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INZICHT IS DE BRON VAN BEHEERSING

AUDITING ALS
|tl|ANACElt,|ENT IIïISTRU|II|ENT
Om een informatievoorzieningsproces te kunnen beheersen is inzicht nodi$. Het middel bij uitstek om
dit inzicht te verkrijgen is auditing. Op het gebied
van de informatievoorziening is een scala van auditvormen beschikbaar die te zamen het totale proces
afdekken. Door een structureel gebÍuik ervan wordt
auditing een instrument waarmee het informatiemanagement de effectiviteit en efficiëntie van de informatievoorziening beter kan beheeÍsen.

EIk van de bovenstaande objecten kan afzonderlijk u,'orden bescl-rouu'd als ar-rdir

object en als zodanig specifiek worclen
beoorcleeld. Daalbij kent ieder object zijn
eigen vorm van auditing.

uditing is een mrddel

voor het verkri.igen van een dergelijk in-

om inzícht te krijgen in
de kwaliteit van een
produkt of proces. Het r,vordt in dit kacler
getlcfinieercl als het proccs n aarjn ecn

zicht ruime mogelijkheden. Van cleze rnogelijkheden u'-ordt in c1e praktijk nog relatief we inig gebruik gernaakt.

deskundig, onpartijclig en onathankelijk
oordeel wordt gevormd or.er één of meer
aspecten van het onclerzoeksobject. Binnen de informatievoorziening rr orclt bij
het begrip auditing veelal gedacht aan de
audits die plaatsvinden door of namens

de accountant. Deze audits richten zich
meestal op het kwaliteitsaspect betrouwbaarheicl. Voor de accountant is het immers lrit oo€Jpllnt van ondel andere de
jaarrekeningcontrole van primair belang,
inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid
van de infonnatievoorzíening. Het algemeen manallement en het informatiemanagement rvillen echter tevens inzicht
in de effectir iteit en rffit ir'ncy r rn t1c informatievoorziening. Auditing bieclt ook
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INF0RMATIEVO0RZIENINGSM0DEL

Het

is

praktisch gezien vrrjwel onmogelijk
om in één keer te komen tot een diepgaand kr.valiteitsoordeel over de gehele
informatievoorziening binnen een organisatie. Daarom is het noodzakelijk een
aantal objecten te onderscheiden die af-

zondellijk beoorcleeld kunnen u,'orclen.
Binnen c1e informatievoolziening kunnen in hoofdlijnen cle volgende objecten
u'orden onderscheiden.

-

informatievoolziening:

-

gebruikersorganisatie:
infbrmatiesysteem in ontn'ikkeling;
operationeel inforrnatiesysteem.

aLrtomatiseringsorganisatie (ontwikkelen vern'erkingsorganisatie)
I

inf oÍmati"
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QUICK-SCAN Organisaties n'olden
meer en meer afhankelljk van de infor'matievoorziening. Dat daarbij l-roge eisen R-orden gestelcl aan de effectiviteit
en el-ficienr'r is evident Doel i: tt. komen tot een r-ritgebalanceerd en samenl-rangend pakket van informatiesystemen
dat de primaíre bedrijfsvoering optin-iaal
ondersteunt. Een duidelijk inzicht in de
informatiebehoeften van een organisatie
is van belang voor de besluitvorming op
dit terrein. De quíck-scan is een miclclel
om dit inzicht te verkrijgen in de wijze

werrop in ccn organis:rric riordt

gega-

randeercl dat de informatievoorziening
aansluit en aan blijft sluiten op de informatiebehoeften.
Bij cle quick-scan wordt top down naar
de informatievoorziening gekeken, om in
een relatief korte tljd vast te stellen of in
c1e organisatie de voor-waarden zijn geschapen om de informatievoorziening eftèctief en efficiënt te doen verlopen. De
volgende vragen kunnen ondercleel uitmaken van een opdrachtformulering in
het kacler van een quick-scan:
'j;rr:' Op welke u'ijze q,'orden cle informa-

tiebehoelten van werklijnen naar rtanagement vertaald naar informatieplannen en l-roe vinclt de bijsturing plaats?

:l;il Op welke vr'ijze u,'ordt beu,'aakt dat infbrmatiesrrstemen voldoen cn blijven vo1doen aan de vraag van dc otganisatie?
l:: Op welke I'ijze I'ordt gegarandeercl

dat cle techniek de informatievoorziening optimaal onclersteunt?
'l::: Op rv'elke w-ijze rl,'ordt het verbancl

gelegd trissen operationele

systemen.

aLltomatiseringsplannen, informatieplzrnnen en informatiebehoeften?
Aangezicn een qtrick-scan per definitie in

een korte tijc1, zeg één à tq,.ee
plaatsvir-rc1t. is l-ret

onclerdeel

I'an

q..eken

vaak zinvol slechts cen
het inftrlmatrevoorzie-

ningsproces als audirobject te definiëren.
De qr-rick-scan kan zich bijvoorbeelcl spe-

cifiek richten op einclgebluikers, operationele infblmatiesystemen. aLltomatiseringsplannen of pro jectbeheersing.
De quick-scan is een management-instrument om snel rnzicht te klijgen in de u'er'king van (onclerdelen van) de infor-matievoolziening. Het gceft geen inzicht in de
effectiviteit en efficiëntie van cle infor-matiel.oot'ziening, maar stelt vast of in een
organisatre voldoencle .u-oonvaarden zijn
geschapen om de infbrr-natievoorziening
efïectief en efficiënt te doen verlopen
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In cle meestc oraUtumatisCrinil ct,n \\ct(nlijk oncleldeel geworclen van cle bedrijfsvoering. Veel olganisaties zijn voor hr,rn
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q:tni\xlies

ir

informatievoot'ziening

zo

v:,Ln cle automatisering, clat

aflunkelijk

ze zonder

cleze alrtomatiscring niet meer levensvatbaar zouclcn zijn. Het is dan ook van
belang dat het lnzlnagemcnt volcloende
aanclacht besteeclt aan het organisatieondercleel dat zich bezighoudt tnet c1e
automatisering. Door midclel \.an een or
ganisatie-auciit kan inzicht r,.orclen vcr
kregen in de krl,aliteit van cle processen

brnnen de automatiseringsorganisatie, Bij
aanvanÉa rr:rn c1e organisatie-audit rnoet
worclen r.astgesteld r,.zrt de scope rran de
audit is. Op n'elke pl'ocessen of subpro
cessen cLent de audit zicl-r tc richten.
u,.elke kn,aliteitsaspecten zijn van belang
en moet hierbij slecl-rts de opzet of ook
de s,-erking van het (sub)proces rv'orden
beoordeelclT Per te beoorclelen proces
lr<trdt r.elolgens de ge\\renste situatie

toetst; men is zich r,:rak onvolcloencle
ber'vust van het belang claalan. Dit kan
leiden tot teleurstelling achteraf s,enneef
het gerealiseelde ir-rlbmtatiesvsteern nret
a21n cle (fr,rnctionele) r.er-u..achtingen
lrlijkt tr volrlucn. Hct uit\ ucrcn \.Jn c(.n
gedegen functionele toem ts een uttstekend rrridclel orl clrt te I'oorkomen.

vastgestelcl, die n-orclt gedefrnieer-cl doorcle van toepassing zijr-rdc kn'aliteitseisen

toetsinll uit te voeren is de zogenaanrde

en de daarmee samenhangende m:ratre-

gelen. \Xrannecr bijvoorbeeld het s,vsteemontr,l'ikkelingspr-oces moet norden
beoorcleelcl r,rit het oogplrnt van ef'fectiviteit, zijn oncler andere cle kwaliteitseisen goeclkeut'ing functionele specificaties clool geblurkersorganisatie ', 'gebntik
methoclen en tecl]nieken' en 'pal-ticipatie gebruikcl bij s1'5lgsnlentn,ikkeling'

van toepassing. In het kacler van

cle

kn-aliteitseis'goeclkeuring fr,rnctronele
spccificaties cloor gebluikersorganisatie'

zijn dan cle ntaatlegelcn

'accorder-ings-

proceclnre' en 'krvaliteitscontrole op cle
functionele specificaties' r,an belang.
N:rdat de ge$'enste situatre door miclclel
Van cle te t()ctsen k\\:rliteitseisen en tnaat
legelen is vastgestelcl kan cle huiclige sitr-ratie \\rorden beoorcleeld. Tijdens cle bc
oorclelingsfese lvorclen cle ntaatregelen

getoetst naar opzet en eyentneel n:rar

l'erking. Op basis van het inzicht in

cle

mate waarin cle vereiste maatregelen a:rnr''u'ezig zijn, uorclt ecn uitspr.aak geclaan
over cle mate t-zrarin wordt volclaan :ran
cle kn'aliteitseisen. Op basis hiervan kan
een conclusic rvorclen getlokken over cle
kw'alrteit r.an het totale proces,
Dool een organisatie-auclit krijgt het ma-

nagement niet alleen inzicht in cle kn,aliteit van de plocessen binnen c1e autor-natiseringsorlJanisatic. ntaal kan ook concreet u'orclen aangege\.en n-elke maatregelcn kunnen u'orclen Ílenolren ter ver
betenng. De otganisatie-ar-rclrt is in pr.ir-rcipe een p1'oces-auclit u,'arn'an het resultaat
te\.ens concrete aanbevelingen inhouclt
voor str-rcturele krval j teitsverbcterinS; r.an

functioneel onts.,erp door cle gebruikers-

organlsatie slechts oppervlakkig

ge-

Een goecle technick om deze fr-rnctionele
'Fagan inspection'. De inspectie techniek
van l-agan bel-relst f'eitelijk het in reamver

band beoordelen vrn een (tr-Lssen)pr.oclukt cloor midclel van het opsporen en
folltcn orn zou,.el incidenstltrctureeI ku'aliteitsvcrbeterir-rg

registr-eren van

teel

zrls

van proclukten te reallsercn. Binnen deze
tecl-rniek rv-olclt een aantal fasen oncler.kencl, rvaaruan de Íàse 'r'oorbcreicling'
één r.an de belangrijkste is. Tijdens deze
fase u'ordt cloor de te:lmleclen vertegenrvoorcligers uit de gebluikersorganisatie
inclividueel gezocht n:r:rl zoveel rnogelijk
unieke fouten. De nadrr-rk ligt hierbij op
uniek. clrt n'il zegÉaen op fouten clie cloor
een andere gebruikcl niet u'orden Ílevon-

den. Dit I'oldt bereikt cloor aan iedere
deelnemencle gebluiker één of meerdere
fi-rncties toe te r-ijzen. De betreffende ge
brr-riker dient r.en'olgens het Íirnctioneel
ont\verp te beoorclelen Vanuit de invals-

hoek van die betrefïende functies, Beoorclelen betekent in dit geval niet zo zeeÍ
het toetscn of één en ancler conform de
standaards en nornlen is. maar.Ínct nafire
een materie-inhor-rclelijke beoorde[ng.
De toegevoegcle n'aarde ven cle Fagan inspection kan r,vorclen verhoogd door het

uitl'oeren \ran een zogenaamde causal
analysis meetinÍl'. Het doel claan'an is hct
analyseren van cle oorzaken van de geconstatcerde (functionele) for-rten. zoals
tc \\reinig of velkeercle gebrr-rikersinltreng

bij het opstellen van het functioneel ont
rverp. De 'cansal anal1'sis rneeting' is in
fèite een aanzet tot stl'Ltctllrele \.erbctering, met als doel soortÉJelijlie tbtrten in
cle toekomst te voorkomen. Bij hc't toe-

de processen.

passen van cie Fagan inspection is het r,.an
lrelrrng tl.rt degene dic de inspccric org;r-

Investeringen binnen de inforrnaticvoorziening n.olden
alleen tcrr-rgr.ercliend als infomatiesvstemen de olganisatie claadu'elkelijk on
clersteunen bij cle bedrijfsr.oering. 1)it
l]oudt in dat infonnatiesystemen de geblurkersorganisatie de juiste Íunctionali-

niseert en stllufi een onaÍhankelijke rol
rren.ult. Deze persoon, de 'moderator',
client niet direct of rnclirect betr-<tkken tc
zijn bij het ontwikke$roccs.
Door het uityoeren van ecn functioncle
toets op basis r.ar-r de Fagan inspcction
techniek l,-orclt c1e goeclker-rling van het
fr-rnctioneel ont$rerp een echte gocclkeuring. De gebruikersorganisatie is op cleze

FAGAN INSPECTION

telt rnoeten bieden. Veelal u,.ordt

het

cloor de ontw-ikkelorganisatic opgcstelde
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n'ijze in staat hazrr eindverantu..oor.delijk
heicl ten atnzien van het fr-rnctioneel ontn-erp c1:radrverkelijk r-rit te oefènen.
PR0JECTDIAGN0SE

Elk

aLrromarise

ringsproject maakt moeilijke perioclen
door'. Er doen zicl-r problemen voor die
niet voolzien zijn, of het produkt u,ijkt
af van cle vervr.achtingen, Dit vormt cen
1'1srco voor succesvolle afr.onding van
het ploject. Projectdiagnose is een instil-llltent voor het opsporen van derge_
lijke risico's. Omdat maatregelen pas genomen kunnen worclen als risico's en
bedreigingen eenmaal bekencl ziin. is
projectdiagnosc dazrrmee eer-r l-rulpmidrlcl r oo1 cie kri alitcitslrehr.crring \.1n J.tomatisedngsprojecten.
Een projectdiagnosc ricl-rt zich in eerste
instantie op l-ret onclerkennen r,-an de beclreigingen voot' een goede afloop r.an
het project. Deze beclreigingen kunnen
zich richtcn op het het proccs (c1e proiectactiviteiten) of op het pr-och,rkt dat door
1-ret ploject r,'u'ordt ontl'ikkelcl. Het proclukt kan lteclreigcl n'orclen cloor onvolkoin clc specificaties of oncler-

menheclen

fr-rnctioneel bescl-rrer.'en,

r.oldt

Het

ontu,erp

cloor cle technische ontr-erpers.

c1e

acceptxtietesters, cle opstellers r.an c1e
proccclures ten behoevc van de administratie\rc organisatie, de opstellers r.an cle
gebrurkershandleiding en later door cle
onderhouclsmcder,'erker-s gebrr-rikt als
tritgangsdocument bi.l het uitr'oer-en l.an
hun rverkzaamheden. Zij zijn als hct n,arc
de gebruikers' r.an het functioneel ont-

n'elp. De audit op het flnctioneel ont_
n'erp kan zich ricl-rten op de bruikbaarheicl van hct ontl'erp r.'oor één of

\

À,.

,r.'1,.i

Drs, E.P,WM, van Veenendaal CISA en A,A,C. Eppink zijn
als quality assurance consultant werkzaam

rrril',(

bij lPlSoftware Control te Nieuwegein.
Vanuit hun functie zijn zij vaak bij het uitvoeren
van audits betrokken.

mecldcre van dezc 'geblr,tikers'. Flierbij
spelen clan espectcn zoals toegankelijkl-reid. r'ollecligheicl, niruu..keurigheid en
cor-rsistentie een belangrijke rol. Trjclens

E

-

cle proclr-rkt auclit wordt het functioneel
ont\verp nlet materie inhoudelijk beoorcleelcl. Dezc beoorcleling vindt plaats met
behnlp r':rn cle eerder beschreven ÍLnc-

tionelc luclit op basis

scrhxtte tcchnologische problerncn. Het
proccs kan lijden onclcr een verkeelcle
bezetting, een nret naar cle omstanclighe

den aangcpaste ontwikkelmerhocle. ccn
verkcerde teststrategie. een slechte infrastructuur of ontbrekende hulpmiclclelen. Uit cle onderkende beclreiginge n
kunnen cle nsico's afgeleid uorclcn clie
het gevolg zrjn r.an deze bedreigingen.
Door de lisico's in hun onclerlingc ver

bancl te kri..antificelcn onrsraar

ee n
blauu'clrr,rk op basis \\.aarvan de projectmanagêf de jurste beslissit-rgen kan ne
men om bepaalde nsico's l1 of nict niet te
onclcn'angen. \erwolgens kunnen maat
legelen worden genomen onr de n-rogelijke plobleensituatres het hoofcl te bieclen.
Hct tijdig cn vooLal regelmatig uitrroeren
\ran een projertcliagnose komt ten gocclc
aen cle beheersba'.Llhcid r,an het rutoma
tise ringspl'o jcct.

PRODUKT-AUDIT Ecn autornrtiselingsploject q.'ordt r.rit behccrsoogpunt geÍr

seercl uitgevoelcl. n'aarbij elke fàsc een

zogcnaamci mijlpaalproclukt oplcvcrt.
Op basis van clit proclukt I'inclt besluit

volrnir-rg platlts ()nttrent het ver\1)l!Jt1'21
ject. De proclukt-ar-rdit heeÍt tot doel een
onafhankelijk oordeel te lJe\ren ovcÍ
zo'n rnijlpaalprodr-rkt. De plodukt-auclit
levcrt belanÉlnjke inÍbrmatie op clie cle

lnan:lller kan clienen als beheersinstnrment en ter onde|steuning Yan de besluitvorming. Dc rneest voorkomencle
ploclnkt-euclrts zrjn: cle arLdit op de c1c
finitiestuclie. de auclit op het fr-rnctionecl
ont\\.erp en cle ar_rclit op l-ret technisch
ont\-erp.
Geclurencle de definiticstuclie n'orclt cle
probleen-rclefinitie I erÍijncl en n'orclen clc
bestaande plocesscn bestucleercl. f'evens
l'olclt het s),'steelnconcept. inc|-rsicf eisen

en critcria. ont\\rorpen en n'orclt een glo
LraLe kostcn/beten-anah'se opgestelcl. De
audit op dc cleÍlnitiestudie kan zich nch
ten op dc realiseclbaarheicl r.an het concept. op dc betror:$'ira:rrl-reicl van cle begroting cn op clc mate n'la|in het

dcfinitiestuclier2rpport r,olcloencle basis
bieclt r,oor het uitvoeren van cie functionecl ontr,i.'erpÍàse.
Íirnctioncel-ontu'crpf:rse r-oldt het
svstcclnconcept nacler gecletaillecrcl en
h-r cle

informatie
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r...rn Fagan inspec-

tion.
In het technisch ontu.erp \.orclt invullinla
!:cg,c\ cn arrt tlc lct lrni., lrc r'irrn cn \\ ur
cie n cle logische specrticaties r,.ertarld
naal f'Vsieke oplossingen. Het techniscl-t
ont\\'cl'p client voldoende basis te bieclen
om het s)'steem cloor middel \ran programtr'ta's en clerge lijke te realiseren.
Door miclclel r.an cle audit op l-ret tech
nisch ontsjefp kan op de vollaencle r.'ragen een antr-oorcl l,orden verkr.eÉ{cn:
,:,rt In hoevsl'1c zijn c1e function:rliteiten
vollcclig en jr-rist r,-ertaalcl in het tech,
nisch ontl.erp?
,ir \Vorclt optilnael gcltruik gcmaakt van
cle rnogelijkheden clie de ontwikkekrmgeving bicclt?
..r Bieclt l-ret techniscl-r ont\\-erp volcloende basis voor het uitvoeren van cle re:rlisxticfase'i
Uit het bovcnstaancle blijkt, det cle prodlrkrauclit op vecl r, elscl-rillende xspecten
gericht kan zijn. Het is clerhah.'e van !ar()()t
bclzrng het cloel van cle ludit ecncluiciig te
bepalen. Vanuit cleze cloclstelling kan het
onclerzoeksgebiecl u.'olclen zrÍgebakend

en kan de proclukt auclit l.orden
\{)cTLl.

Dool lrrt |cg. lr|.tti,g trilre1

plodr-rkt-ar-rclits geclurencle
maart 1994

het

r-rit5;e
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ver.loop

van het project kan cle ku'aliteit van de
opgeleverde produkten u,.orclen bewaakt

en kan zonodig tijdig worden

bijge-

stuurd. De produkt-audit zorgt voor de
benocligde zekerheid en duiclelijkheid bij
het management.
C0NIRA.TEIIINGEN Steeds meer olga-

nisaties ga21n eftoe over om beclrijfsr-reemde activiteiten Lllt te besteclen aan

daarin gespecialiseerde bedrijven. Die
trend is ook n aar te nemen met l)etrekking tot automatiseringsprojecten. Steeds
vaker worden pro.iecten 'fixed-pr-ice, of
op basis van een vaste prijs per Íunctiepunt uitbesteecl. Hoewel l-ret 'fixed-price,

tract binclend verklaard wor-clen. Bij het
uitbesteden op basis van een vaste prijs
per functiepunt rnoet dus voldoende aandacht worden gegeven aan het definiëren
van het begrip functiepunten. Eén van de

maatregelen die kan n-orden genomen is
het maken van concrete afspraken over
een u1t te voeren contratelling. Het voorkonrt eindeloze discussie en maakt het
begrip fi.rnctiepunten objectief hanteerbaar en daarmee het uitbesteden op basis
van een vaste prijs per fi-rnctiepunt u..erkbaar.

Binnen her rotale
\:ln inforrnalicvoorziening ncemt

uitbesteclen ogenschijnlijk cle meest aantrekkelijke vorm is, is het in de pr-aktijk
een bron van misverstanden en conf'lic-

het operationele infolmatiesysteem c1e
centrale plaats in. Beheersing van het

ten. Deze I'orm van uitbesteden is
slechts dan te adviseren, als exact is

ces vereist derhalve een gedegen inzicht

vastgelegcl s'at

cÍ moet gebeuren en ais

er honclerd procent zekelheicl is clat de
specificaties gedlrrencle het project niet
rneer zullen nijzigen.

upcrationele informatievoorzieningspr.o-

in de ku,-aliteit van de operationele informatiesystemen om:
- cie risico's die worden gelopen bij het
in produktie hebben en bij het onderhouden van het informatiesysteem te kunnen

De aanpak op basis van een vaste prijs

inscl-ratten;

per functiepr-rnt geniet momenteel

-

een

grote belangstelling en acceptatie in de
rnarkt. Bij een dergelijke vorrn vzrn uitbesteden is het van groot belang dat in een
vroegtijdig stadir-rm worclt vastgelegd hoe
het aantal functiepunten wordt bepaald.
Het noet immers niet zo zijn dat er cliscussie over het aantal functiepunten (en
dus u'eer de prijs) ontstaat. NIen client
eenduicLg :rf te spreken op basis van
u-elk functiepuntdizrlect (bijvoorbeeld
NEFPUG of FPA) het aanral ftrncriepunten
wordt bepaalcl en welkc tehicl-rtlijnen als
uitganÉaspLrnt R-orclen gehanteercl.

Met deze eerste stap is reecls een grote
rnate van cluidelijkheid ontstaan. Blijft
echter" de r.raag, N'ie het aantal tunctiepunten definitief vaststelt en dus invulling
geeft aan de wrtte vlekken die de diverse
functiepuntclialecten (helaas) nog steeds

hebben. Om eindeloze en vaak irritatie
opwekkende drscussies te voorkomen is
het raadzaam, contractueel vast te leggen
dat door een onafhankelijke partij een

contratelling zal worden uitger.oerd. Dit
betekent dat door zowel het softwarehuis
als de dercle partii een fr-rnctiepunt-telling
wordt opgesteld, Door de derde partij
wordt tevens een verschillenanalyse tussen cle trvee fr-rnctiepunt-tellingen uitÉlevoerd. Over cle geconstateerde l.erschil-

len kan overleg plaatsvinden. Onl

de

sitriatie af te dekken u,.aarin men l-ret hieror.er niet eens n.ordt, kan bijvoorbeeld de
uitkorr-rst

van cle contratelling in het con,

voering plaatsvindt. Bij de beoorcleling

van de vetwerkingsdocumentatle

staan

veelal kwaliteitseisen centraal die slechts
door beoorcleling van rapportages en logÉaings over een langere periode kunnen
r''orden getoetst, zoals continuïteit, machinebeslag en beveiliging.
I)e system-audit geeft op deze wijze in_
zicht in de status van het opeÍationele 1n_
fornatiesysteem en levert concrete aan-

bevelingen ten aanzien van eventuele

SYSTEEM.AUDIT

proccs

naar de mate waarin de testgevallen dek,
kend zijn en de wijze waarop de testuit-

een inschatting te kunnen maken van
de aanpasbaarheicl van l-ret huidlge infor-

matresysteem voor toekolnstige ontwik-

kelingen;

de kosten voor exploitatie en onderhond van cle inforrnatiesystemen te kun-

-

nen optimaliseren.
Inzicht in de krvaliteit van een operationeel systeem kan worden verkregen door
l-ret (laten) uitvoeren van een system-all-

dit. De wi.jze van uifvoering van de

sys-

verbeteringsacties. De resultaten van de
audit kunnen clienen als onderster.rning
bij de beslr-ritvorming, maar zoÍgen er met
name vooí dat ook het w-ellicht meest

cruciale onderdeel van de informatie_
voorziening, het operationele informatiesysteem, kan worden beheerst.
MANAGEMENI.INSIRUMENï Er zljn cLtverse audit-vormen op het gebied van

de

informatievoorziening. Hierboven

zijn zeker niet alle mogelijke vormen en

variaties daarop aan bod gekomen,
maar wel deg;ene die in de praktilk 1-ret
meest voorkomen.

Indien tot auditing wordt besloten, moet
de nodige aandacht besteed worden aan
de wijze van uitvoering. Zonder hier in
detail te treden kan worden gesteld, dat
audits waarin effectiviteit en efficiency
centraal staan structllreel een andere be_
nadering vergen dan audits waarbij betrouwbaarheid centraal staat. Met name
bij een audit die zich richt op effectiviteir
en eÍïiciency is het van belang dat de au-

tem-audit is uiteraard afhankelijk van de
aspecten u.'aarin inzicht rs gewenst. Een
a:rntal onderdelen is echter redelijk standaarcl binnen een system-audit aanwezig.
tsiina alti,d vindt namelijk een beoorcle-

ditor, naast ar-rdit-expertise, tevens een
ruime pÍaktijkerwaring heeft op het ge_
biecl van de informatievoorziening. Als

ling plaets van de aanirczige ontwerp-

melijk concrete, pÍagmatische en

clocumentatie,

de

progralnmatuur, de

beschikbare test$/are en de ver-werkingsdocumentatie. De ontwerpclocllmentatie
kan daarbij worden beoorcleelcl op actualiteit, consistentie (ook in relatie tot de
pro€arammatuur), volledigheid en onderhor-rdbaarheid. De beoordeling van de
pÍogrammatuur vindt in de praktijk grotencleels geelrtomatiseerd plaats. Met be
hulp van reverse engineering-hulpmidclelen kan snel inzicht worden verkregen in
de mate van Élestructureerdheid, modulariteit en complexiteit van de programmatuur. Bij het beoordelen van de testware
wordt bekeken in hoeverre de gevolgde
testaanpak voldoende zekerheid biedt
voor de kwaliteit van het infonnatiesysteem. Hierbij wordt met name gekeken
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ondercleel van de audit kunnen dan nareali_

seerbare aanbevelingen worden gedaan,

die mede zijn gebaseerd op de nrime
praktijker-varing van de auditor.

De verscheidenheid van de objecten en
aspecten waarop de audit zich kan rich,
ten geeft aan dat ar-rditinp; voor een veelheicl van doeleinden kan worden gebruikt. Door de diverse audit-vormen in
onderlinge samenhang te beschouwen,
wordt auditing een middel waarmee inzicht kan worden verkregen in het totale
gebied van de informatievoorziening, Indien structureel toegepast, is auditing een

instÍument bij uitstek om het management een duídelíjk inzicht te verschaf'fen
in de effectiviteit en elficiency van de informatievoorziening en langs die weg het
proces beter te

beheersen.
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