PRE- EN POSTLIVE REVIEWS BIJ APPLICATIE-IMPLEMENTATIES

Heeft het zin om geld
en middelen te spenderen
aan pre- en postlive reviews?

P

Pre- en postlive reviews zorgen voor een wezenlijke bijdrage aan het succes van iedere
systeemimplementatie. Wij, auditors die dergelijke beoordelingen hebben uitgevoerd,
ervaren dit, maar ook de organisaties waar de beoordelingen hebben plaats gevonden.
Waarom laten organisaties deze pre- en postlive reviews uitvoeren? Wat is de toegevoegde waarde voor de organisatie en hoe worden de reviews aangepakt? Op welke
wijze kunnen organisaties in deze reviews participeren? In dit artikel zullen wij antwoord
geven op deze vragen en ingaan op de toegevoegde waarde die een IT-auditor kan bieden bij dergelijke reviews.
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POSTLIVE REVIEWS

Doelstellingen
Bij pre- en postlive reviews gaat het
om twee beoordelingen die rondom
het go-liveNPNFOU WBO FFO CFMBOH
rijke systeemimplementatie worden
uitgevoerd. De prelive review wordt
circa zes weken voor de go-liveVJUHF
voerd. Deze termijn is gebaseerd op

het feit, dat de laatste zaken die
XPSEFO HFPCTFSWFFSE OPH NFF HFOP
NFOLVOOFOXPSEFOUJKEFOTEFJNQMF
mentatie en tevens de testresultaten
OPH CFLFLFO LVOOFO XPSEFO &FO
kostenafweging is hier vaak het geval.
6JUFSBBSEJTFFOHFTQMJUTUFQSFMJWFWBO
drie maanden voor het project en vier
XFLFOWPPSIFUQSPKFDUPPLFFONPHF
lijkheid, maar deze keuze wordt
CFQBBME EPPS FFO LPTUFOCBUFOPWFS

weging. De hoofddoelstelling van de
QSFMJWF SFWJFX JT PN FFO POBGIBOLF
lijke partij de belangrijkste issues in
het project (implementatiesysteem) te
laten benoemen en aanbevelingen te
MBUFO EPFO PN EF LBOT PQ FFO NJT
MVLUFHPMJWFUFWFSLMFJOFO%FQSFMJWF
review is een momentopname kort
WPPS HPMJWF  PQ FFO NPNFOU XBBSPQ
bijsturing door de projectleiding nog
mogelijk is.
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Review framework pre-live reviews
Betrokkenheid management

Beoordeling van de wijze waarop het management bij het project is betrokken, zoals de onderbouwing van de business case, het sponsorship, de wijze waarop veranderingen in de organisatie en in processen worden doorgevoerd en de wijze waarop de risico’s in het project worden beheerst.

Project structurering

Beoordeling van de wijze waarop het project is gestructureerd, zoals de samenstelling en verantwoordelijkheden van de stuurgroep, projectleiding en werkgroepen, de
opzet van het projectplan en de bewaking van de planning.

Bewaking project reikwijdte

Beoordeling van de wijze waarop de reikwijdte van het project wordt bewaakt, zoals de blauwdruk van het nieuwe systeem, de interfaces, de organisatieonderdelen die
binnen de reikwijdte vallen, de interne controlemaatregelen, enzovoorts

Pre-implementatie controles

Beoordeling van de wijze waarop de organisatie pre-implementatie controles uitvoert, zoals het testplan, het data conversieplan, het trainingsplan, de risicoanalyse en
interne controlemaatregelen en het supportplan. Tevens vaststelling van de kwaliteit van deze documenten en de wijze waarop ze zijn geïmplementeerd.

Voorbereiding go-live

Beoordeling van de mate waarin systeembeschikbaarheid is verzekerd, vaststelling dat de gebruikersacceptatietest is uitgevoerd en dat bevindingen zijn opgevolgd en
beoordeling van het go-live plan.

Tabel 1: Review framework pre-live reviews
/FWFOEPFMTUFMMJOHFO WBO EF QSFMJWF
review zijn de controle dat aan interne
SJDIUMJKOFO XPSEU WPMEBBO  CJKWPPS
beeld op het gebied van financiën en
*5  FO PN UF XBLFO WPPS WFSNJOEF
ring van de kwaliteit van de algehele
DPOUSPMFPNHFWJOH CJOOFO EF PSHBOJ
TBUJFPGIFUPOEFSEFFMXBBSEFJNQMF
NFOUBUJF QMBBUT WJOEU "MT WPPSCFFME
WBO JOUFSOF SJDIUMJKOFO HFMEFO WPPS
schriften met betrekking tot de
inrichting van functiescheiding
binnen het systeem en de keuze voor
CFQBBMEF IBSE FO TPGUXBSF EJF EPPS
de IT afdeling is voorgeschreven.

velingen; voorts wordt veelal een
advies gegeven over de voortgang van
het project. De besluitvorming met
betrekking tot het project blijft te
BMMFOUJKEFJOIBOEFOWBOEFQSPKFDU
leiding. De vraag die wellicht opkomt,
is of de projectleiding nu voldoende
tijd heeft om er voor te zorgen dat
TJHOJGJDBOUFDPOTUBUFSJOHFOOPHCJKHF
stuurd kunnen worden alvorens live
UF HBBO  )FU BOUXPPSE JT OJFU BMUJKE
positief en een uitstel van go live
EBUVN[JFOXFJOEFQSBLUJKLWPPSLP
men.

Aanpak
De pre- en postlive reviews kunnen
door een externe auditor worden uitgevoerd, eventueel in samenwerking
met bijvoorbeeld een Interne
Accountantsdienst (IAD) van een
bedrijf/organisatie. Zowel de IAD
als de externe auditor hebben geen
betrokkenheid bij de systeemimplementatie en kunnen hierdoor een
onafhankelijk onderzoek uitvoeren.
Als een IAD en een externe auditor
samenwerken in een review, dan
wordt binnen één team grote kennis
%F QSF FO QPTUMJWF SFWJFXT [JKO van de organisatie gecombineerd met
reviews, dus geen audits, dat wil een optimale onafhankelijkheid. Het
zeggen dat zij geen hoge mate, maar team dat de review uitvoert is veelal
een redelijke mate van zekerheid multidisciplinair samengesteld.
geven. De reviews monden uit in een Afhankelijk van het soort systeem
SBQQPSU NFU CFWJOEJOHFO FO BBOCF dat wordt geïmplementeerd, kunnen
De postlive review wordt een tot twee
NBBOEFOOBEFHPMJWFVJUHFWPFSEFO
hiervan zijn de doelstellingen om vast
te stellen of de aanbevelingen uit de
prelive review zijn opgevolgd en of de
business, de financiële administratie
en het geïmplementeerde systeem
OBBSCFIPSFOESBBJFO6JUFSWBSJOHJT
HFCMFLFOEBUUFONJOTUFFFONBBOEBG
TMVJUJOHVJUHFWPFSEEJFOUUF[JKO BMWP
SFOT FFO QPTUMJWF SFWJFX UF LVOOFO
uitvoeren.
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operational auditors, IT-auditors of
financial auditors worden ingezet.
De inbreng van de IT-auditors is
gericht op het projectmanagement
van systeemimplementaties, hun
kennis van interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot gegevens
en systemen en hun kennis op het
snijvlak van bedrijfsprocessen en IT.
De pre- en postlive reviews worden
in relatief korte tijd uitgevoerd.
Afhankelijk van het systeem wordt
de review door gemiddeld twee
auditors in maximaal vijf werkdagen uitgevoerd. Hiermee is een
juiste balans gevonden tussen de
belasting van de projectorganisatie
enerzijds en het creëren van toegevoegde waarde voor de betrokkenen
bij het project. In die tijd worden
interviews gehouden met de belangrijkste betrokkenen en wordt relevante documentatie beoordeeld. De
geïnterviewden komen uit verschillende delen van de organisatie. Zo
wordt niet alleen de directie geïnterviewd, maar ook de proceseigenaren, de key users  EF QSPKFDUMFJ
ding, stuurgroepleden en de
*5CFIFFSPSHBOJTBUJF %F SBQQPS
UBHF NFU CFWJOEJOHFO FO BBOCFWF
lingen wordt uitgebracht aan velerlei
mensen in de organisatie: zo kunnen
EF$'0 EF$*0 EFEJSFDUJFWBOIFU

Review framework postlive reviews
Business onder controle

Beoordeling van de mate waarin de business zijn processen onder controle heeft. Elementen die hierin aan de orde komen, zijn het kennisniveau van de eindgebruikers,
de aanwezigheid van overdrachtdocumenten van de project- naar de lijnorganisatie en de kwaliteit van de management informatie.

Administratie onder controle

#FPPSEFMJOHWBOEFNBUFXBBSJOEFGJOBODJÑMFBENJOJTUSBUJFPOEFSDPOUSPMFJT&MFNFOUFOEJFBBOEFPSEFLPNFO [JKOEFBBOTMVJUJOHFOUVTTFOTVCBENJOJTUSBUJFTFO
grootboek, de aansluiting van gegevens tussen het oude en nieuwe systeem, de wijze waarop de eerste periodeafsluiting is verlopen en het kennisniveau van de eindgebruikers.

Systeem onder controle

Beoordeling van de mate waarin het systeem onder controle is. Hierbij moet worden gedacht aan de stabiliteit van het systeem en de interfaces, het blokkeren van de
user IDs van de consultants, aard en omvang van openstaande issues, kwaliteit van de systeemdocumentatie en de werking van de geprogrammeerde controles en functiescheiding in het systeem.

Project evaluatie

Beoordeling of een project evaluatie heeft plaats gevonden en een lessons learned analyse heeft plaats gevonden.

Tabel 2: Review framework postlive reviews
organisatieonderdeel waar de imple
mentatie plaatsvindt, de projectlei
EJOHFOEFFYUFSOFBDDPVOUBOUPQEF
verzendlijst komen te staan.

dusdanige bevindingen oplevert, dat
de organisatie besluit eerst de bevin
dingen op te lossen en dat hierdoor
de implementatie wordt uitgesteld.
Organisaties die dat niet doen, lopen
Review framework
een grote kans op serieuze problemen
%F QSF FO QPTUMJWF SFWJFXT XPSEFO OBEFHPMJWF CJKWPPSCFFMEUJKEFOTEF
uitgevoerd op basis van een review eerste financiële maandafsluiting na
GSBNFXPSL OPSNFOLBEFS "TQFDUFO HPMJWF
die in het prelive framework aan de
orde komen, zijn onder andere de vol Organisaties zijn in het algemeen
gende punten:
positief over de resultaten van de
t CFUSPLLFOIFJE WBO IFU NBOBHF reviews. Zij spreken hun waardering
ment;
uit over de betrokkenheid van een
t QSPKFDUTUSVDUVSFSJOH
onafhankelijke partij van buiten de
t CFXBLJOHWBOEFQSPKFDUSFJLXJKEUF projectorganisatie, die nog eens kri
t QSFJNQMFNFOUBUJFDPOUSPMFT
UJTDIOBBSIFUQSPKFDULJKLU)JFSEPPS
t WPPSCFSFJEJOHWBOEFHPMJWF
wordt een tunnelvisie voorkomen en
worden frisse ideeën aangedragen die
In tabel 1 is voor ieder aspect een EFLBOTPQFFOTVDDFTWPMMFHPMJWFWFS
nadere toelichting gegeven.
HSPUFO&FOBOEFSTUFSLQVOUWBOEF
reviews volgens auditees is dat deze
)FUQPTUMJWFSFWJFXGSBNFXPSLPNWBU hen in staat stelt om hun greep op het
de volgende aspecten:
financiële maandeinde proces verder
t *TEFCVTJOFTTPOEFSDPOUSPMF
te verbeteren en dat het veranderma
t *TEFBENJOJTUSBUJFPOEFSDPOUSPMF
nagement beter op de agenda kan
t *TIFUTZTUFFNPOPEFSDPOUSPMF
worden geplaatst.
t *TFFOQSPKFDUFWBMVBUJFVJUHFWPFSE
Toegevoegde waarde voor de IAD
*OUBCFMXPSEUQFSBTQFDUFFOOBEFSF %F QSF FO QPTUMJWF SFWJFXT LVOOFO
toelichting gegeven.
bij succesvolle uitvoering een middel
[JKOPNEFSFMBUJFUVTTFO*"%FOEF
TOEGEVOEGDE WAARDE EN
organisatie verder te verbeteren en
LESSONS LEARNED
veranderen. In het kader van de
TZTUFFNJNQMFNFOUBUJFT LBO EF *"%
Toegevoegde waarde voor de business
meer de rol van adviseur en sparring
Wat is nu de toegevoegde waarde van partner krijgen en is zij in een vroeg
EF QSF FO QPTUMJWF SFWJFXT  *O EF tijdig stadium op de hoogte van en
praktijk komt het voor dat een review betrokken bij de veranderingen die

LPNFO HBBO 0PL CJFEFO QSF FO
postlive reviews de mogelijkheid om
EFSFMBUJFNFUEFDFOUSBMF*5BGEFMJOH
te verbeteren, doordat hen in een
vroegtijdig stadium informatie wordt
gegeven als zaken in de overdracht
WBO QSPKFDUPSHBOJTBUJF OBBS *5
beheerorganisatie mogelijk een issue
vormen. In sommige gevallen heeft de
waardering van de cliënt zelfs geleid
UPUFYUSBBBOWSBHFOWPPSEFVJUWPFSJOH
WBOQSFFOQPTUMJWFSFWJFXTEPPSEF
*"%
Plaats binnen het assurance framework
Pre- en postlive reviews kunnen
worden opgenomen in het overall
assurance framework dat binnen een
PSHBOJTBUJF BBOXF[JH JT )FU BTTV
rance framework betreft de toetsing
van een aantal interne controlemaat
regelen binnen een organisatie. De
prelive review heeft hierbij een twee
MFEJHF GVODUJF &OFS[JKET XPSEU PQ
basis van de resultaten enige zeker
heid verkregen over de wijze waarop
de organisatie projecten in de greep
IPVEU"OEFS[JKETLVOOFOCFWJOEJO
gen uit de prelive review aanleiding
vormen om onderzoek in te stellen
naar andere aspecten binnen de orga
nisatie (signaalfunctie). De postlive
review vervult ook bovenstaande
functies, maar kan als middel dienen
om een gedeelte van de interne con
USPMFSFWJFXT VJU IFU BTTVSBODF
GSBNFXPSLVJUUFWPFSFO"VEJUDPN
mittees tot slot zijn ook altijd bijzon
der geïnteresseerd in de resultaten
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%FUPQMVJEU
&FOHPFEFUSBJOJOHWBOLFZVTFSTFO
eindgebruikers is een belangrijke
voorwaarde voor het slagen van
JFEFSF JNQMFNFOUBUJF )JFSPQ NPFU
Top 5 van lessons learned
In de praktijk zien we vaak dat de in tijd niet worden bezuinigd. Wij
implementatie van een applicatie niet ervaren implementaties waar de
BMUJKE FFO TVDDFT JT %F OBWPMHFOEF  applicatie in principe functioneert
lessons learned zijn zaken die wij in de zoals beschreven, maar de gebruiker
praktijk regelmatig tegenkomen en niet weet om te gaan met nieuwe
WPPSLPNFO LVOOFO XPSEFO CJK UPF functionaliteit. Wij zien vaak dat
LPNTUJHF JNNQMFNFOUBUJFT )FU een nieuwe applicatie ook leidt tot
instrument van de reviews zoals nieuwe werkwijzen en dat dit laatste
geschetst in het artikel is hier uit WBBLFFOBSHVNFOUJTPNEFBQQMJDB
geboren. De lezers die ervaring met tie de ‘schuld’ te geven van allerlei
JNQMFNFOUBUJFTIFCCFO[VMMFOPOEFS ‘misstanden’ of ‘vertragingen’ die zijn
staande lessons learned herkennen, POUTUBBOOBHPMJWF
NBBSOJFUUFNJOLPNFO[FJOEFQSBL
De testwerkzaamheden dienen door
tijk nog steeds veelvuldig voor.
eindgebruikers te worden verricht
en dienen een afspiegeling te zijn
van alle situaties (scenario’s) die zich
in werkelijkheid kunnen voordoen.
Wij ervaren vaak dat er keurig een
testomgeving wordt ingericht
Drs. E.C.L.M. (Erik) Beckers RE is
Senior Manager bij Ernst & Young
waarin gebruikers kunnen testen en
Advisory. Hij is werkzaam binnen het
tevens kunnen worden getraind.
Program Advisory Services team. In deze
&DIUFS  JOEJFO EF[F UFTUPNHFWJOH
functie is hij verantwoordelijk voor advigeen reële testdata bevat en waarin
sering aan organisaties die te maken hebHFUFTU XPSEU PQ CBTJT WBO UFTUBD
ben met verandertrajecten op business
DPVOUT NFU [FFS SVJNF CFWPFHEIF
en IT gebied. Daarnaast adviseert hij
den, is dit geen afspiegeling van de
organisaties op het gebied van complianwerkelijkheid en ontstaat er een
ce met betrekking tot wet en regelgeving.
hNJTNBUDIh NFU EF XFSLFMJKLF TJUVB
UJFOBHPMJWF%FNJTNBUDI[JUIFN
JO IFU GFJU EBU OB HPMJWF TQSBLF JT
van keurig 'afgeknepen' rollen en dat
P.H.W. Roothans RE is Senior
op basis van een beperkte data set
IT-auditor bij Nutreco. Sinds 2006 is zij
niet alle businessscario's getest
verantwoordelijk voor alle IT-audit activikunnen worden met alle gevolgen
teiten binnen de organisatie. Voorheen is
van dien.
van de reviews en helpen haar bij de
VJUWPFSJOH WBO IBBS UPF[JDIUIPV
dende functie.

zij werkzaam geweest bij Ernst & Young
EPD Audit.

M.E. Zijderveld RE RA is Senior
Manager bij Ernst & Young Advisory. Hij
is werkzaam binnen het ERP specialisten
team. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van audit en
adviesopdrachten bij organisaties die een
ERP systeem operationeel hebben of
bezig zijn om dit te implementeren.
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POEFSEFFM [JKO WBO IFU JNQMFNFOUB
tieproject.
%BUBDPOWFSTJFEJFOUEPPSFJOEHFCSVJ
kers plaats te vinden, of minimaal
door hen te worden gecontroleerd en
HFBDDPSEFFSE %PPSEBU IFU FJHFOBBS
TDIBQWBOEFEBUBCJKEFFJOEHFCSVJ
LFSTMJHU LBOEF*5BGEFMJOHHFFOWFS
antwoording nemen voor de juiste en
WPMMFEJHFDPOWFSTJF)FUJTPO[FFSWB
SJOH EBU EF SPMMFO FO WFSBOUXPPSEF
MJKLIFEFO WBO [PXFM EF *5BGEFMJOH
(faciliterende rol), als de business
FJHFOBBSWBOEFEBUB OJFUHPFELFO
CBBS [JKO HFNBBLU )JFSEPPS CFTUBBU
het risico dat de dataconversie niet
juist en volledig wordt uitgevoerd.
De projectorganisatie dient tot circa
drie maanden na de implementatie
nog ondersteuning te leveren, waarna
overdracht aan de lijnorganisatie
QMBBUTWJOEU &JOEHFCSVJLFST IFCCFO
tijd nodig om bekend en wegwijs te
SBLFONFUIFUTZTUFFNFOPOEFSTUFV
ning vanuit de projectorganisatie is
hierbij van essentieel belang. Wij
FSWBSFOEBUPSHBOJTBUJFEJFFFONFFS
voudige uitrol van een applicatie
hebben of meerdere projecten heeft
lopen, vaak de projectmedewerkers
op nieuwe implementaties plaatst,
waardoor de ondersteunende rol niet
altijd optimaal kan worden ingevuld.

AFSLUITING
1SF FO QPTUMJWF SFWJFXT MFWFSFO FFO
wezenlijke bijdrage in het succes van
de implementatie van een nieuw
TZTUFFN #FJEF CJFEFO EF NPHFMJKL
heid om de implementatie door een
Wijzingen in de bedrijfsprocessen en POBGIBOLFMJKLFBVEJUPSUFMBUFOCFPPS
in het assurance framework dienen delen die frisse ideeën meebrengt over
voorafgaand aan de implementatie in hoe het succes van de implementatie
kaart te worden gebracht en de LBOXPSEFOWFSHSPPU%FNFUIPEPMP
impact dient in de implementatie te gie kan zodanig worden opgezet dat
XPSEFO NFFHFOPNFO 4PNT WJOEU zowel projectmanagement als
pas na de implementatie een analyse systeeminhoudelijke zaken worden
plaats van de wijzigingen die hebben CFPPSEFFME %F QSF FO QPTUMJWF
plaatsgevonden, hetgeen een risico reviews kunnen indien gewenst in
WPSNUWPPSEFCFIFFSTJOHWBOEFQSP TBNFOXFSLJOH UVTTFO FFO FYUFSOF
DFTTFO )JFSCJK FSWBSFO XJK WBBL EBU BVEJUPS FO FFO *"% XPSEFO VJUHF
procesbeschrijvingen, gewijzigde WPFSE XBBSEPPSFFOKVJTUFDPNCJOB
functiescheidingen, manuele en tie van onpartijdigheid en kennis van
geprogrammeerde controles geen de organisatie wordt ingebracht. ■

