie van Risiko-objekten;

(f) KHS Kosten per Storinq -
- (f) OHB Herstelbeleid;

- (f) KHE Eigen Herstelling;
(f) KHD Herstel door Derden;

(f) KPH Preventief onderhoud van Hardware;
(f) WSS ~steemsoftware, aantal en aard van Wijzigingen;
(f) KAH Algemene kosten i.v.m. Herstel.

~ EGS rendement bij het gebruik:
- (f) KOG onderhoud van applicatiesoftware;

-(f) KOR Kwaliteit bij Ontwikkeling en Realisatie.

~ KOG onderhoud van applicatiesoftware:
-(f) OOA Organisatie van het Onderhoud;

-(f) WS Verkrijgingsvorm van de Software;
(f) KKO te betalen Kosten van Onderhoud;

-(f) OOA Organisatie van het Onderhoud;
(f) OCA Omvang, aantal, Komplexiteit van de Aanpassingen

(lit. 4.3);
(f) APO Periodiciteit van het Onderhoud;
(f) QOR Kwaliteit bij Ontwikkeling en Realisatíe.
(f) ASS invloed van versies van Systeembeheer

~ APO Periodiciteit van het Onderhoud
-(l~f) EGS Efficiency van het Gebruik

(l~f) AGS satisfactie van de gebruiker, Attitude van de Gebruiker van
~steem - -

(l~f) QSW kwaliteít en funktionaliteit van het S~ysteem

III
Ad 4.0 ~ QER Kwaliteit van Evaluatierapport

EER gebruik van het Evaluatierapport
-(l~f) EGS Efficiency van het Gebruik

(l~f) AGS satisfactie van de Gebruikers
(l~f) QSW kwaliteit en funktionaliteit van het ~steem

- (f) MER Methode van Evaluatie
-(f) KER investering in de Evaluatie

V ~ EOM effectiviteit van het ~timalisatiemodel
Ad 6 -(f) QBB kwaliteit van de Bepaling van de Baten

(f) KBL Lastenbepaling -

~ QBB kwaliteit van de Batenbepaling
-(f) OMG beschikbaarheid van relevante Meetgegevens

- (f) QAD registratieve funkties -
-(f) QKE kwaliteit van de Kalkulatie Expertise
-(f) QKK kwaliteit van de Kalkulatie Kapaciteit
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~ KBL lastenbepaling
- (f) KVK Kosten van VoorKalkulatie

(f) KBR Kosten van realiseren van metingen en Registraties
(f) KBM Kosten voor het organisatorisch Beheer van Meetgegevens
(f) KKA Kosten van KostenAdministratie -

~ EGS Effectiviteit van het Gebruik
- (f) QSB ~steembeheer -

(f) QBS suppliesbeheer
(f) QBE energiebeheer
(f) QBH huisvesting en klimaatregeling
(f) QSV fysieke beveiliginq
(f) QCO communicatiekosten

~ KDE vastleggingskosten
- (f) OGS produktieomvang
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KOP

EGS

KOGKDH

QKP.

Figuur 43 Het verdichte relatiediagram implementatie en gebruik
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IMPLEMENTATIE 6 GEBRUIK --------- waarde---------- ---------M index--------- ------M-index abs-----
Middelenwijzigingen negatief positief negatief positief negatief positief

KOP -4500 3500 1.20 1.10 -5400 3850
KAO -1200 1100 0.90 0.80 -1080 880
KDE -1400 1500 0.80 1.05 -1120 1515
KOG -2000 2200 0.47 1.40 -940 3080
QSW -2400 2100 0.48 1.50 -1152 3150
OGS -3000 2600 0.49 1.60 -1410 4160
KMC -2500 2800 0.51 1.70 -1275 4160
QKB -800 900 0.80 1.20 -640 1080

---------R-index--------- -------R index abs------- --------E index-------
Relatieve wijzigingen negatief positief negatief positief negatief positief

KOP EOP 0.90 1.30
EOP EOT 1.00 1.00
KOP EOP EOT 0.90 1.30 -4860 5005 0.93 1.43
KAO KGS 1.00 I.00 -1080 880
KDE KGS 0.90 ].25 -1008 1969
KOG KGS 0.85 1.30 -799 4004
KGS EGS 0.50 1.00
QSM EGS 1.00 1.40 -1152 4410
OGS EGS 0.70 1.45 -]029 6032
EGS EOT 1.50 1.00
KAO KGS EGS EOT 0,75 1.00 -810 880 1.48 0.80
KDE KGS EGS EOT 0.68 1.25 -756 1969 1.85 1,31
KOG KGS EGS EOT 0.64 1.30 -599 4004 3.34 1.82
QSM EGS EOT 1.50 1.40 -]728 4410 1.39 2.10
OGS EGS EOT 1.05 1.45 -1544 6032 1.94 2.32
KMC EIC 0.80 1.30 -1020 6188
EIC BOT 0.80 1.30 -816 8044
KMC EIC EOT -816 8044 3.06 2.87
QKE EOM 2.00 1.00 -1280 1080
BOM EOT 1.30 0.70 -1664 156
QKE EOM EOT -1664 756 0.48 0.84
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Gesorteetde B index R index Naarde Verbeterinq Volgnunner Startwaarde Verbetering
Relatieve wijziqingen gesorteerd absoluut start cumulatief cumulatief

KOG KGS EGS EOT N 3.34 -599 -2000 1401 1 -2000 1401 'A
KMC EIC EOT N 3.06 -816 -2500 1684 2 -4500 3085 AA
KMC BIC BOT P 2.81 8044 2800 5244 3 -1700 8329 'A
OGS EGS BOT P 2.32 6032 2600 3432 4 900 11161 "
QSN EGS EOT P 2.10 4410 2100 2310 5 3000 1401] 'A
OGS EGS EOT N 1.94 -1544 -3000 1457 6 0 15528 ""
KDE KGS EGS EOT N 1.85 -756 -1400 644 7 -1400 16112 "
KOG KGS EGS EOT P 1.82 4004 2200 1804 8 800 17976 'A
KAO KGS EGS EOT N 1.48 -810 -]200 390 9 -400 18366 AA
KOP EOP EOT P 1.43 5005 3500 1505 ]0 3100 19871 "
QSW EGS EOT N 1.39 -1728 -2400 612 11 100 20543 "
KDE KGS EGS EOT P 1.31 1969 1500 469 12 2200 21011 A'
KOP EOP EOT N 0.93 -4860 -4500 -360 13 -2300 20651 "
QKE EOM EOT P 0.84 156 900 -144 14 -1400 20507 AA
KAO KGS EGS EOT P 0.80 880 1100 -220 15 -300 20287 A'
QKE EOM EOT N 0.48 -1664 -800 -864 16 -1100 19423 "

TOTAAL 18323 -1100 19423

Tabel 30 Implementatie en gebruik
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Hoofdstuk VIII

VIII Het totaalmodel

Na de konstruktie van alle onderdelen van het beoogde optimalisatiemodel
is het stadium bereikt dat een totaalmodel kan worden gemaakt met behulp
van de onderliggende modellen.

VIII-1 overweqinqen

In de voorgaande hoofdstukken zijn hinderpalen en beperkende omstandighe-
den genoemd die de konstruktie en het gebruik van een ideaal optimalisa-
tiemodel in de weg staan:
- het is nagenoeg onmogelijk om de baten van informatie te bepalen;
- er zijn meer baten dan men op het eerste oog ziet of onderkent.
- de kosten zijn gemakkelijker te bepalen, doch de toerekening is niet bijiedere kostensoort eenvoudig;
- de verbruikte eenheden van middelen en de geproduceerde hoeveelheden
worden slecht of niet geregistreerd;

- de waarde en het nut van ontwerpen en analyses zijn vaak persoonsgebon-
den en vluchtig. Motivatie en acceptatie zijn beqrippen die moeilijk in
de richting van optimalisatie kwantificeerbaar zijn.

In het voorgaande zijn twee wegen bewandeld die, qegeven de bovenstaande
beperkende omstandigheden tot het doel hebben geleid.

In hoofdstuk V is een model gekonstrueerd waarmee de prioriteitenbepaling
kan worden gerationaliseerd. Van voorliggende projektvoorstellen wordt,
gegeven de effectiviteit en het belang van toepassinqen en funkties, een
prioriteitenvolgorde bepaald. Op basis van een "projektreturnindex" wordt
een cumulatief overzicht verkregen van de investeringsaanvragen en
-mogelijkheden. Dit cumulatief overzicht leidt, afgezet naast de som van
míddelen die beschikbaar zijn, tot een richtlijn van beslissingen op het
terrein van systeemgebieden. Dit geldt dus het "WAT".

De tweede bewandelde weg heeft vooral betrekking op het "HOE".
Alle relaties die zijn onderkend tussen faktoren die invloed hebben op het
funktioneren van automatíserinq zijn geformaliseerd. Deze hebben per sub-
model qeresulteerd in een set van "marginale effectiviteitsindices". Deze
indices geven na een sorterinq op volgorde aan, welke aktie, inspanning en
aandacht achtereenvolgens het hoogste effect sorteert. In dit hoofdstuk
worden in tabel 35 de E-indices van alle submodellen samengevoegd.

In de navolgende tabellen 33 en 34 wordt het prioriteitenmodel gekonkreti-
seerd aan de hand van de besturingssituaties uit hoofdstuk II. Gezien de
typologie van de AA-organisaties worden er 24 toepassingsgebieden onder-
kend, en daarvoor worden (fictieve) waarden ingevuld.

Hiermee is niet één model bereikt waarmee iedere vraag beantwoord kan wor-
den en waarmee in iedere situatie eenduidig kan worden bepaald wat
optimaal is.

De essentie van de oplossinq fs oordeel, relativiteit en iteratie.
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"Oordeel" omdat de invulling van de waarden waarmee wordt gerekend een
persoonlijke inschattinq is. De waarden van "M-index en R-index" binnen de
formele relaties worden waar mogelijk objektief doch bijna altijd subjek-
tief vastgesteld. De cijfers die horen bij "EIF, BFO" en andere zijn even-
eens arbitrair. Meer zekerheid kan worden verkregen door deze qetallen
door meerdere mensen los van elkaar in te laten vullen.

"Relativiteit" omdat de kern van de oplossinq in onderlinge verhoudingen
en de effecten van wijzigingen is gelegen. Waar absolute getallen in de
modellen voorkomen, zijn het de waarden waarmee variabelen toe- of afnemen
als gevolg van wijzigingen in middelen of beïnvloedende variabelen.

"Iteratie" omdat het model in de richting van optimalisatíe groeit door
het steeds opnieuw door te rekenen. Deze iteratie maakt het mogelijk
niet-lineaire verbanden in te brenqen. Het niet-lineaire is ook aanwezig
doordat overal met positief en neqatief als een gelijkwaardig alternatief
is gewerkt. Door het model in te vullen en uit te rekenen ontstaat een set
van adviezen of richtlijnen die achtereenvolgens het hoogste scoren.
Door deze adviezen in de werkelijkheid of in fictieve situaties op te vol-
gen en uit te voeren ontstaat een nieuwe situatie. Ook deze nieuwe situa-
tie levert projektvoorstellen, prestatieniveaus, parameters en relaties
op. Door deze weer opnieuw vast te stellen, door te rekenen en ernaar te
handelen groeit men naar het optimum. De modellen van het "WAT" (het prio-
riteitenmodel) en het "HOE" (de berekende E-indices) vullett elkaar hierbij
aan. Het alternerend en iteratief gebruik van deze modellen leidt tot het
hoogste rendement van de automatisering.

Dit is overiqens een zeer flexibele, open methodiek. Alles kan aangepast
worden aan de aktuele situatie en aan de tijd die men aan dit onderwerp
wil en kan besteden.

Zo zijn variabel:
- de waarden van de "ETF, BTO" etc.;
- de projektinvesterinqen en -gevolgen;
- het aantal systeemgebieden;
- de relaties in de effectiviteitsmodellen;
- de omvang van de positieve en neqatieve wijziging bij die modellen;
- de waarden van de indices bij de relaties.

Omdat de modellen in een iteratief proces leiden tot het optimum kan
tevens het verloop van waarden in de loop van de tijd worden ingevuld en
in de berekeningen worden meegenomen.

VIII-2 Het model

Het model bestaat dus uit:
- het prioriteitenmodel;
- het effectiviteitsmodel.
Het prioriteitenmodel wordt hieronder weergegeven, ingevuld met de aandui-
ding van de systeemgebieden. Per systeemgebied is een analooq submodel
mogelijk. Via de faciliteit "building block import data" kunnen deze sub-
modellen in automatische wisselwerking met het hoofdmodel funktioneren.
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Dit is eveneens de faciliteit waarmee het slotstuk, de "gesorteerde
relatieve wijzigingen van alle submodellen" wordt vervaardigd.
Dit slotstuk is de synthese van alle submodellen uit hoofdstuk VII, die
samen het effectiviteitsmodel vormen.

Met de gekozen (fictieve) voorbeelden en submodellen worden uiteindelijk
110 indices weerqegeven. Dit zijn 110 doorrekeningen ~.an effecten van
wijzigingen. Met een netto middelenwijziging van 171.590 positief, wordt
een cumulatieve verbetering van de effecten van automatisering bereikt van
768.885 (bij volqnummer 71 in tabel 33). Ook dit eindresultaat wordt gra-
fisch weergegeven, zodat het optimale punt direkt zichtbaar is. Wat deze
110 E-indices konkreet aan wijzigingen inhouden kan men via de "notes-
view" dokumenteren.

Hier is het einddoel bereikt.
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PRIORITBITBNBBPALINC
prioriteit

kliént

nr etf btf bfo etf projekt pri bto etf x etfxbto toe- toenane projekt

plus invest volgn bto plus nane ~etf"bto returnindex

goederenstroon 1
operationeel I.1
taktisch 1.2
strategisch 1.3
geldstroon 2
operationeel 2.1
taktisch 2.2
strategisch 2.3
analyse advies 3
operationeel 3.1
taktisch 3.2
strategisch 3,3
-----------------------

overig
prod besturing optie a
prod besturing optie b

financieel
operationeel
administtatie
beleid

verkoop

produktbeleid
fiscaal
accountancy
juridisch

niddelenbeleid
personeel
autonatisering

nethodebeleid
ontwikkeling
research

geneenschappelijke zaken

ondersteunende zaken

koórdinatie

Totaal

5 8 10 10 3000 2 80 400 800.0 400 0.0028 9.2657
6 8 10 8 2000 5 80 480 640.0 160 0.0011 5.5594
6 8 9 6.2 22000 18 72 432 446.4 14.4 0.0001 0.0455

4 8 10 7 20000 12 80 320 560.0 240 0.0017 0.8339
2 8 ]0 6 50000 15 80 160 480.0 320 0.0022 0.4448
6 8 9 7 500 1 72 432 504.0 72 0.0005 10.0069

6 6 8 8 30000 16 48 288 384.0 96 0.0007 0.2224
6 8 9 6.5 20000 17 12 432 468.0 36 0.0003 0.125]
6 8 10 6.5 2000 11 80 480 520.0 40 0.0003 1.3899

4 6 8 9 8 2000 6 72 432 576.0 144 0.0010 5.0035
4 6 8 9 7 ]500 3 72 432 504.0 72 0.0005 3.3356

5
5.1 6 7 8 7 2000 10 56 336 392.0 56 0.0004 1.9458
5.2 6 8 6 6 150000 20 48 288 288.0 0 0,0000 0.0000
5.3 6 8 6 6 2000 21 48 288 288.0 0 0.0000 0.0000

6.0 6 5 7 9 12500 13 35 210 315.0 105 0.0001 0.5837

8
8.1 6 8 8 7 1000 7 64 384 448.0 64 0.0004 4.4475
8.2 6 8 8 8 1000 3 64 384 512.0 128 0.0009 8.8951
8.3 6 8 8 5 1000 24 64 384 320.0 -64 -0.0004 -4.4475

9
9.1 8 6 6 5 2000 23 36 288 180.0 -108 -0.0008 -3.7526
9.2 4 6 6 5 1000 9 36 144 180.0 36 0.0003 2.5011

10
10.1 6 6 1 5 3000 22 42 252 210.0 -42 -0.0003 -0.9729
10.2 6 6 1 7 70000 19 42 252 294.0 42 0.0003 0.0411

11 6 6 6 8 10000 14 36 216 288.0 72 0.0005 0.5003

12 6 6 4 9 2000 8 24 144 216.0 72 0.0005 2.5011

13 4 9 9 2000 4 36 144 324.0 180 0.0013 6.2543

1439 8002

4

Tabel 31 Het prioriteitenmodel met inqevulde systeemgebiedett
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prioriteitenbepaling net de projekt volgn projekt cunulatieve
projekt return índex (PRI) return invest. investering

kliënt geldstrooe strategisch ]0.0069 1 500 500
kliënt goederenstroon operatíoneel 9.2651 2 3000 3500
produktbeleid accountancy 8.8951 3 1000 4500
koordinatie 6.2543 4 2000 6500
kliënt goederenstroon taktisch 5.5594 5 2000 8500
produktiebesturinq optie A 5.0035 6 2000 ]0500
produktbeleid fiscaal 4.4475 1 1000 11500
ondersteunende zaken 2.5011 8 2000 13500
niddelenbeleid autonatiseting 2.5017 9 1000 14500
financieel operationeel 1.9458 10 2000 16500
kliënt analyse advies strategisch 1.3899 11 2000 18500
kliënt geldstroon operationeel 0.8339 12 20000 38500
verkoop 0.5837 13 12500 51000
qeneenschappelijke zaken 0.5003 14 10000 61000
kliënt geldstroon taktisch 0.4448 15 50000 111000
kliént analyse advies operationeel 0.2224 16 30000 141000
kliënt analyse advies taktisch 0.1251 17 20000 161000
kliënt goederenstroon strategisch 0.0455 18 22000 183000
nethodebeleid research 0.0417 19 70000 253000
financiele adninistratie 0.0000 20 150000 403000
financieel beleid 0.0000 21 2000 405000
nethodebeleid ontxikkeling -0.9729 22 3000 408000
eiddelenbeleid personeel -3.7526 23 2000 410000
produktbeleid juridísch -4.4475 24 1000 411000

Tabel 32 De qekumuleerde investerinqskosten van de gesorteerde prioriteiten
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EINDMODEL E-INDICES
Gesorteerde relatieve E-index R-index Start- Verbete- Volg- Verbetering Startwaarde
wijzigingen van alle subeiodellen gesorteerd absoluut waarde ring nunner cunulatief cunulatie

HARDN EOT OFO P 25.94 311248 12000 299248 1 299248 12.000
EVA OVA OBS N 16.67 -600 -10000 9400 2 308648 2000
SAVE QSV KSV KSG OPR N 13.89 -216 -3000 2784 3 311432 -1000
EB EOR.EB EOT AVA EIM KOR KXX P 7.30 51012 7000 44072 4 355504 6000
PK EOR.PK EOT AVA EIM KOR KXX P 7.30 255 35 220 5 355724 6035
PC EOR.PC BOT AVA EIM QYY P 6.84 20520 3000 17520 6 313244 9035
SN EOR.SN EOT AVA EIN QYY P 6.84 20520 3000 17520 7 390764 12035
EYA OVA OFO N 6.82 -2933 -20000 1T067 8 401831 -7965
DD EOR.DD EOT AVA EIM KOR XXX P 6.57 45965 7000 38965 9 446196 -965
EVA KBN QTK N 5.75 -1139 -10000 8261 ]0 45505T -10965
SAYE QSV KSV KRM N 5.56 -450 -2500 2050 11 451107 -13465
EB EOR.EB BOT AVA EIM QYY P 5.47 21888 4000 17888 12 474995 -9465
DD EOR.DD BOT AVA EIM QYY P 5.41 21888 4000 17888 13 492883 -5465
PK EOR.PK EOT AVA R1M QYY P 5.41 175 32 143 14 493026 -5433
SN EOR.SN EOT AVA EIM KOR KXX P 4.56 4560 1000 3560 15 496586 -4433
PC EOR.PC BOT OGS N 4.1T -720 -3000 2280 16 498866 -7433
HARDN EOT QLO P 4.00 16000 4000 12000 11 510866 -3433
SAVE QSV KSV KSG KSB N 3.97 -1008 -4000 2992 18 513858 -7433
IMPL KOG KCS BGS EOT N 3.34 -599 -2000 1401 19 515259 -9433
SAVE QSV KSV KIM N 3.33 -240 -800 560 20 515819 -10233
HARDN EOT OPR N 3.17 -788 -2500 ]713 21 517531 -12733
DATA CUM QGA SAA N 3.13 -800 -2500 1700 22 519231 -15233
EB BOR.EB EOT AVA QXX P 3.12 12480 4000 8480 23 527111 -11233
DD EOR,DD EOT AVA QXX P 3.12 12480 4000 8480 24 536191 -7233
PK EOR.PK EOT AVA QXX P 3.12 103 33 70 25 536261 -7200
HARDN EOT QLP P 3.10 18600 6000 ]2600 26 548861 -1200
HARDN EOT OPR P 3.07 21504 7000 14504 27 563365 5800
IMPL KMC EIC EOT N 3.06 -816 -2500 1684 28 565049 3300
EVA SAO OVA KBN P 2.97 52288 17600 34688 29 599737 20900
IMPL KMC EIC EOT P 2.87 8044 2800 5244 30 604982 23700
EVA KBN QGV N 2.65 -3391 -9000 5609 31 610590 14700
EVA KBN EVP P 2.64 39609 15000 24609 32 635199 29100
DATA CUM QGA KGA N 2.60 -576 -1500 924 33 636123 28200
AARDN BOT QHA KRA P 2.38 95 40 55 34 6361T8 28240
PC EOR.PC EOT AVA QXX P 2.34 28080 12000 16080 35 652258 40240
SN EOR.SN EOT AVA QXX P 2.34 28080 12000 16080 36 668338 52240
IMPL OGS EGS EOT P 2.32 6032 2600 3432 37 611770 54840
IMPL QSN EGS EOT P 2.10 4410 2100 2310 38 614080 56940
SAVE QSV KSV KSG PGS N 2.06 -1701 -3500 ]799 39 675879 53440
DATA CUM QGA SAA P 1.98 4356 2200 2156 40 678035 55640
IMPL OGS EGS BOT N 1.94 -1544 -3000 1457 41 679492 52640
DATA CUM QGA KGA P 1.89 2835 1500 1335 42 680821 54140
IMPL KDB RGS EGS EOT N 1.85 -156 -1400 644 43 681471 52740
INPL KOG KGS BGS EOT P 1.82 4004 2200 1804 44 683275 54940
IPL IPL EOT OFO P 1.72 43069 25000 18069 45 701344 19940
EVA KBN ACS N 1.64 -4870 -8[)00 3130 46 704474 11940
HARDN EOT QBT QKK N 1.59 -38 -60 22 47 104496 71880
SAVE QSY RSV KRM P 1.56 3900 2500 1400 48 705896 74380
PC EOR.PC EOT AVA EIM KOR KXX P 1.52 1520 ]000 520 49 106416 75380
IMPL KRO KGS EGS EOT N 1.48 -810 -]200 390 50 706806 74180

Tabel 33 Eindmodel E-indices
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EVA KBW QTK P 1.47 16137 11000 5131 51 711943 85180
IPL IPL EOT OBS P 1.44 43069 30000 ]3069 52 725012 115180
IMPL KOP EOP EOT P 1.43 5005 3500 1505 53 726517 118680
EVA KBN AGS P 1.41 18356 13000 5356 54 731873 131680
SAVE QSV KGC KNC P 1.40 56160 40000 16160 55 748033 171680
EVA OVA OFO P 1.39 4112 3000 ]172 56 149205 174680
IMPL QSW EGS EOT N 1.39 -1728 -2400 672 57 749877 172280
SAVE QSV KSV KSG KSB P 1.35 5408 4000 1408 58 751285 116280
EVA KBW QGV P 1.34 16137 12000 4131 59 755422 188280
SW EOR.SW EOT OGS P 1.32 2640 2000 640 60 756062 ]90280
IMPL KDB KGS BGS EOT P ].31 1969 1500 469 61 156530 191780
IPL IPL EOT OBS N 1.23 -4074 -5000 926 62 757456 186780
EVA KBW EVM N 1.15 -6087 -7000 913 63 758369 119780
IPL IPL EOT OFO N 1.14 -1936 -2200 264 64 758633 177580
EYA KBW EVM P 1.12 15746 14000 1746 65 760379 191580
SAVE QSV KGC KAC N 1.12 -44550 -50000 5450 66 765829 141580
AARDW EOT QLO N 1.11 -2700 -3000 300 67 766129 138580
EB EOR.EB EOT OGS P 1.08 19440 18000 1440 68 167569 156580
DD EOR.DD EOT OGS P 1.08 19440 18000 1440 69 769009 114580
PK EOR.PK EOT OGS P 1.08 11 10 1 70 769010 174590
SW EOR.SW EOT OGS N 1.04 -3125 -3000 -125 71 768885 111590 t- OPTIMUM
NARDW EOT QflT QKK P 0.96 67 70 -3 72 768882 171660
SAVB QSV KSV KSC PGS P 0.93 2789 3000 -212 73 168671 174660
IMPL KOP EOP EOT N 0.93 -4860 -4500 -360 74 768311 170160
EYA KBW EVP N 0.86 -6951 -6000 -957 75 167354 164160
SAVE QSV KSV KSG OPR P 0.85 3803 4500 -698 76 766657 168660
IMPL QKE EOM EOT P 0,84 756 900 -144 11 766513 169560
IMPL KRO KGS EGS EOT P 0.80 880 I100 -220 78 766293 110660
IPL IPL EOT GMO N 0.74 -4014 -3000 -1074 79 765219 167660
flARDW EOT QLP N 0.74 -5440 -4000 -1440 80 763779 163660
EB EOR.EB EOT OGS N 0.69 -720 -500 -220 81 763559 163160
PC EOR.PC EOT OGS P 0.66 1320 2000 -680 82 762879 165160
PC EOR.PC EOT AVA QXX N 0.65 -3072 -2000 -]072 83 761807 163160
SW EOR.SW EOT AVA QXX N 0.65 -3072 -2000 -1072 84 760735 161160
EVA SAO OVA KBW N 0.62 -8015 -5000 -3015 85 757720 156160
EVA QVA KAA P 0.6i 4282 1000 -2718 86 755002 163160
PK EOR.PK EOT OGS N 0.58 -1 -4 -3 87 754999 163156
DD EOR.DD EOT OGS N 0.58 -3802 -2200 -1602 88 753397 160956
PC EOR.PC EOT AVA EIM QYY N 0.52 -19200 -10000 -9200 89 144197 150956
SW EOR.SW EOT AVA EIM QYY N 0.52 -19200 -10000 -9200 90 734997 140956
EVA OVA OBS P 0.51 2574 5000 -2426 91 732571 145956
IMPL QKE EOM EOT N 0.48 -1664 -800 -864 92 731101 145156
IPL IPL EOT GMO P 0.43 861 2000 -1139 93 730569 147156
NARDW EOT KNA QAA N 0.42 -95 -40 -55 94 730514 147116
SAVE QSV XSV KIM P 0.39 390 1000 -610 95 129904 148116
IPL IPL EOT RAG N 0.31 -108640 -40000 -68640 96 661264 108116
PK EOR.PK EOT AVA QXX N 0.35 -17 -6 -11 97 661253 108110
EB EOR.EB EOT AVA QXX N 0.35 -5760 -2000 -3760 98 651493 ]06110
DD BOR.DD EOT AVA QXX N 0.35 -8640 -3000 -5640 99 651853 103110
AARDW EOT OFO N 0.30 -40377 -12000 -28377 100 623416 91110
EVA QVA KAA N 0.29 -102564 -30000 -12564 101 550912 61110
PK EOR.PK BOT AVA EIM KOR KXX N 0.22 -152 -33 -119 102 550792 61077
BB EOR.BB 60T AVA EIM KOR KXX N 0.22 -11520 -2500 -9020 103 541712 58577
DD EOR.DD BOT AVA EIM KOR RXX N 0.22 -11520 -2500 -9020 104 532752 56077

Tabel 33 Eindmodel E-indices (vervolq)
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PK EOR.PK EOT AVA EIM QYY N 0.11 -58 -]0 -48 105 532105 56067
EB EOR.EB EOT AVA EIM QYY N 0.17 -28800 -5000 -23800 106 508905 51067
DD EOR.DD EOT AVA EIM QYY N 0.11 -28800 -5000 -23800 ]07 485105 46067
PC EOR.PC EOT AVA EIM KOR KXX N 0.14 -34560 -5000 -29560 ]OS 455545 41061
SN EOR.SH EOT AVA EIM KOR KXX N 0.14 -34560 -5000 -29560 109 425985 36067
IPL IPL EOT RAG P 0.14 3589 25000 -21411 110 404574 61061

TOTAAL 465641 61067 404574

Tabel 33 Eindmodel E-indices (vervolg)
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Beqrippenlijst

Performance

De mate waarin het geautomatiseerd systeem de gewenste produktie bij de
gewenste wachttijden en bedieningsinspanning levert.

Responstijd

De wachttijd die ligt tussen een opdracht aan een systeem en de melding
van het systeem dat de opdracht is uitgevoerd en dat een volgende opdracht
geaccepteerd kan worden.

Accountinq (hoofdstuk III-3-b)

Een geheel van registraties van aantallen, frequenties en bezettingsgraden
van faktoren die van invloed zijn op de performance van systemen, dat over
tijdvakken en op tijdstippen inzicht verstrekt in de relatieve invloed van
deze faktoren.

Definities van J. Martin zijn de volgende [Martin86].
- Accounting is the process of identifying, measuring and communicating
economic information to permit informed judgements and decisions bij
users of information.

- Accounting is a service activity. Its function is to provide quantita-
tive information, primarly financial in nature, about economic entities
that is intented to be usefull in making economic decisions.

- Accounting ís the systematic accumulation of data concerning scarce
resources so that anticipation (predictions) can be formed and decisions
made concerning the allocation of scarce resources among competing
wants.

Performance monitorinq

Zie "accounting".

Doorbelasting [hoofdstuk III-3-b]

Registratie van het werkelijke verbruik van automatiseringseenheden dat
vergeleken kan worden met het geplande verbruik. Het verbruik wordt met
tarieven vermenigvuldigd, zodat vanuit financieel oogpunt de effecten van
veranderingen gesignaleerd en geanalyseerd worden.

Prototype [Vonk87]

Een prototype is een werkend model van (eventueel delen van) een ínforma-
tiesysteem, dat bepaalde aspekten benadrukt.

Prototypinq [Vonk87J

Prototyping is een benadering voor het achterhalen van fttnktionele speci-
ficaties, die wordt gekarakteriseerd door een hoge mate van iteratie, een
zeer nauwe samenwerking tussen ontwikkelaars en toekomstige gebruikers van
het informatiesysteem, en een uitgebreid gebruik van prototypes.
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Middelenkwaliteitsindex (hoofdstuk VI-B)

Deze index geeft aan in welke verhoudinq de waardeverandering van een
variabele staat ten opzichte van de mate waarin met de middelen wordt
gevarieerd.

Relatieve kwaliteitsindex (hoofdstuk VI~

Deze index geeft aan in welke mate de kwaliteit van de ene variabele ver-
andert als gevolg van de kwaliteitsverandering van een andere variabele.

Marqinale effectiviteitsindex (hoofdstuk VI-B)

Deze index geeft aan in welke mate de kwaliteit van een variabele wijzigt
als gevolg van een wijziging en in een of ineer beïnvloedende variabelen
welke uiteindelijk veroorzaakt zijn door een wijzíging in een middel.
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Bijlaqe 1

Formulas for all variables that affect totaal E:
totaal E- totaal G~totaal W
~k totaal G-(totaal GP52 worksheet sum) GPB SAB G N, GPB S00 G P, GPB ISP

G P, GPB HSW G P, GPB HSW G N, GPB S00 G N, GPB ISP G N, GPB SAB G P
~k ~k GPB SAB G N- INF SAB G N x GPB SAB R N
~3 ~~k INF SAB G N- SAB G N x INF SAB R N
~k ~t ~k ~k SAB G N- SAB W N x SAB R N
~ ~ ik ~t ~ SAB W N - -40000
~k ~k ~k ~ ~k SAB M N - 0.1
tk ik t~ i~ INF SAB R N- 1.2
~~~k GPB SAB R N- 2
~k ~ GBP S00 G P- INF S00 G P x GPB S00 R P
~k ~k ~k INF S00 G P - S00 G P x INF S00 R P
~k ~~k ~ S00 G P- S00 W P x S00 M P
~k ~k ~ ~k ~k S00 W P - 30000
~k ~ ~k ~ ~ S00 M P - 0.7
~k ~k ~k ik INF S00 R P- 2
~k ~k ~k GPB S00 R P- 1
tk t~ GPB ISP G P- INF ISP G P x GPB ISP R P
tk~k~kINF ISPGF-ISP6PxINFxRxP
~k ~k ~k ~ ISP G P- ISP W P x ISP M P
~ ~k ~k ~ ~k ISP W P - 2000
~~k~k~k~k ISPMP-0.6
~k ~k ~k 3k INF ISP R P- 2
~i ik fr GPB ISP R P - 1
~k ~k GPB HSW G P- HSW G P x GPB HSW R P
~k ~k ~k HSW G P - HSW W P x HSW M P
~ ~k ~ ~ HSW W P - 2500
~kikik~kHSWMP- 0.8
~k tk ~k GPB NSW R P- 1.2
~k i~ GPB HSW G N- HSW G N x GPB HSW R N
~k ~k ~ HSW G N- HSW W N x HSW M N
~ ~k ~ ~ HSW W N - -2200
~ ik ~k ~k HSW M N- 1.08
~k ~k ~k GPB HSW R N- 1
~k ~k GPB SOO G N- INF S00 G N x GPB SOO R N
~~k ~ INF SOO G N - SOO G N x INF SOO R N
~k ~k ~~k S00 G N- S00 W x S00 M N
~k ~ ~! ~k ~ S00 W N - -5000
~k ~k ~k ~ ~k S00 M N - 0.5
~k ~k ~k ~ INF 500 R N- 1.2
ik ~k ~k GPB S00 R N- 2
~k ~k GPB ISP G N- INF ISP G N x GPB ISP R N
~~~ INF ISP G N- ISP G N x INF ISP R N
~k ~k ~k ~k ISP G N- ISP W N x ISP M N
~k ~k ~k ~k ~i IS P W N--3 0 0 0
~ ~ ~k ~ ~ ISP M N - 0.5
~~~k ~k INFP ISP R N - 1.2
~k ~k 3k GPB ISP R N - 2
~k 1k GPB SAB G P- INF SAB G P x GPB SAB R P
~~ ik INF SAB G P- SAB G P x INF SAB R P
~k ~k ~k ~ SAB G P- SAB W P x SAB M P
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~~~~qSABWP-25000
~ q~~~ SAB M P- 0.2
~~~ q INF SAB R P- 2
~ q~ GPB SAB R P- 1
i~ totaal W-(totaal W P52 Worksheet Sum) GPB SAB N W, GPB S00 P W, GPB

ISP P W, GPB HSW P W, GPB HSW N W, GPB S00 N W, GPB ISP N W, GPB SAB P W
~kGPB SABNW- SABWN
~~GPB SOOPW-500WP
~~ GPB ISP P W- ISP W P
~k~GPBHSWPW-HSWWP
~~ GPB HSW N W- HSW W N
~~GPB SOONW-SOOWN
~~GPB ISPNW- ISPWN
~~k GPB SAB P W- SAB W P
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Bijlage 2

Formulas for all variables that affect totaal G(- R index absoluut):

totaal G- ~TOTAAL G P52 Worksheet SUM~ GPB SAB G N, GPB S00 G P, GPB ISP G P, GPB
HSW G P, GPB HSW G N, GPB S00 G N, GPB ISP GN, GPB SAB GP

~k GPB SAB G N
~k ~ INF SAB G
~~k~kSABGN
~k ~ ~ ~ SAB W
~t~k~k~SABM
~k ~k ~k INF SAB
~t ~ GPB SAB R
~k GPB S00 G P
~ ~k INF S00 G
~k ~k ~ S00 G P
~ ~k ~k ~k SOO W
~k ~k ~k ~k S00 M
tk ~k ~k GPB SOO
~ GPB ISP G P
~k ~k INF ISP G
~ ~k ~k ISP G P
~ ~k ~k ~k ISP W
~kik~~kISPM
~k ~k ~k INF ISP
~ ~k GPB ISP R
~k GPB HSW G P

INF SAB G N~k GPB SAB R N
- SAB G N q INF SAB R N
SABWN~kSABMN
- -40000
- 0.1
N - 1.2
- 2
INF S00 G P~ GPB S00 R P
- 500 G P ~ INF S00 R P
SOOWP~SOOMP
- 30000
- 0.7
P - 1
INF ISP G P~ GPB ISP R P
- ISP G P q INF ISP R P
ISP W P~k ISP M P
- 2000
- 0.6
P - 2
- 1
HSWGP~GPBHSWRP

~k HSW M P~k ~~~k G P- HSW W P
ik ~k t~ HSW W P- 25000
~k~~kHSWMP-0.8
~k~kGPBHSWRP-1.2
~k GPB HSW G N- HSW G
~k~kHSWGN-HSWWN
~k ~k ~k HSW W N - -2200
~k~k~kHSWMN- 1.08
~k ~k GPB HSW R N
~ GPB S00 G N -
~k ~i INF SOO G N
~k ~k ~k S00 G N -
~k ~k ~k ~k S00 W N
~k ~k ~k ~k SOO M N
~k ~k ~k INF S00 R
~k ~ GPB S00 R N
~k GPB ISP G N -
~k ~k INF ISP G N
~k ~k i3 ISP G N -
~k ~ ~i fk ISP W N
~k ~k ~~k I S P M N
~k t~ ~k INF ISP R
~k ~{ GPB ISP R N
~k GPB SAB G P -
~k ~k INF SAB G P
~k ~k ~k SAB G P -
~ ~ ~ ~k SAB W P
~k ~k ~ q SAB M P
~k ~k ~k INF SAB R
~k ~k GPB SAB R P

N~ GPB HSW R N
~kHSWMN

- 1
INF S00 G N ik GPB S00 R N
- S00 G N~k INF S00 R N
SOO W N ik S00 M N
- -5000
- 0.5
N - 1.2
- 2
INF ISP G N q GPB ISP R N
- ISP G N~k INF ISP R N
ISPWNq ISPMN
- -3000
- 0.5
N - 1.2
- 2
INF 5AB G P~k GPB SAB R P
- SAB G P t~ INF SAB R P
SAB W P ~ SAB M P
- 25000
- 0.2
P - 2
- 1
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Bijlaqe 3

Formulas for all variables that affect totaal G EOT:

totaal G EOT - ~ totaal G EOT PS2
IPL EOT OBS G N, IPL EOT OBS G N,
N, IPL RAG P EOT G

Worksheet Sym ~ IPL OFO P EOT G, IPL OBS P EOT G,
IPL EOT OFO G N, IPL EOT GMO G N, IPL EOT RAG G

~ IPL OFO P EOT G- IPL OFO P W~ EOT IPL OFO P E
~~~ OFO P W- IPL OFO G P~IPL OFO E P
~~~IPLOFOGP-IPLTISOFOGPt IPLQISOFOG
~{~ ~~k IPL TIS OFO G P- TIS OFO G P p IPL TIS OFO
~~~~k ~k TIS OFO G P- OFO G P~ TIS OFO R P
~~kik~~k~kOFOGP-OFOWP ~kOFOMP
~~~qp~qOFOWP- 25000
j~q~~q~ ~OFOMP-0.8
q~~~k ~k ~k TIS OFO R P- 1.2
q~~~ q IPL TIS OFO R P- 1.1

P
R P

~~k ~~ IPL QIS OFO G P- QIS OFO G P~ IPL QIS OFO R P
~k i~ ~ q~ QIS OFO G F- OFO G F~ QIS OFO R P
~~k ~k q~ ~ QIS OFO R P- 0.6
~{~ ik ~~k IPL QIS OFO R P- 1.3
~k ~k q IPL OFO E P- IPL OFO G P~OFO W P
~k ~k EOT IPL OFO P E- IPL OFO E P~k EOT IPL R P
~k ~ i~ EOT IPL R P- IPL EOT G P~IPL G P
~~t ~k ~k IPL EOT G P-~ IPL EOT G P PS2 Worksheet Sum ~ EOT EVP G P, EOT EVM G P
q q q q~ EOT EVP G P - EOT EVP R P ~k EVP TOTAAL G P
~ ~k ~k ~ ~k ~ EOT EVP R P - 1.3
~~~~~ ~k EVP TOTAAL G P- t EVP TOTAAL
EPP G
~ ~ ~

P, EVP EIP G P
~ ~ ~k ~ EPA EVP G P- EPA EVP R

~k~~kEPAEVP RP-0.25
~~~ EPA IPL G P- EPA IPL
~~ q~k EPA IPL R P- 0.55
~~~~k IPLGP- IPLWP fk
~~~ q~ IPL W P- 25000
~~k~~~IPLMP- 1.68
~k ~k EVP EPP G P- EVP EPP R
~~k ~k EVP EPP R P- 0.3
~k ~~ EPP IPL G P- EPP IPL
~~qqEPP IPLRP-0.5
~~ EVP EIP G P- EVP EIP R
~~~ EVP EIP R P- 0.35
~~ q IPL EIP G P- IPL EIP
~~~ i~ IPL EIP R P- 0.34
EOT EVM G P- EOT EVM R P~

G P P52 Worksheet Sum ~ EPA EVP G P, EVP

P~k EPA IPL G P

R P q IPL G P

IPL M P

P~ EPP IPL G P

R P~ IPL G P

P~k IPL EIP G P

R P~k IPL G P

EVM TOTAAL G P
~ i~ ~~~ Ik EOT EVM R P - 1
~ q~ t~ ~k ~ EVM TOTAAL G P- ~ EVM TOTAAL G P P52 Worksheet Sum ~ EPA EVM G P, EVM
EPP G P, EVM EIM G P
p~~~~ q~ EPA EVM G P- EPA EVM R P t~ EPA IPL G P
q~~~~q~{qEPAEVMRP- 0.3
~~~~ ~k ~k ~k EVM EPP G P- EVM EPP R P~k EPP IPL G P
q~~~ q~~~k EVM EPP R P- 0.34
~ j~~~~q~EVMEIMGP-EVMEIHRP qEIM IPLGP
~ j~ j~ ~~~~k p EVM EIM R P- 0.54
~~~} q~~ q~ EIM IPL G P- EIM IPL R P q IPL G P
~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ EIM IPL R P - 0.3
~ IPL OBS P EOT G- IPL OBS P W~k EOT IPL OBS P E
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~k ~ IPL OBS P W- IPL OBS G P~IPL OBS E P
~k ~~ IPL OBS G P- OBS G P{k IPL OBS R P
tk ~k ~k i~ OBS G P- OBS W P q OBS M P
~k ~k ~k ~k ~ OBS W P - 30000
~k ik ~~k 1k OBS M P - 0.7
~~k ~k 3k IPL OBS R P- 2
~k ~k ~k IPL OBS E P- IPL OBS G P~OBS W P
~k ~k EOT IPL OBS P E- IPL OBS E P q EOT IPL R P
~k IPL EOT OBS G N- IPL OBS N W~IPL EOT OBS E N
~~ IPL OBS N W- IPL OBS G N~ IPL OBS E N
~k ~k ~k IPL OBS G N - OBS G N q IPL OBS R N
~k ~k ~t ~k OBS G N- OBS W N~ OBS M N
~~k~k~k~OBSWN--5000
tk ik ~k ~~ OBS M N- 0.5
~~~t ~t IPL OBS R N- 1.2
~k ~~k IPL OBS E N- OBS W N~IPL OBS G N
~k ~k IPL EOT OBS E N- IPL OBS E N~ EOT IPL R N
~k ~~k EOT IPL R N- IPL G N~IPL EOT G N
~k ~~ ~k IPL G N- IPL W N~IPL M N
tk ~k ~ t~ ik IPL W N--5000
~k ~ ~k ~k ~k IPL M N - 1.67
~k ~k tk ~ IPL EOT G N- ~ IPL EOT G N PS2 Worksheet Sum ~ EOT EVP G N, EOT EVM G N
~k ~k ~~k ~k EOT EVP G N- EOT EVP R N~ EVP TOTAAL G N
~k ~k ~k ~k ~k ~k EOT EVP R N - 1
~k ~k ~k ~k ~~k EVP TOTAAL G N- ~ EVP TOTAAL G N PS 2 Worksheet Sum ~ EPA EVP G N, EVP
EPP G N, EVP EIP G N
~k ~~k ~~k ~k ~t EPA EVP G N- EPA EVP R N q EPA IPL G N
~k ~ ~k ~t ~k ~k ~k ~k EPA EVP R N - 0.3
~k ~F ~k ~k ~k ~k ~k ~ EPA IPL G N- EPA IPL R N q IPL G N
~ ~k ~ ~ ~k ~ ~k ~ ~ EPA IPL R N - 1
~k q~k ~k ~k ~k ~ EVP EPP G N-EVP EPP R N " EPP IPL G N
~k ~k ~k ~k ~k ~ ~k ~ EVP EPP R N - 0.3
~k~k~k~k~k~kf~ikEPP IPLGN-EPP IPL RN~k IPL GN
~ ~k ~k ~k ~k ~k ~k ~ ~k EPP IPL R N - 0.3
~k t~ ~k ~k ~k ~~ EVP EIP G N- EVP EIP R N fi~ IPL EIP G N
~~~k ~k ~k ~k ~t ~k E VP E I P R N- 0. 5
~1 ~k ~~~k ~k ~ ik IPL EIP G N- IPL EIP R N~ IPL G N
ik ~~k ~k ~k ~k ~ q~k I P L E I P R N- 0. 4
~k ~k ~~k ~k EOT EVM G N- EOT EVM R N~k EVM TOTAAL G N
~k ~k ~ 3k ~k ~k EOT EVM R N- 1.2
ik ~~k ~k ~k ~ EVM TOTAAL G N- ~ EVM TOTAAL G N P52 Worksheet Sum ~ EPA EVM G N, EVM
EPP G N, EVM EIM G N
~k ~k ~k ~k ~k ~k ~k EPA EVM G N- EPA EVM R N~k EPA IPL G N
~ ~k ~ ~k ~k ~k ~k ~ EPA EVM R N - 0.4
~k ~k ~ t~ ~k ~k ~k EVM EPP G N- EVM EPP R N~k EPP IPL G N
~ ~ ~ ik ~k ~k ~k ~k EVM EPP R N - 0.3
~~ i~ ~k ~k ~k ~k EVM EIM G N- EVM EIM R N{~ EIN IPL G N
~ik~tik~k ~k~k~kEVMEIMRN- 0.5
~ ik ~k ~k ~1 ~k ~k ~k EIM IPL G N- EIM IPL R N q IPL G N
~~~F ik ~k ~k ~k ~k ~k E I M I P L R N- 0. 3
~k IPL EOT OFO G N- IPL OFO N W~IPL EOT OFO E N
~~k IPL OFO N W- IPL OFO G N~ IPL OFO E N
~k ~k ~k IPL OFO G N- IPL TIS OFO G N t IPL QIS OFO G N
~k ~k ~~k IPL TIS OFO G N- TIS OFO G N~ IPL TIS OFO R N
~~k ~k ~k ~ TIS OFO G N- OFO G N~ TIS OFO R N
~~~~k ~~k OFO G N- OFO W N~k OFO M N
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~ ~ {f ~ q ~ ~ OFO W N - -2200
~~~~k~~~OFOMN- 1.08
~k~k~~kq~kTIS OFORN- 0.3
~~~~k ~ IPL TIS OFO R N- 1.2
~~k ~k ~k IPL QIS OFO G N- QIS OFO G N~ IPL QIS OFO R N
~~k~~3kQI5OFOGN-OFOGN~kQISOFO RN
q~~~~~ QIS OFO R N- 0.2
~k~l~k~k~ IPLQIS OFORN- 1.2
~~k ~k IPL OFO E N- OFO W N~IPL OFO G N
~~ IPL EOT OFO E N- IPL OFO E N{~ EOT IPL R N
~ IPL EOT GMO G N- IPL GMO N W~EOT IPL GMO N E
~k ~ IPL GMO N W- IPL GMO G N ik IPL GMO E N
~~k ~ IPL GMO G N- GMO G N ~k IPL GMO R N
~ q~~ GMO G N- GMO W N t~ GMO M N
~ ~ q ~ ~ GMO W N - -3000
!~ ~ ~ ~ ~ GMO W N - 0.5
~~~~ IPL GMO R N- 2
~~~ IPL GMO E td - GMO W N~ZPL GMO G N
~qEOT IPLGMONE- IPLGMO EN~EOT IPLRN
~ IPL GMO P EOT G- IPL GMO P W~ EOT IFL GMO P E
~F ~ IPL GMO P W- IPL GMO G P~IPL GMO E P
~~~ IPL GMO G P - GMO G P ~ IPL GMO R P
~~k~~GMOGP-GMOWP ~}GMOMP
~ ~ ~ ~ ~k GMO W P - 2000
~~~~~GMOMP-0.6
~~~k ~k IPL GMO R P- 0.7
~~~IPLGMOE P- IPLGMOGP~GMOWP
~k ~ EOT IPL GMO P E- IPL GMO E P~ EOT IPL R P
~k IPL EOT RAG G N- IPL RAG N W~IPL EOT RAG E N
~~k IPL RAG N W- IPL RAG G N 1~ RAG IPL E N
3k~k~k IPLRAGGN-RAGGN~k IPLRAGRN
~~~~k RAG G N- RAG W N~t RAG M N
~~~~k~kRAGWN--40000
~k~~~~RAGMN- 1
~k~k~~kIPLRAGRN-2
~~~ RAG IPL E N- RAG W N~IPL RAG G N
~k ~ IPL EOT RAG E N- RAG IPL E~ EOT IPL R N
~k IPL RAG P EOT G- IPL RAG P W~k EOT IPL RAG P E
~~ IPL RAG P W- IPL RAG G P~RAG IPL E P
i~ i} ~k IPL RAG G P- RAG G P ~k IPL RAG R P
~k~k~~RAGGP-RAGWP ~RAGMP
~ ~ ~ ~ ~ RAG W P - 25000
~ ~ ~ ~ ~ RAG M P - 0.2
~~k ~k ~k IPL RAG R P- 0.7
~~~ RAG IPL E P- IPL RAG P~RAG W P
~~ EOT IPL RAG P E- RAG IPL E P~k EOT IPL R P
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Bijlage 4

Formulas for all variables that affect totaal G EVA:

totaal G EVA - t TOTAAL G EVA P52 Worksheet Sum ~ OVA OBS N G EVA, OVA OFO N G EVA,
KBW QTK N GE EVA, KBW QTK N G EVA, EVA SAD OVA KBW G P, KBW QGV N G EVA, KBW EVP P
G EVA, KBW AGS N G EVA, KBW QTK P G EVA, KBW AGS P G EVA, OVA OFO P G EVA, KBW QGV
P G EVA, KBW E'JM N G EVA, KBW EVM P G EVA, KBW EVP N G EVA, EVA SAO OVA KBW G N,
QVA KAA P G EVA, OVA OBS P G EVA, QVA KAA N....
~k OFO OBS N G EVA - OBS W N~OVA OBS N E EVA
~ ~k OBS W N - -10000
~k 1k OVA OBS N E EVA - OVA OBS E N q EVA OVA R N
~k ~~k OVA OBS E N- OBS W N~OVA OBS G N
ik~k~k~kOVAOBSGN-OBS GN qOVAOBSRN
~~ ~~~F OBS G N- OBS W N~k OBS M N
~k ~k ik ~k ~k ~ OB S M N- 0. 9
~k ~k ~k ~~k OVA OBS R N- 0.2
~k ~~k EVA OVA R N- EVA OVA G N~OVA G N
~k ~k ~k ~k EVA OVA G N- EVA KVA G N
~k ~k ~~k ~k EVA KVA G N- KVA OVA G N~ EVA KVA R N
~k ~~~k ~k ~k KVA OVA G N- OVA G N ~k KVA OVA R N
~k ~~i ~k ik ~k i~ OVA G N- OVA W N~OVA M N
~k ~k ~ ~k ~k 3k ~k ~k OVA W N - -10000
~ ~ ~k ~k 3k ~ ~ ~k OVA M N - 5.56
~k~k~k~k~k~~KVAOVARN- 1.5
~k~k~k~k~~kEVAKVARN- 2
~k OVA OFO N G EVA - OFO W N~OVA OFO N E EVA
~ ~k OFO W N - -20000
~k ~k OVA OFO N E EVA - OVA OFO E N~k EVA OVA R N
~k ~k ik OVA OFO E N- OFO W N~OVA OFO G N
~~k ~k ~ OVA OFO G N- OVA MVA G N t OVA TVA G N
~k ~k ~k ~k ~ OVA MVA G N- OFO G N~k OVA MVA R N
~k ~k ~k ~k ~~k OFO G N- OFO W N ~ OFO M N
~k ~ ~k ~k ~ ~k ~ 0 FO M N - 0 . 8
~k ~k ~k ~ ~k ~k OVA MVA R N - 0 . 3
~~~~k ~k OVA TVA G N- OFO G N ~ OVA TVA R N
~k~~k~k~k~kOVATVARN- 0.25
~ KBW QTK N G EVA - QTK W N~KBW QTK N E EVA
~k ~ QTK W N - -10000
~k ~k KBW QTK N E EVA - KBW QTK E N~ EVA KBW R N
~~~ KBW QTK E N- QTK W N~KBW QTK G N
~k ~k ~k ~k KBW QTK G N- QTK G N~k KBW QTK R N
~k ~k ~ ik ~ QTK G N- QTK W N~ QTK M N
~k~k~k~k~k~kQTKMN- 1.2
~k ~k ~k ~k ~k KBW QTK R N- 0.1
q~k ~k EVA KBW R N- EVA KBW G N~KBW G N
~k ~k ~k ~k EVA KBW G N- EVA EOT G N t EVA KIM G N
ik ~k q~~k EVA EOT G N- EOT AVA G N~k EVA EOT R N
i~ ~F ~~k ~k ~k EOT AVA G N- AVA KBW G N~k EOT AVA R N
~k ~~I ~k ~k ~k ~k AVA KBW G N- KBW G N~} AVA KBW R N
~k ~k ~k q~k ~k ~k ~ KBW G N- KBW W N~ KVA M N
~ ~ ~ ik ~k ~k ~ ~k ~k KBW W N - -10000
~k ~k ~k ~k ~k ~k ~k tk ~k KVA M N - 8 . 33
~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ AVA KBW R N - 0 . 5
~k ~k ~~k ~k ~t q EOT AVA R N- 0. 8
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~~~~t ~ p EVA EOT R N- 1.2
{~~~ ~~EVAKIMGN-KIMAVAGN~kEVAKIMR N
jI ~} ~k ~~k q KIM AVA G N- AVA KBW G N~k KIM AVA R N
q~ q~~F ~F ~ KIM AVA R N- 1.4
~~ p~k ~~ EVA KIM R N- 0.3
~ EVA SAO OVA KBW G P- ~ EVA SAO OVA KBW G P P52 Worksheet Sum ~ KBW SAO P G EVA,
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~~~ ~~~ EVA EOT G P - EOT AVA G P~ EVA EOT R P
~{~~~~k~~EOTAVAGP-AVAKBWGP~iEOTAVAR P
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~ q~~~~~ KIM AVA G P- AVA KBW G P~k KIM AVA R P
~ ~ ~ ~ I~ ~ ~ ~ KIM AVA R P - 0.5
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ik ~ i~ ~k ~k AGS G N- AGS W N~ AGS M N
~t ~k ~k ~k ~k ~ AGS M N - 1 . 4
~~k ~k ~k ~ KBW AGS R N- 0.3
~k KBW QTK P G EVA - KBW QTK P E EVA ~k QTK W P
~k ~k KBW QTK P E EVA - KBW QTK E P~k EVA KBW R P
~k 3k ~k KBW QTK E P- KBW QTK G P~QTK W P
~k~~k~KBWQTKGP-QTKGP ~KBWQTKRP
~k ~k ~k ~k ~k QTK G P- QTK W P ik QTK M P
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ik ~i ik ~k KBW AGS G P- AGS G P~k KBW AGS R P
~k~k~t~k~kAGS GP-AGS WP qAGSMP
1k ~k ~k ~k ~~k AGS W P- 13000
~ ~ ~ ~ ~k ik AGS M P - Z .1
~k ~k ~~k ~k KBW AGS R P- 0.55
~k OVA OFO P G EVA - OVA OFO P E EVA ~k OFO W P
~~ OVA OFO P E EVA - OVA OFO E P~k EVA OVA R P
~k ~k ~k OVA OFO E P - OVA OFO G P~OFO W P
~k ~k ~k ~k OVA OFO G P - OVA MVA G P t OVA TVA G P
~k ~k ~k ~k ~ OVA MVA G P- MVA OFO G P~ OVA MVA R P
~~k ~k ~k 1~ ~k MVA OFO G P- OFO G P~k MVA OFO R P
~k ~k ~~k ~~k ~k OFO G P- OFO W P ~ OFO M P
~~~t ~t i~ ~k ~k it OFO W P- 3000
~ i~ ~k t1 ~~1 ~~k OFO M P- 1.5
~ ~k ~k ~k ~k ~k ~k MVA OFO R P - 0.5
~k ~ ~ ~ ~ ~k OVA MVA R P - 0.55
~k ~k ~k ~k ~k OVA TVA G P- TVA OFO G P~ OVA TVA R P
~k ~k R~k ~k ~k TVA OFO G P- OFO G P~k TVA OFO R P
~~~~ fi~ ~~1 TVA OFO R P- 0.6
~ ~ ~k ~k ~k ~k ~k ~k OVA TVA R P - 0.4
~k KBW QGV P G EVA - KBW QGV P E EVA ~k OGV W P
~k ~ KBW QGV P E EVA - KBW QGV E P~ EVA KBW R P
~k ~k ~k KBW QGV E P- KBW QGV G P~QGV W P
ik ~~k ~k KBW QGV G P- QGV G P~ KBW QGV R P
~k ~k ~~k ~k QGV G P - QGV W P~k QGV M P
~ ~k ~k ~k ~k ~k QGV W P - 12000
~~k ~k ik ~i ~k QGV M P- 2. 2
~~k ~k ~k ~k KBW QGV R P- 0.5
~k KBW EVM N G EVA - EVM W N~KBW EVM N E EVA
~k tk EVM W N - -7000
~~t KBW EVM N E EVA - KBW EVM E N q EVA KBW R N
~k ~~ KBW EVM E N- EVN W N~KBW EVM G N
~ it ~k ~t KBW EVM G N- EVM G N i~ KBW EVM R N



235

q q q~k ~k EVM G N-
~kik~~k3k~kEVMMN
~} {~ ~k ~k ~k KBW EVM R
~KBWEVMPGEVA-
~k ~} KBW EVM P E EVA
~k q q KBW EVM E P-
~k ~k ~k ~ KBW EVM G P
~k ~k 3k ~k ~k EVM G P -
~ ~ ~k ~k ~k ~k EVM W P
~t~~k~k~k~EVMMP
~k t~ q~k ~k KBW EVM R
ik KBW EVP N G EVA -
~k ~k EVP W N - -6000
~~k KBW EVP N E EVA
~kp~KBWEVPEN-
~q~~KBWEVPGN
~k~k~k~k~EVPGN-
~q~k~k~i~EVPMiv

EVM W N ~k EVM
- 1.5
N - 0.4
KBW EVM P
- KBW EVM
KBW EVM G
- EVM G P
EVMWP~k
- 14000
- 2.3
P - 0.4

- 0.5

EVP W N~KBW

t~EVMWP
EVA KBW R P
W P
EVM R P
P

EVP N E EVA

- KBW EVP E N ~
EVP W N~KBW EVP
- EVP G N t~ KBW
EVPW~kEVPMN
- 1.6

~k~~k~k~KBWEVP RN
~k EVA SAO OVA KBW G
OVA SAO N G EVA
~k ~t KBW SAO N G EVA

N

~~~SAOWN- -5000
~~~ KBW SAO N E EVA - KBW SAO E N q
~~k ~k ~k KBW SAO E N- SAO W N~KBW SAO
~~~~ ~ KBW SAO G N- SAO G N~k KBW
~~k~~k~~SAOGN-
~k~k~~~}~k~SAOMN
~k~k~q~~KBWSAOR
~~OVASAONGEVA-
~k t~ ~ OVA SAO N E EVA
~~k q~k OVA SAO E N-
~k~k~k~kOVASAOGN
~k~k~~~{~OVA SAOR
~ QVA KAA P G EVA
~ ~ QVA KAA

- ~

M N

E EVA
EPtk
P~EVH
~ KBW
EVM M

EVA KBW R N
G N
EVP R N

EVA SAO OVA KBW G N PS2 Worksheet Sum ~ KWB SAO N G EVA,

SAO W N~KBW SAO

SAO M
- 1.7

N

N - 0.6
SAO W N~OVA
- OVA SAO E
SAO W N~OVA
- SAO G N ~
N - 0.22

SAO
N ~k
SAO
OVA

N E EVA

EVA KBW R N
G N
SAO RN

N E EVA
EVA OVA R N
G N
SAO R N

~k KAA W P
EVA QVA R P
W P
KAA R P
P

QVA KAA P E EVA
- QVA KAA E P ~
QVA KAA G P~KAA
- KAA G P it QVA
KAA W P~k KAA M
- 7000
- 1.2
P - 0.5
EVA QVA G P~QVA
- EVA QOR G P t
P-QVAQORGP
GP-QVA KAAG

P E EVA
~k ~k ~ QVA KAA E P
~k q~k q QVA KAA G P
~ i~ ~ q q KAA G P-
~q~~~qKAAWP
~ ~ ~ ~} ~t ~k KAA M P
~ ~ q ~i ~k QVA KAA R
~k ~k i~ EVA QVA R P-
~ ~ i~ ~ EVA QVA G P

~k ~k EVA QOR G
~k ~ ~ QVA QOR
~~~~k QVA QOR R P- 0.5
q it ~ EVA QOR R P- 0.4
~t ~k EOT2 EVM G P- QVA EVM G
ik ~~k QVA EVM G P- QVA KAA G
q q~~k EVM QVA R P- 0.6
~k ~k q EOT2 EVM R P- 0.2

G P
EOT2 EVM G P t
~k EVA QOR R
P ~k QVA QOR

P
R P

P~ EOT2 EVM R P
P~ EVM QVA R P

~k ik EOT2 EVP G P- QVA EVP G P~ EOT2
~~~ QVA EVP G P- QVA KAA G P~ QVA
~q~k~kQVAEVPRP-0.7
f~ q~ EOT2 EVP R P- 0.3

EVP R P
EVP R P

EOT2 EVP G P tEVA BV G P



236

~k ~~~k ~k EVA BVA G P- BVA G P~ EVA BVA R P
tk 1~ ~k ~k ~k ~ BVA G P- QVA BVA G P t BVA AVA G P
~~k ~~~{ ~~ QVA BVA G P- QVA KAA G P~k BVA QVA R P
tk ~ ~k ~ ~k ~ ~ ~k BVA QVA R P - 0 . 8
~k~kif~k:k~k~BVAAVAGP-QVAAVAGP~iBVA AVARP
~~~k~i~~qqQVAAVAGP-QVAKAAGF ~QVAAVAR P
~k ~k ~ ~k ~k ~k tk ~k ~k QVA AVA R P - 0 . 9
~k ~k ~k ~k 1~ ~k ~k t~ BVA AVA R P- 0.1
~k ~k ~~~k i~ EVA HVA R P- 0.55
~~k ik ~k QVA G P- QVA W P~k QVA M P
~k ~k ~k ~k ~ QVA W P - 7000
i~ ~k ~~k ~ QVA M P- 0.6
~ OVA OBS P G EVA ' OVA OBS P E EVA ~ OBS W P
~k ~k OVA OBS P E EVA - OVA OBS E P~k EVA OVA R P
~~k ~k OVA OBS E P- OVA G P~OHS W P
~~k ~k ~k OVA OBS G P- OBS G P~k OVA OBS R P
~k ~k ~k ~k ~1 OHS G P- OBS W P q OSS M P
~k~k~k~k~k~OBSWP- 5000
i~ ~k ~~k ~k ~ OBS W P- 2.6
~k ~ Jk ~~ OVA OBS R P - 0.11
~k QVA KAA N G EVA - KAA W N~QVA KAA N E EVA
~k ~k KAA W N - -30000
~~ QVA KAA N E EVA - QVA KAA E N Jk EVA QVA R N
~~k 1~ QVA KAA E N- KAA W N~QVA KAA G N
~~k ~ i~ QVA KAA G N- KAA G N~k QVA KAA P. N
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~ ~ ~k ~ ~ ~S ~i tk BVA AVA R N - 0.7
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Bijlage S

Relatietabel van alle variabelen en de hoofdstukken

Aoofdstuk VII
ad 1 2 3 4 5 6 7

ADT Toegestane DoorloopTijd x
AFT Overeenkonst net Funktionele en Technische eisen x
AGS Attitude van de Cebruikers ten opzichte van het Systeen x x x
AAA Aansluiting net de Rardware-Architektuur x
AIF Verdeling van de inspanning van de faseringen x x
AIM Overeenkomst net het InfotnatieModel x
AIP Overeenkonst net de InfornatiePlanning x
AKL Afstenning net de KLiënt x
ALS Levensduur van het Systeen x x x
APB Overeenkonst net de Bedrijfsonstandigheden x x
APC Aantal te Converteren Progrannae x
API Inpasbaarheid van Pakketten x
APO Periodiciteit van de Aanpassingen x
APS Sanenhang tussen Pakketten x
ASO Overeenkonst net Systeeneisen van Opdrachtgevers x
ASS Invloed van versies van SysteenSoftware x
AVA Acceptatieaspekt van de VeranderingsAnalyse x x x x
BVA Baten van de VeranderingsAnalyse x
DDO Fysieke Afstand net Derden x
EAO Rendenent van Alternatieven van Opleidingen x
EBR Effectiviteit gebruik van óvaluatieRapport x
EGS óffectiviteit bij het Gebruik van Systenen x x x
EIC Invoering en Conversie x
EIM Rwaliteít en Effectiviteit van de Infornatievoorziening van het Managenent x x x
EIP Kwaliteit en Effectiviteit van de infornatievoorziening van de Produktie x x x
EMC Baten van de Methode van Conversie x
EOK Het funktioneren van het bedrijf van de kliént x
EOM Bffectiviteit van OptinalisatieHodel x
EOP Rendenent van OPleidingen x
EOR Bffectiviteit van Ontwikkeling en Realisatie x
EOS Organisatie van de Ondersteunende Funkties x
EOT Bffectiviteit van de Organisatie Totaal x x x x
EPA 8ffectiviteit van de Afstenningen x x
EPC Baten Progranna Conversie x
EPO Bffectiviteit van de Personen in de Ontwikkeling en Realisatie x
BPP Effectiviteit van de Prioriteitenstellingen x
BPS Produktiviteit van het Personeel x
EVA Effectiviteit van de VeranderingsAnalyse x
BVM Sffectiviteit van de infornatieVoorziening van het Managenent x x
BVO Ongestoorde Voortgang bij de Overgang en conversie x
BVP Bffectiviteit van de ínfornatieVoorziening bij de Produktie x x
FKC Frequentie en Kans op een Kalaniteit x
FPR Pinanciële PrincipeKeuze t.a.v. de hardwate x
FSR StoringsFreguentie van Risiko-objecten x
GGS Betrokkenheíd van en invloed doot de Gebruiker x
GMO Gerichtheid van het Managenent van de Organisatie x x
CSA GegevensStroonAnalyse x
HOK HardwareleverancíersOnderhoudsKontrakten x
RRF Hardware RisikoFonds sanen net kollegas x
IMD InfornatieMoDellen x
IPL Kwaliteit van de InfornatiestrategiePLanning x x x
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Hoofdstuk VII:
ad ] 2 3 4 5 6 7

RAA Investeringsl(osten in de veranderingsAnalyse qua inhoudelijke funktie x
KAA Algenene Kosten van Aerstel bij hardwarestoringen x
KAO Rosten voor Apparatuur bij Opleidíng x
KAT Kosten voor Aankoop en Testen x
KBC Kosten van de Bestandskonversie x
RBG Rosten van de funktie GegevensBeheer x
KBL LastenBepaling x
KBM Kosten van Beheer van Meetgegevens x
KBR Kosten van de Besturing en Registratie van de systenen x
KBW [nvesteringsKosten t.b.v. Beïnvloeding van de Neerstanden tegen verandering x
RCR Rosten van Conversie Hulpniddelen x
RCP Rosten van Progranna Conversie x
KDC Kosten van DataConnunicatie x
KDB Kosten van Data Bntry~gegevensvastlegging x
KDO Direkte Kosten van Opleiding x
KAA Verschil in exploitatieKosten van de Aardware bij het gebruik x
KfiR Investering in de Bvaluatie x
KGA Kosten van de GegevensMalyse x
RGC Rosten als Gevolg van een Ralaniteit x
KGS Kosten bij het Cebruik van het Systeen x x
KAA Rostenbudget t.b.v. de Hardware-Architektuur-keuze x
RHC Rosten van Berstel na een Kalaniteit x
RHD Rosten bíj Herstel door derden van hardwarestocingen x
RAB Rosten bij óigen Aerste] van hardwarestorinqen x
RAO OnderhoudsKosten van de Aardware x
KAS Kosten van AardwareStoringen x
RBM Investeringskosten van de Aardware x
KIC Rosten van het Infornatiecentrun x
RIA Inzet van Aulpniddelen x
RIM Kosten van de IMplenentatie x x
KKA Rosten van KostenAdninistratie x
RKA Kosten van (autonatische) Conversie Aulpniddelen x
KKO Rosten van Onderhoud software x
RKV Kosten Van de Ronversie x
KLM Rosten van Lesnateriaal x
KMC Kosten van de Nethode van Conversie x
KOA Kosten van werving en training van Autonatiseringspersoneel x
KOB Rosten van Onderhoud van Bestanden x
KOG Kosten van softwate-Onderhoud bij het Cebruik x x x
KOA Rosten van gebruikte Opleídinqshulpniddelen x
KOP Kosten van OPleidingen x
ROR Kosten van Ontwikkeling en Realisatie x x x x
KPC Rosten van hulpniddelen voor Persoonlijk Conputergebruik x
KPH Preventief onderhoudsRosten van Aardwarestoringen x
RPO Beloning van Ontwikkelingsnensen x
KPR Rosten van PRinter, papier en printwachttijd x
RPT Arbeidskosten van Autonatisering Totaal x
RRF Kosten van RisikoPonds x
RRM Rosten van Risiko Managenent x
RRO Rosten van Ruinte bij Opleiding x
RSA Kosten van de gegevensStrooMnalyse x
KSB Rosten van Systeenbeheer x
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Aoofdstuk VII
adl 2 3 4 5 6 7

KSG Kosten van Beveiliging (Save) in het Gebruik x
KSS Kosten van de SysteemSoftware x
KSV Beveiligingskosten (Kosten Save) x x
KST Kosten toegestaan voor Strukturering en ontwikkeling x
KTA Kosten van Test en Acceptatie x
KTD Kosten en Tijdsbeslag van Docenten x
KVA Kosten van de VeranderingsAnalyse x
KVB Kosten van het VersieBeheer x
KVK Kosten van Voorl(alkulatie x
LPO Wijze van Leidinggeven bij ontwikkeling x
MER Methode van Evaluatie en Rapportering erover x
NVA Methodisch kennisniveau i.v.m. de VeranderingsAnalyse x
OBS Onvang en Organisatievorm van de BesturingsSituaties x x
OCA Onvang aantal en Konplexiteit van de Aanpassingen x
ODB Aoeveelheid hasisgegevens (Data Rntry) x
ODM Omvang en Diepgang van de te doceren Materie x
ODO Aantal Derde Ontwikkelaars x
OFO Omvang van de Financiële draagkracht van de Organisatie x x x x
OGB Omvang van de GegevensBestanden x
OGS Nerkaanbod, het Gebruik van Systemen x x
OAB Organisatie van AerstelBeleid x
OAO Organisatie van het Aardware0nderhoud x
OAN Omvang van de flardNare x
OIO Inbreng van de onderneming bij de hardware-architektuur-keuze x
OLP Omanq van het LeveringsProgranna van de hardwareleverancier x
OMG Beschikbaarheid van relevante MeetGegevens x
OOA Organisatie van Onderhoud van Applir,aties x
OOP Opbrengst van OPleidingen x
OOS Organisatorische Scheiding bij het gebruik van hardware x
OOT Opstarttijd (als Onderdeel van Perfornancetijd) x
OPA PrestatieAanbod n.b.t. hardware x x
OPF Aantal Funktíes van het Pakket x
OPR Produktievraag x x x
ORO Risikobereidheid van de Ondernening x
ORT ResponsTijd (als Onderdeel van de perfornancetíjd) x
OSM Oervang van Standaard en Methoden x
OST Systeenbeheertijd (als Onderdeel van de perfornanceTijd) x
OTP Performancetijden x
OTT Toegestane Ternijn voor de hardware-architektuur-keuze x
OVA Omang van de VeranderingsAnalyse x
OVO Onvang naar de Vraag naar Opleiding x
OVT VerwerkingsTijd (als Onderdeel van de perfornancetijd) x
PGS Perfornance bij het Gebruik van Systenen x x x x
QAB Kwaliteit van ApplicatieBeheer x
QAD De funktie Accounting en Doorbelasting x
QBB Kwaliteit van de Bepaling van de Baten x
QBB Kwaliteit van Beheer Snergie x
QBfl Kwaliteit van Beheer van Auisvesting en klinaatregeling x
QBO Beschikbaarheid van personen bij partijen bij sanenwerking x
QBP Rontinu3teit van de Beschikbaarheid van Personen (bij Ontwikkelingl x
QBR Kwaliteit van de Back up en Recovery bij herstel na schade x
QBS Kwaliteit van Beheer Supplies x
QCD Kwaliteit van de comiunicatie net derden ontwikkelaars x
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Hoofdstuk VII
ad I 2 3 4 5 6 1

QCO Rwaliteit van COnnunicatie x
QCN Zekerheid van Continue Nerking x
QDB Rwaliteit van basisgegevens (Data Bntry) x
QDG Direct gegevensverkeer x
QDA Deskundigheid n.b.t. Aardwarespecificaties x
QDL Dokunentatie vanuit de hardwarelevetancier x
QBB Hardware-ergononie x
QBR Rwaliteit van BvaluatieRapport x
QBS Software-ergononie x x
QGA GegevensAnalyse x
QSYI Applicaties en de Kwaliteit van de SoftNare x x
QGO Kwaliteit van de GebruikersOpleidinq x
QGP Onzet van Geneenschappelijke Procedures x
QGV Kwaliteit van de Gebruikersrol bij de Veranderingen x
QAA Reuze van de Aardware-Architektuut x
QAT Taktische Rardware-invulling x
QIC Funktioneren van het InfornatieCentrun x
QIK Introduktie van wíjziging in relatie net Kliënt x
QIM Kwaliteit van de Inplenentatie x
QIS Rwaliteit die beschikbaar is voor de [nfornatieSttategieplanning x
QRA Ronptabiliteítseis bij de leverancierskeuze x
QKB Kwaliteit van de Rennisbalans x
QKB Kalkulatie-expertise x
QRR Kalkulatie-kapaciteit x
QKL Kontínu7teit van de hardware-leverancier x
QKO Rwaliteit van de Keuze uit de Opleidingsnogelijkheden x
QLO Keuze van de Leverancier qua Aantal x
QLP Reuze van de I,everancier in Principe x
QLS Rwaliteit van de Logische Struktureríng x
QLV Rwaliteitsaspekten van de Leverancier x
Qt~ Methode van Conversie x
QMO OpleidingsMethodiek x
QNV NauwkeurigheidsVereisten x
QOI Kwaliteit van de Opleidinq en Instructie x
QOM Organisatorische Methodiek x
Q00 OpleidingsOrqanisatie x
QOP Opleiding vanuit de hardware-leverancier x
QOR Kwaliteit van de Ontwikkeling en Realisatie x x
QOS Organisatie van de Sanenwerking x
QOT Otganisatorische Toewijzing (van de beschíkbare hardwareniddelen) x
QPB Nauwkeurigheid en Planning van de Bestandscronversie x
QPC Nogelijkheid van "custonizing" van pakketten x
QPG Kennis van de perfornance gevoeliqheid x
QPI Pilot x
QPO Kwaliteit van Personen bij Ontwikkeling x x
QPR Aanpak van de PRojektorganisatie x x
QPT PRotoTyping x
QPU PresentatieKwaliteit van de Uitvoer x
QSB Rwaliteít van Systeenbeheer x
QSB Mate van voldoen aan systeeneisen x
QSK Nate van voldoen aan systeenkarakteristíeken x
QSL Support van de hardwareleverancier x
QSM Afsptaken inzake Standaards en Methoden x
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Hoofdstuk VII
ad I 2 3 4 5 6 1

QSV Rwaliteit van de beveiliging (SaVe) x
QSN Applicaties en de kxaliteit van de SoftNare
QTA Toepassingen Architektuur x
QTK Rwaliteit van de Technische Rarakteristieken x x
QTO LeverTijden van het latere Onderhoud x
QVA Rwaliteitsaspekt van de VeranderingsAnalyse x
QNO I(walíteit van de Nerkorganisatie x x
QNO NerkOrganisatie x
RAG Relatieve bestaande AutonatiseringsGraad x
SAO Snelheid van de AutonatiseringsOntwikkelíng en de invoering x
SHA SanenHangAnalyse x x
TIS Kwantiteit en Tijd die beschikbaar ís voor de InfornatieStrateqiepian x
TPM Third Party Maintenance
TSH DoorloopTijd voor de SanenRangAnalyse beschikbaar x
TVA Tijd en inzet van nenskapaciteit voor de Veranderingsanalyse x
VDE Yorn van vastlegging (Data Entry) x
VAN Verkrijginqsnethode van Hardware
Vt~ VerrekenNethodiek net Derde ontwikkelaars x
VNO VerrekenMethodiek tussen Opdrachtgevers onderling x
VVS VerkrijgingsVorn van Software
WSS Aantal en aard van Wijzigingen van SysteenSoftware

x

x

x
x
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Summary

In the informatics environment there is a tendency to convince others that
a new method is superior, based on the argument that this new method, for
instance, economizes follow-up actívities.

Economic motivations are often the essence of an argumer.tation where new
views on automation are propagated.
As these are always partial approaches of the total area of informatics,
it became desirable to me to integrate the multitude of such economic
motivations.

This thesis aims to realise this wish by creatinq an optimalisation-model
for automation.
For the sake of visualisation and in order to limit the scope of the
problem, this subject has been restricted to the automation of the one
activities of the "Accountant-administratiekonsulent" (- chartered or
certified accountant for the small and medium sized business).

Their line of business and the approach to be taken are described in
chapter I.

In chapters II to V inclusive the total area of informatics is dealt with
from one anqle of vision: the mutual influences of activities and
decisions with respect to their economic effect.
The aim of these chapters is to decide with each of these (informatics)
subjects- what variables and variable magnitudes can be distinguished and
which variables are influenced by them.

On these lines, in chapter II, a study is made of the production and use
of information models and of information strategy planning.

In chapter III the whole route of development and realisation of systems
is viewed from certain angles, and formulations for the model are laid
down.
From the first angle the relations from the process of change and from the
organisation of development and realisation are laid downl
A next 'angle' focusses on hardware and the choice and the potential of
it.
The 'angle' software aims to examine what relations result from the
analysis of the connections between the systems and their structure.
As a last theme data are central: structuring and analysing det~, the
internal and external flow of data and data control.
In chapter IV an inventory is made of possible options viewed from the
anqle of introduction, maintenance and evaluation.
The main problem with the subject in question is how to approach the
profit-side of automation of information.

In chapter V a method for ranking of priorities is dealt with, which after
repeated use can lead to a balanced mutual proportion of the effectivity
of systems, taking into account their relative importance.
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In chapter VI the basic conditions are defined which the model to be
constructed ( the desired model) should fullfill.
A first requirement here is that the model is usable for the desiqnated
user-group.
Next the principle of the model is designed and worked out in a stylised
example.

In chapter VII the results of the analyses of chapters II to IV inclusive
are translated into the model.
One after another the necessary sub-models are formulated and translated
into a working computer proqram.

In chapter VIII they result in a synthesis, consisting of the combined use
of the priority model and the effectivity model.
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Bi]lage 7

Instructie voor de demonstratiediskette

Achterin het proefschrift is een diskette toegevoegd.
Op deze diskette bevindt zich een demonstratieprogramma waarmee een
viertal centrale onderwerpen van het optimalisatiemodel worden
gevisualiseerd.

Deze onderwerpen zijn:
-1- de achtergronden bij het effectiviteitsmodel;
-2- een gestyleerd voorbeeld van het effectiviteitsmodel;
-3- de aard van de relaties;
-4- een voorbeeld van het prioriteitenmodel.

De diskette is met MS-DOS geformatteerd en van het formaat 5.25". Voor
andere formaten kunt u telefoneren met 04167-75817. Er is gebruik gemaakt
van het public-domain proqramma: "PC-DEMO". Het programma funktioneert op
IBM-AT en daarmee kompatibele machines. Het is gebaseerd op de snelheid
van IBM-AT. Bij de samenstelling is ervan uitgegaan dat een kleurenbeeld-
scherm aanwezig is.

De installatie gaat automatisch en start op na het commando "START" na de
prompt A:~.

De diskette kan met standaard DOS-commando's worden gekopieerd. De
programma's zijn minder dan 362 Kb van omvang.



Stellinqen

-1- Het verdient aanbeveling om een prijs toe te kennen aan de toepassinq metde beste voorzieningen voor bedrijfsekonomische optimalisatie.
-2- De methodiek en de benaderingswijzen die zijn gehanteerd bij het INSP-LObeperken de mogelijkheid om aansluitend daarop te kunnen komen tot infor-matiesystemen voor AA-organisaties die agrarisch gericht zijn.
-3- Bij de informatici zijn in de praktijk de ekonomische kennis en gericht-heid beperkt. Daardoor ontbreken meestal metasystemen die voor meet-qegevens moeten zorgen of zijn deze onvoldoende. Een beheersing in ekono-mische zin van het gebruik van informatiesystemen is daardoor gebrekkiq ofin het geheel niet mogelijk.
-4- De keuze bij de ponskaartindeling in het verre verleden, die leidde tot dehuidige formaten van beeldschermen, beperkt het overzicht middels dieschermen nu sterk.

-5- Het matige succes van PC-privé-projekten is te wijten aan de onuitge-sproken menqeling van tegenstrijdige privé- en zakelijke belangen.
-6- Automatiseren is geen kwestie van geld maar een van inventiviteit, crea-tiviteit en inzet.

-7- Het promoveren in een specifieke wetenschap (bijvoorbeeld in de Bestuur-lijke Informatiekunde) geeft meer duidelijkheid dan het behalen van dedoctorsgraad zonder meer, zoals nu het geval is.
-8- Het komt de waarde van de titel register-ínformaticus ten goede als eencreativiteitseis aan de toelatingseisen wordt toegevoegd.
-9- Vruchten langs de openbare weg worden niet rijp omdat zij vroegtijdigworden geplukt. Dit geldt voor innovaties, uitvindingen, braambessen enappels.
-10- Niet iedere stelling heeft inhoud; deze wel.
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