
Inleiding

In dit artikel zal op de impactanalyse worden ingegaan
als methode om de noodzakelijke aanpassingen in de IT
te identificeren en om de volledigheid hiervan te waar-
borgen. Het primaire doel van de impactanalyse is om
een volledig overzicht op te leveren van de functionali-
teiten die ‘eurogevoelig’ zijn. Een ander doel is het vol-
ledig inzicht krijgen in de keuzen die moeten worden
gemaakt en de besluiten die moeten worden genomen.
Verder zal in dit artikel specifiek aandacht worden
besteed aan de relatie tussen de eurostrategie en de
omvang van de aanpassingen in de IT, en aan europro-
jecten die vanuit de IT-afdelingen zijn opgestart. Wij
beperken ons in dit artikel tot het aandachtsgebied IT.

Wij definiëren eurofunctionaliteit in dit artikel als ‘dat-
gene waar de gulden wordt vervangen door de euro’.

Impactanalyse en strategie

Zoals reeds uitvoerig is behandeld in de voorgaande arti-
kelen, heeft de gekozen eurostrategie invloed op de
impactanalyse. De strategie bepaalt van welke over-
gangsmomenten de impact moet worden vastgesteld. Bij
de meeste bedrijven worden twee momenten onder-
scheiden, namelijk de invoering van een gewenningspe-
riode en de feitelijke overgang van de basisvaluta gulden
naar euro, veelal op 1 januari 2002. Indien een bedrijf
een andere overgangsdatum voor de basisvaluta kiest
dan 1 januari 2002, dan zal veelal in de periode tot 2002
gewenningsinformatie worden gegeven. Er is in Neder-
land ook een aantal bedrijven die drie overgangsmo-
menten kennen. De eerste overgang is de vermelding van
de euro naast de gulden. Vervolgens wordt bijvoorbeeld
in 2001 geconverteerd naar de basisvaluta euro, waarbij
gewenningsinformatie wordt gegeven. En in 2002 zal de
gewenningsinformatie moeten worden verwijderd.

De strategie heeft ook invloed in de gewenningsperiode.
Indien de keuze wordt gemaakt om in de gewenningspe-
riode te communiceren in euro’s, dan is bijvoorbeeld in
telefoongesprekken met klanten de beschikbaarheid van
de juiste informatie in de IT-systemen op elk moment
noodzakelijk. Indien gekozen wordt voor vermelding
van euro’s naast guldens op facturen (= valutaherken-
baarheid op de output), dan worden de aanpassingen in
de IT-systemen in deze periode veel minder complex.

Geconcludeerd kan worden dat de gekozen eurostrate-
gie belangrijke consequenties heeft voor de impactana-
lyse, de uiteindelijke vormgeving van de eurofunctiona-
liteit en het aantal benodigde aanpassingen. Een
belangrijk nevendoel van de impactanalyse is dan ook
het valideren van de gekozen strategie. Immers, door het
uitvoeren van de impactanalyse wordt de haalbaarheid
van de gekozen strategie vastgesteld. Dit is belangrijk,
omdat de beschikbare tijd tot 1 januari 2002 beperkt is.
De uitkomsten van de impactanalyse kunnen tot gevolg
hebben, dat bepaalde strategische uitgangspunten moe-
ten worden heroverwogen.

De impactanalyse

Algemeen

Met de gekozen strategie als uitgangspunt wordt in de
impactanalyse op basis van een procesgerichte aanpak
het effect van de invoering van de euro bepaald. In deze
procesgerichte benadering worden eerst de eurogevoeli-
ge processen en vervolgens de daarbij behorende IT-
(ondersteunende) systemen in kaart gebracht. Voordeel
van deze aanpak is dat de business en de IT integraal
worden opgepakt en dat de basis voor de aanpak bij de
bedrijfsprocessen ligt. Met een op deze wijze gestructu-
reerde uitwerking van de impactanalyse is het mogelijk
alle noodzakelijke aanpassingen (tijdig) te identificeren
waardoor de volledigheid wordt gewaarborgd.

Voor het uitvoeren van een impactanalyse moeten de
volgende fasen worden doorlopen:

* vooronderzoek;

* functionele analyse;

* functioneel ontwerp.

In het vooronderzoek wordt vastgesteld welke organisa-
tieonderdelen eurogevoelig zijn. In de fase van de func-
tionele analyse wordt gedetailleerd de eurogevoeligheid
van de processen en systemen in kaart gebracht. De
effecten op de functionaliteiten (programmatuur), op
interfaces en op de onderliggende gegevensverzamelin-
gen worden in functionele zin gedetailleerd onderzocht
en uitgewerkt. De resultaten van deze gedetailleerde ana-
lyse worden als input gebruikt voor het ontwerpen van
de noodzakelijke aanpassingen.
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Is het specificeren van de eurofunctionaliteit wel belangrijk bij de overgang
naar de euro? Moet in een geautomatiseerd systeem een gulden niet gewoon
worden vervangen door de euro? Het is toch gewoon een IT-probleem, dat 
de IT-afdeling of de softwareleverancier wel oplost? Voor een deel is dat
natuurlijk wel zo, maar er komt meer bij kijken. Hoe waarborg je de
volledigheid van de aanpassingen en waar moet je specifiek op letten?
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Het vooronderzoek

In het vooronderzoek vindt een globale analyse plaats
van de organisatieonderdelen die eurogevoelig zijn. Een
effectieve aanpak is om de bedrijfsprocessen binnen de
organisatie te ontleden in primaire en ondersteunende
processen volgens de methodiek van Porter (zie figuur 1).
In het algemeen kan worden gesteld, dat processen waar-
in financiële gegevens worden gebruikt, eurogevoelig
zijn.

Doel van deze globale analyse is het in beeld brengen van
de eurogevoelige bedrijfsactiviteiten en het creëren van
awareness bij deze organisatieonderdelen. Een ander
doel van de globale analyse kan zijn het inrichten (of
beoordelen) van de projectorganisatie voor de invoering
van de euro. Bepaalde activiteiten zouden kunnen wor-
den geclusterd, terwijl weer andere activiteiten in aparte
eurowerkgroepen kunnen worden ondergebracht.

De functionele analyse

Na het vaststellen van de eurogevoelige bedrijfsactivitei-
ten wordt een gedetailleerde functionele analyse uitge-
voerd. Deze stap is de belangrijkste en meest bewerkelij-
ke fase binnen de gehele impactanalyse. De functionele
analyse kent de volgende stappen:

* bepalen welke producten/diensten de (eurogevoelige)
bedrijfsonderdelen voortbrengen. Voorbeelden van pro-
ducten zijn offertes, contracten, salarisstroken, subsidie-
beschikkingen, facturen, etc.;

* in kaart brengen van de totstandkomingsprocessen;

* gedetailleerd weergeven van de daadwerkelijke im-
pact van de euro op de processtappen en IT-systemen.

De start van de functionele analyse is een aanduiding
van de producten die de (eurogevoelige) organisatie-
onderdelen voortbrengen. Van deze producten worden
vervolgens de processen geheel in kaart gebracht. Per
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processtap wordt bepaald wat de benodigde informatie
is, welke informatie de stap genereert, welk IT-systeem
de processtap ondersteunt en in welke mate de proces-
stap en het IT-systeem eurogevoelig zijn (zie figuur 2).

Na het bepalen van de eurogevoelige processtappen en
IT-systemen kan gedetailleerd de daadwerkelijke impact
van de euro worden bepaald. Hiervoor is het noodzake-
lijk de volgende componenten per systeem te onder-
scheiden:

* programmatuur, waaronder interfaces;

* (transactie)gegevens die zich onder meer in tabellen
bevinden.

Voor het vastleggen kan de systematiek worden gehan-
teerd zoals vermeld in figuur 3.

Aan het einde van de functionele analyse is een gedetail-
leerd inzicht verkregen in ‘wat’ er binnen de IT-systemen
moet worden veranderd om eurobestendig te zijn. Er zal
bij de keuze van ‘wat’ er moet veranderen uiteraard
rekening moeten worden gehouden met de strategische
uitgangspunten.

Het functioneel ontwerp

Voor elk overgangsmoment moet voor elk van de twee
componenten (programmatuur en gegevens) van ieder
systeem worden aangegeven wat er dient te veranderen.
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zoals in elk
automatiseringsproject zijn er tal van mogelijkheden om
functionaliteiten in de systemen tot stand te brengen.

Voor de overgang van de basisvaluta gulden naar de
euro zijn met name de volgende keuzen van belang:

* keuze ten aanzien van wel of geen historische gege-
vens converteren van guldens naar euro’s. Vooral bij
financiële instellingen kunnen de historische gegevens
van zodanige omvang zijn, dat de benodigde tijd voor de
conversie enorm kan toenemen met alle consequenties
van dien;

* keuze met betrekking tot het gebruik van euro, EUR
of euroteken. Elke keuze heeft weer specifieke voor- en
nadelen;

* keuze met betrekking tot het moment van de conver-
sie en de wijze van conversie. Wordt gekozen voor een
gefaseerde conversie, dan zullen in de tussenliggende
perioden specifieke eisen worden gesteld aan de inter-
faces tussen verschillende systemen. Er zullen bijvoor-
beeld omrekenfunctionaliteiten moeten worden geïm-
plementeerd.

In het onderstaande overzicht is een aantal mogelijke
keuzen aangegeven voor de gewenningsperiode, indien
de onderneming als strategie heeft gekozen voor com-
municatie in euro’s:

* keuze tussen het omrekenen van alle bedragen in gul-
dens naar de euro op elk moment door middel van spe-
ciaal hiervoor ontwikkelde programmatuur of dubbele
vermelding van elk bedrag in guldens en euro’s op elk
document;

Figuur 1. Analyse van
de (eurogevoelige)

bedrijfsonderdelen.

Processtapbeschrijving

1
2
3
4
5
6
7
8

Stappen

X

Y

Klant A B C D E Info in Info uit IT-systeem

Figuur 2. Analyse van
de totstandkomings-
processen.



* keuze tussen het vermelden van totaalbedragen in
euro’s op elk scherm en/of in elke rapportage of vermel-
den van alle bedragen in euro’s. Elke keuze heeft conse-
quenties voor de overzichtelijkheid in rapportages en op
schermen; 

* keuze tussen invoer in of gulden of euro of beide;

* keuzen met betrekking tot wijze van omrekenen en
verwerken van afrondingsverschillen.

Welke keuzen worden gemaakt, zal afhangen van ver-
schillende factoren. In onderstaande opsomming is een
aantal factoren genoemd:

* een kosten-batenanalyse. Het invoeren van inkoop-
facturen in euro’s kan alleen economisch zijn als veel
inkoopfacturen in euro’s worden aangeleverd door exter-
ne partijen;

* het risico dat een onderneming bereid is te lopen. De
complexiteit van een bigbang-conversie en het ontbreken
van voldoende capaciteit op IT-afdelingen kunnen een
onderneming doen besluiten om te kiezen voor een gefa-
seerde conversie, hetgeen impliceert dat in de interfaces
additionele functionaliteit moet worden gecreëerd of dat
een systeem multi currency moet worden gemaakt;

* de beschikbare tijd om aanpassingen door te voeren.
Indien een gewenningsperiode nu nog wordt overwogen,
is de beschikbare tijd beperkt. Dit heeft tot gevolg dat
uitgebreide aanpassingen veelal niet meer tot de moge-
lijkheden behoren;

* de voorgeschreven rekenregels en afrondingsproble-
matiek. Zij beperken de mogelijkheden om meerdere
keren heen en weer te rekenen tussen euro en gulden;

* de beschikbaarheid van documentatie van systemen;

* de periode tot wanneer een systeem nog operationeel
is. Indien een systeem kort na de invoering van de euro
wordt uitgefaseerd, zou overwogen kunnen worden om
een schil te bouwen rondom het systeem of handmatige
omrekeningen uit te voeren;

* de mate van inspanning (geld, tijd) die noodzakelijk
is voor de aanpassingen;

* de beschikbare capaciteit van de IT-afdelingen en van
de gebruikers en externen;

* de aangeboden mogelijkheden door leveranciers van
systemen. In een groot aantal gevallen heeft de leveran-
cier al een versie uitgebracht, waarin eurofunctionaliteit
is opgenomen. Met dergelijke programmatuur is het bij-
voorbeeld mogelijk invoer in euro’s of guldens te doen
of facturen in euro en/of gulden te vervaardigen. Daar-
naast wordt ook conversieprogrammatuur aangeboden
om de uiteindelijke conversie van euro naar gulden uit te
voeren. Dit betekent dat de softwareleverancier al keu-
zen heeft gemaakt voor zijn klanten. Een risico is dat de
gemaakte keuzen van de leverancier niet overeenkomen
met de wensen van zijn klanten.

Voor de ondernemingen die worden geconfronteerd met
standaardoplossingen is het belangrijk om tijdig inzicht
te hebben of de aangeboden mogelijkheden aansluiten
met de gekozen strategische uitgangspunten. In de prak-
tijk komt het veelvuldig voor dat softwareleveranciers in
de gewenningsperiode geen rekening houden met het
communiceren in euro’s. In deze periode is bijvoorbeeld
alleen met de output, zoals facturen in guldens en euro’s,
rekening gehouden. Indien de strategie is dat het moge-
lijk moet zijn om te communiceren in euro’s, zou ge-
kozen moeten worden voor universele omrekentools of
het gebruik van eurocalculators. Wanneer tijdig inzicht
bestaat in de aangeboden mogelijkheden, kan men soms
nog cliëntspecifieke aanpassingen doorvoeren. Ook be-
schikt de onderneming dan nog over tijd om de conse-
quenties van de geboden oplossingen te onderzoeken en
eventueel alternatieven te overwegen.
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Processtappen

Tabel I: Eurogevoeligheid per processtap 

Systeem

Herhaling van het 
(de) syste(e)m(en) 
die de betreffende 
processtap onder-
steunen

De onderkende 
eurogevoelige 
processtappen uit 
de proces-
beschrijving worden 
herhaald.

Invoer

In welke mate is er 
sprake van invoer 
van gegevens?

Verwerking

In welke mate is 
er sprake van 
verwerking van 
gegevens?

Opslag

Welke gegevens/
tabellen zijn in de 
systemen opge-
slagen die invoer en 
verwerking mogelijk 
maken (koers-
tabellen, boekings-
schema’s)?

Uitvoer

Welke uitvoer kent 
de betreffende stap 
en hoe ziet deze 
eruit?

Systeem

Tabel II: Eurogevoeligheid per systeem

Wat

Wat moet er op het 
overgangsmoment in de twee 
componenten van ieder 
systeem veranderen?

De systemen die in het 
proces worden gebruikt, 
worden op eurogevoeligheid 
bekeken. Van deze systemen 
wordt bekeken:

* programmatuur;

* gegevens.

Overgangsperiode

Wat moet er voor en na 
migratie (de twee 
overgangsperioden) in de 
twee componenten van 
ieder systeem veranderen?

Te nemen keuzen
op basis van tabel I en II

Welke keuzemogelijkheden 
ontstaan er en hoe moet 
hiermee worden omgegaan?
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Figuur 3. Tabel
functionele analyse.



Europrojecten geïnitieerd 
vanuit de IT-afdelingen

In de praktijk kom je veelvuldig tegen dat europrojecten
worden geïnitieerd vanuit de IT-afdelingen. Het resultaat
is veelal dat de impactanalyse zich alleen richt op de IT.
Bij deze methode worden de overige aspecten van belang
voor een goede overgang naar de euro, zoals bedrijfs-
voering, bedrijfsprocessen, en mensen en cultuur, niet
direct en niet geïntegreerd in overweging genomen.
Afstemming met gebruikersafdelingen vindt dan dikwijls
pas in een later stadium plaats. De andere aandachtsge-
bieden hebben dan een achterstand en mogelijkheden
voor aanpassingen zijn er al snel niet meer. Op zich hoeft
een dergelijke benadering niet tot belangrijke problemen
te leiden zolang de impliciet gekozen uitgangspunten niet
afwijken van de eisen/wensen van de klanten en leve-
ranciers en haalbaar zijn mede gezien de resterende tijd
tot 1 januari 2002. Daarnaast dient te worden bedacht
dat IT het belangrijkste en meest risicovolle aspect is van
een europroject.

Om zeker te stellen dat de impliciet gekozen uitgangs-
punten niet afwijken van eisen en wensen van klanten en
leveranciers is het van belang om vast te stellen of de
gemaakte keuzen aansluiten bij de wensen/eisen van
klanten en leveranciers. Verder is het van belang om ach-
teraf nog een globale impactanalyse geredeneerd vanuit
de bedrijfsprocessen uit te voeren met als doel de volle-
digheid van de aanpassingen in de IT en de haalbaarheid
van de gekozen uitgangspunten vast te stellen.

Conclusie

De gekozen eurostrategie heeft belangrijke gevolgen
voor een uit te voeren impactanalyse en de uiteindelijke
vormgeving van de eurofunctionaliteit. Indien wordt
gekozen voor verschillende overgangsmomenten, zoals
de introductie van de gewenningsinformatie en een voor-
tijdige overgang naar de basisvaluta euro, zal voor elk
van deze migratiemomenten de impact moeten worden
bepaald. De problematiek van het definiëren van de
eurofunctionaliteit en de daarbijbehorende keuzemoge-
lijkheden speelt derhalve met name voor de gewen-
ningsperiode tot 1 januari 2002.

In dit artikel is aangegeven dat een impactanalyse gere-
deneerd vanuit de bedrijfsprocessen noodzakelijk is om
de aanpassingen te identificeren en om de volledigheid
ervan te waarborgen. Verder is aangegeven dat de
impactanalyse mede gezien de resterende tijd tot 1 janu-
ari 2002 belangrijk is om vast te stellen of de gekozen
strategie haalbaar is. Het ontbreken van een strategie en
van een gedegen impactanalyse betekent voor onderne-
mingen die ervan uitgaan dat hun softwareleverancier
wel voor een oplossing zorgt of menen dat de IT-afde-
ling de euro wel regelt, dat alsnog de eurostrategie afge-
stemd moet worden op de eisen/wensen van klanten en
leveranciers en dat minimaal een globale impactanalyse
moet worden uitgevoerd.
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