
Inleiding

Nu de hype van ERP afneemt, zou aangenomen kunnen
worden dat organisaties voldoende bagage hebben om
ERP-projecten beheerst uit te voeren. Uit het recente ver-
leden blijkt echter dat ook in de nieuwe eeuw veel IT- en
ERP-projecten niet binnen de gestelde tijd en budget
worden gerealiseerd, of dat het project niet het ver-
wachte resultaat oplevert ([Duke01]). In de praktijk zijn
genoeg voorbeelden bekend van niet volledig geslaagde
ERP-implementaties, waarbij in enkele gevallen zelfs
sprake is van ernstige verstoringen in de bedrijfsvoering.
Een recent voorbeeld hiervan is een elektriciteitsleveran-
cier die een jaar na invoering van ERP niet of slechts
beperkt kan factureren. Een ander voorbeeld is een
openbaarvervoerbedrijf dat geen fatsoenlijke manage-
mentinformatie uit het ERP-systeem kan verkrijgen,
doordat de door het systeem gebrachte verandering in
werkwijze niet goed is ingebed in de organisatie.

Een aanwijsbare oorzaak voor de matige beheersing van
deze ERP-projecten is te vinden in het feit dat de imple-
mentatie van een ERP-systeem veelal een uniek project
is en zeker geen ‘business as usual’ voor de organisatie.
Vaak wordt de impact voor IT, organisatie en gebruikers
in dergelijke projecten onderschat.

Het is een taak van het projectmanagement om de pro-
jectrisico’s weg te nemen en zodoende het ERP-systeem
met succes te implementeren in de organisatie. Het dient
alle aandachtsgebieden van het project (blauwdruk van
de bedrijfsprocessen, techniek, beheerorganisatie, trai-
ningen, organisatieveranderingen, conversie, interfaces,
tests, beveiliging, etc.) integraal te managen.

Het projectmanagement staat echter veelal onder grote
druk om de gestelde deadlines te halen. Daarnaast
bestaat de kans dat het projectmanagement in zekere zin
‘projectblind’ wordt door een zeer sterke betrokkenheid
bij het project en de organisatie. Het risico hiervan is dat
kritische en noodzakelijke aandachtsgebieden onvol-
doende worden belicht, waardoor het welslagen van het
project in gevaar wordt gebracht. Om dit risico te
beheersen is het aan te bevelen een functionaris of groep
van functionarissen van binnen of buiten het project min
of meer onafhankelijk met het projectmanagement te
laten meekijken naar de beheersing van de voortgang en
de kwaliteit van het project. Dit artikel gaat in op de bij-
drage die een IT-auditor in dit kader kan leveren, de ken-
nis en ervaring waarover de IT-auditor hiervoor dient te
beschikken en methoden en technieken die de IT-auditor
voorhanden heeft.

Voor concrete invulling en ter illustratie wordt in dit
artikel een AcceleratedSAP-implementatieproject als
voorbeeld gebruikt.

De IT-auditor in ERP-implementatieprojecten

Een IT-auditor kan, als onafhankelijke en onpartijdige
specialist op het gebied van beheersing van IT in brede
zin (waaronder ERP-projecten), een positieve bijdrage
leveren aan de beheersing van projectrisico’s en/of de
(onafhankelijke) beeldvorming van stuurgroep en pro-
jectmanagement over de voortgang en de kwaliteit van
het project.

Enkele voorbeelden van de bijdrage die de IT-auditor
aan een IT/ERP-project kan leveren zijn:

* het ondersteunen van het projectmanagement bij de
beheersing van het test- en acceptatietraject;

* het ondersteunen bij het opzetten en implementeren
van (wijzigingen in) AO/IC;

* het ondersteunen bij de opzet en inrichting van auto-
risaties;

* het uitvoeren van periodieke of continue beoordeling
van de beheersing van de voortgang en kwaliteit van
(onderdelen van) het implementatieproject.

Het laatstgenoemde punt, de periodieke/continue beoor-
deling van (onderdelen van) het project, is waar dit arti-
kel op ingaat: Quality Assurance (QA) in ERP-projecten.

9

Betere beheersing van 
ERP-projecten 
door Quality Assurance
Drs. ing. A.M. Meuldijk RE en drs. M.A.P. op het Veld

Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen zijn nu al een decennium lang
populair bij het internationale bedrijfsleven. Tien jaar geleden verliepen veel
implementatieprojecten van ERP-systemen problematisch: budgetten werden
ruimschoots overschreden, planningen werden bij lange na niet gehaald en
het resultaat was veelal discutabel. Als argument voor het problematische
verloop kon worden aangevoerd dat de technologie en het concept nieuw
waren voor zowel de IT-organisatie als de bedrijfsvoering. Echter, anno 2001,
circa tien jaar later, blijkt er nog niet zo veel veranderd. Nog steeds verloopt
een groot deel van de implementatieprojecten niet zonder problemen. Zo
langzamerhand is het voor de implementatieconsultant en de betrokken
organisaties wel duidelijk dat ERP-implementatieprojecten complex en
specifiek van aard kunnen zijn. Uit ervaring van KPMG Information Risk
Management (IRM) is gebleken dat IT-auditors van grote betekenis kunnen
zijn voor de beheersing van de voortgang en de kwaliteit van ERP-
implementatieprojecten. Dit artikel gaat over ‘quality assurance’ in ERP-
implementatieprojecten en de methoden en technieken die de IT-auditor
daarbij ondersteunen.
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Een IT-auditor kan QA uitvoeren door op gezette
momenten in het project een ‘quality check’ uit te voe-
ren, dan wel door fulltime deel uit te maken van het
implementatieproject. In beide gevallen richt de auditor
zich op de kwaliteit en de voortgang van projectactivi-
teiten en projectproducten. De IT-auditor rapporteert de
bevindingen en aanbevelingen aan het management van de
organisatie, de stuurgroep en/of het projectmanagement.

Voor het uitvoeren van een QA-rol in een ERP-imple-
mentatieproject heeft de IT-auditor gedegen kennis en
ervaring nodig van de methode/aanpak voor QA, als-
mede van de ERP-specifieke implementatiemethode
(ERP-mijlpaalproducten en ERP-implementatieactivitei-
ten) en van de karakteristieken van het ERP-systeem zelf
(ERP-specifieke risico’s en noodzakelijke aandachtspun-
ten).

Om de benodigde bagage van een IT-auditor voor QA in
een ERP-project nader toe te lichten gaat dit artikel in op
het zogenaamde Project Review-raamwerk voor het 
uitvoeren van QA, op de ERP-implementatiemethode
AcceleratedSAP (ASAP) voor SAP-projecten en op de
specifieke aspecten van een ERP/SAP-systeem.

Tot slot beschrijft dit artikel hoe het Project Review-
raamwerk, ASAP en de SAP-kennis door de IT-auditor
zijn te combineren tot een krachtig raamwerk dat bij-
draagt aan de beheersing van de voortgang en kwaliteit
van ERP-projecten.

Project Review

Voor het uitvoeren van QA hanteert KPMG IRM de
Project Review-methode (PR). PR is een raamwerk voor
het beoordelen van de inrichting en de beheersing (van
de uitvoering) van IT-projecten.

Het primaire doel van PR is het management of de
stuurgroep te voorzien van een objectief en onafhanke-
lijk oordeel over de inherente risico’s van een IT-project
en de effectiviteit van de geplande en geïmplementeerde
beheersingsmaatregelen om deze risico’s af te dekken
([Duke01]). Daarnaast worden praktische adviezen gege-
ven aan het projectmanagement om projectrisico’s op
effectieve wijze te beheersen.
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Project Review-raamwerk

Het PR-raamwerk onderscheidt vier gebieden van pro-
jectmiddelen waaraan in het kader van de beheersing
van projectrisico’s aandacht wordt geschonken. Deze
projectmiddelen zijn (Business) Processen, Mensen,
Technologie en Data (figuur 1).

Het projectmanagement dient deze vier projectmiddelen
zodanig te sturen en te bewaken dat het projectresultaat
aansluit bij de doelen die de organisatie met het project
wil bereiken. Deze organisatiedoelen, binnen het PR-
raamwerk aangeduid met Business Focus, vormen de
belangrijkste overwegingen voor de organisatie het
informatiesysteem te implementeren. Business Focus
vormt een apart aandachtsgebied van het PR-raamwerk.

Het laatste aandachtsgebied in het PR-raamwerk is Pro-
jectmanagement. Binnen dit aandachtsgebied is het PR-
raamwerk gericht op de getroffen beheersingsmaatrege-
len voor het sturen en bewaken van de projectactiviteiten
en het zoveel mogelijk ontlasten van de organisatie.

Business Focus
Dit aandachtsgebied heeft als doel te waarborgen dat het
IT-project een business case heeft, alsmede voldoende
aandacht krijgt en wordt ondersteund door het manage-
ment van de organisatie. Onvoldoende draagvlak van en
meerwaarde voor de bedrijfsvoering vergroot het risico
dat het project voortijdig wordt afgeblazen door veran-
deringen in behoeften van de bedrijfsvoering of wijzi-
gingen in de personele bezetting. Gedurende het gehele
project dient daarom de beheersing van de business case
beoordeeld en eventueel bijgestuurd te worden.

Projectmanagement
Het aandachtsgebied Projectmanagement gaat in op de
procedures voor het opstarten, managen en beheersen
van het project. Als het project onvoldoende wordt
gemanaged, bestaat de kans dat één of meer projectmid-
delen (Processen, Mensen, Technologie en Data) onvol-
doende aandacht krijgen, niet in balans zijn of dat de
gestelde tijdslijnen niet worden gehaald. Veel beheer-
singsmaatregelen voor projectmanagement zijn herha-
lend van aard en zijn relevant voor één of meer project-
fasen.

(Business) Processen
Het aandachtsgebied Processen gaat in op de activiteiten
die samenhangen met de herstructurering van bedrijfs-
processen. Het ontdekken en analyseren van zwakheden
in identificatie, planning en management (kortom:
beheersing) van procesveranderingen staat hier centraal.
Een IT/ERP-systeem kan veelal niet los worden gezien
van de bedrijfsprocessen. Onvoldoende aandacht voor
deze relatie tussen systeem en bedrijfsvoering kan leiden
tot problemen bij implementatie en acceptatie van het
ERP-systeem.

Mensen
Dit aandachtsgebied gaat in op de risico’s en beheer-
singsmaatregelen met betrekking tot het managen van
organisatorische veranderingen voor de toekomstige
gebruikers. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de trai-
ning en opleiding van projectmedewerkers en medewer-

Figuur 1. Project
Review-raamwerk.
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kers van de organisatie. Tevens wordt expliciet aandacht
geschonken aan de behoeften van de toekomstige eind-
gebruiker, om te waarborgen dat er binnen de gebrui-
kersorganisatie voldoende draagvlak is voor het toe-
komstige informatiesysteem.

Technologie
Het aandachtsgebied Technologie is gericht op de risi-
co’s en beheersingsmaatregelen die samenhangen met de
introductie van nieuwe of verbeterde technologie binnen
de organisatie. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht
geschonken aan de technische infrastructuur, licenties,
releases en het beheerproces van wijzigingen (change
management).

Data
De specificatie van eisen aan gegevens alsmede de
beheersing van (elektronische) gegevensinvoer is van
belang om de integriteit van het systeem (de gegevens-
verzamelingen) te waarborgen. Het aandachtsgebied
Data is daarom gericht op de risico’s en beheersings-
maatregelen die samenhangen met:

* analyse van eisen aan gegevens;

* introductie van nieuwe gegevenstypes/structuren;

* opschonen en transporteren van vaste- en transactie-
gegevens van de oude ‘legacy’-systemen naar het nieuwe
ERP-systeem;

* omgang met historische gegevens.

Project Review in ERP-projecten

Het PR-raamwerk is een algemeen geaccepteerd en in de
praktijk bewezen aanpak voor het uitvoeren van QA bij
IT-implementatieprojecten. De kracht van het PR-raam-
werk is dat het generiek is en daardoor kan worden toe-
gepast op veel soorten IT-implementatieprojecten, waar-
onder ERP-projecten. Een ERP-implementatieproject en
ERP-systeem hebben echter specifieke aandachtspunten
waar een IT-auditor in een QA-rol rekening mee dient te
houden.

De volgende paragrafen gaan dieper in op de specifieke
aandachtspunten van ERP-implementatieprojecten en de
SAP-implementatiemethode ASAP.

Aandachtspunten bij ERP-implementaties

Een IT-auditor in een QA-rol dient de specifieke aan-
dachtspunten van ERP-projecten te identificeren en de
stuurgroep en projectgroep praktische handvatten en
aanbevelingen aan te reiken om het ERP-implementatie-
project ‘on track’ te houden. Aangezien het hiervoor
besproken PR-raamwerk een generiek raamwerk is,
schenkt het geen expliciete aandacht aan de specifieke
aandachtspunten van ERP-projecten. De IT-auditor zal
daarom naast zijn kennis van het PR-raamwerk tevens
kennis moeten hebben van specifieke ERP-aandachts-
punten.

Uit de ervaring die IRM heeft opgebouwd met audit en
advies op het gebied van ERP-projecten is gebleken dat
het projectmanagement veelvoorkomende ERP-imple-
mentatierisico’s vaak in onvoldoende mate beheerst.
Over projectmanagement, standaardvalkuilen en suc-

cesfactoren van implementaties is reeds veel geschreven
([Beza01], [Hest99], [Boer97] en [Brun93]). Om een
samenvattend beeld te geven van de specifieke risico’s die
aanwezig zijn in een ERP-project is hieronder een aantal
van de belangrijkste aandachtspunten beschreven.

Organisatieverandering

In de inleiding van dit artikel werd al gerefereerd aan de
verandering in de organisatie en de bedrijfsvoering die
een ERP-implementatie tot gevolg heeft. Met de komst
van één integraal ERP-systeem worden meestal verschil-
lende oude informatiesystemen die één of meer bedrijfs-
processen ondersteunen, vervangen. Veelal blijkt achter-
af dat de oude systemen weliswaar aan vervanging toe
waren, maar gedurende jarenlange trouwe dienst volle-
dig waren toegesneden op de ondersteuning van dat ene
bedrijfsproces van die ene afdeling. Sommige systemen
konden door middel van interfaces gegevens uitwisselen,
voor andere systemen vond gegevensuitwisseling plaats
door de gegevens met de hand over te typen. Om de
elektronische en handmatige interfaces te beheersen
waren beheersingsmaatregelen getroffen, zoals totaal-
controles tussen de systemen, dubbele databases en fout-
rapportages.

De komst van het integrale ERP-systeem brengt veel ver-
andering ten opzichte van de oude situatie: de interfaces
tussen de verschillende systemen zijn er niet meer en de
gegevensinvoer van afdeling X leidt direct tot wijzigin-
gen in de database van afdeling Y. Het maken van ver-
koopfacturen en het invoeren van de facturen in de debi-
teurenadministratie waren voorheen wellicht aparte
processen. Bij de invoering van ERP zal dit waarschijn-
lijk automatisch plaatsvinden zonder een aanvullende
controle door de debiteurenadministratie. De afdelingen
Inkoop, Verkoop, Financiële administratie, Projecten en
Productie worden direct geconfronteerd met elkaars
gegevensverwerking (en onzorgvuldigheden!). Al deze
veranderingen leiden tot wijzigingen in de taken van
functionarissen en afdelingen. Als de organisatie niet
goed wordt voorbereid op de veranderingen, kan dit lei-
den tot weerstand in de organisatie met mogelijk invloed
op de voortgang en kwaliteit van de implementatie.

Training en opleiding

De omvangrijke en integrerende functionaliteit van een
ERP-systeem betekent dat de inspanning voor het oplei-
den van eindgebruikers toeneemt. Een groot aantal
gebruikers moet worden opgeleid (veel meer dan voor
conventionele informatiesystemen) en de hoeveelheid
functionaliteit die moet worden overgebracht, is
omvangrijker en complexer. De opleiding van eindge-
bruikers en beheerders dient derhalve goed te worden
voorbereid en op een vroeg tijdstip plaats te vinden, ruim

11Betere beheersing van ERP-projecten door Quality Assurance

2001/6

Veelvoorkomende ERP-implementatierisico’s worden 

door het projectmanagement vaak in onvoldoende mate

beheerst.



voordat het systeem ‘live’ gaat. De complexiteit en het
belang van het trainen en opleiden voor een ERP-sys-
teem worden nog wel eens onderschat.

Een andere valkuil ten aanzien van training en opleiding
is dat te veel nadruk wordt gelegd op het (technisch)
gebruik van het ERP-systeem in plaats van op de inbed-
ding en het gebruik van het ERP-systeem binnen de
organisatie. Het gevaar hiervan is dat onvoldoende aan-
dacht wordt geschonken aan procedures en de geïnte-
greerde procesgang, waardoor het de eindgebruikers
onvoldoende duidelijk wordt dat de verschillende afde-
lingen en gebruikers sterk afhankelijk zijn van de juist-
heid, volledigheid en tijdigheid van elkaars gegevensver-
werking.

Onvoldoende functionele kennis

ERP-systemen zijn omvangrijke en complexe systemen
die veelal zijn ontwikkeld om meerdere soorten organi-
saties en branches te kunnen ondersteunen. Door de
omvang en complexiteit kunnen individuele implemen-
tatieconsultants onmogelijk kennis hebben van het gehe-
le ERP-systeem. De kennis van implementatieconsultants
is daarom vaak beperkt tot één, soms twee, modules van
het ERP-systeem. Tevens kunnen implementatieconsul-
tants onmogelijk op de hoogte zijn van de verschillende
specifieke oplossingen voor branches, industrieën of lan-
den. Daarbij komt dat door de grote vraag naar imple-
mentatieconsultants deze vaak schaars zijn.

Onvoldoende kennis van de onderhavige ERP-functio-
naliteit kan leiden tot een inefficiënte uitvoering van het
ERP-implementatieproject of zelfs tot een suboptimale
ERP-implementatie.

Onvoldoende aandacht voor integratieaspecten

ERP-implementatieprojecten zijn meestal module-ge-
oriënteerd ingestoken (per ERP-module een werkgroep).
Het risico hiervan is dat er tussen de werkgroepen on-
duidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheid voor
het inrichten van de raakvlakken tussen de verschillende
ERP-modules. Hierdoor vallen mogelijk belangrijke inte-
gratieaspecten tussen wal en schip. Als het goed is
komen deze hiaten/problemen bij de integratietests aan
het licht, maar dan is het veelal te laat om de problemen
binnen de tijdslijnen van het project op te lossen.
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Onvoldoende aandacht voor AO/IC in een
geïntegreerde omgeving

Aandacht voor AO/IC in een geïntegreerd systeem is zeer
belangrijk, omdat de bedrijfsprocessen veranderen en
controlemomenten in de oude systemen (interfaces wer-
den vaak nog handmatig aangesloten door de applica-
tiebeheerders) niet meer, of op een andere manier, aan-
wezig zijn in het ERP-systeem. De noodzakelijke
maatregelen van AO/IC in en rondom het ERP-systeem
dienen geïnventariseerd te worden, waarbij de controle-
rapportages (standaardfunctionaliteit of maatwerk) wor-
den toegewezen aan verantwoordelijken.

Voorts zullen in de nieuwe situatie alle eindgebruikers
werkzaam zijn in één ERP-systeem. Hierdoor dienen de
functiescheidingen uit de oude systemen (elke afdeling
had haar eigen systeem, waartoe alleen geautoriseerde
personen toegang kregen) te worden omgezet in het
ERP-systeem. Door de brede functionaliteit die ERP-sys-
temen ter beschikking stellen wordt de implementatie
van autorisaties in het systeem extra complex.

AcceleratedSAP

Het bekendste voorbeeld van een ERP-systeem is SAP
R/3. Ten behoeve van een SAP-implementatieproject is
het PR-raamwerk daarom uitgebreid met de aspecten
van de AcceleratedSAP-methode (ASAP).

Uit de zogenoemde ASAP Roadmap (figuur 2) is af te lei-
den dat ASAP de volgende fasering hanteert:
1. Project Preparation;
2. Business Blueprint;
3. Realization;
4. Final Preparation;
5. Go Live & Support.

Hierna worden de ASAP-fasering en belangrijke risico-
factoren toegelicht.

Project Preparation

Het doel van de Project Preparation-fase is te komen tot
de planning en de voorbereiding van het SAP-project.
Een belangrijk mijlpaalproduct van de Project Prepara-
tion-fase is het overallprojectplan. In het projectplan
worden onder andere de projectaanpak, -procedures, 
-afspraken en -communicatie vastgelegd. Tevens dienen
in het projectplan de scope en de projectstrategieën voor
trainingen, tests, conversie, techniek en ontwikkeling te
worden vastgelegd. Het projectplan vormt één van de
belangrijkste factoren voor de beheersing van de kwali-
teit en de voortgang van het project. In veel SAP-imple-
mentatieprojecten blijken in latere projectfasen ineffi-
ciënties te ontstaan tijdens de projectuitvoering, omdat
elementen als scope, strategieën, procedures, afspraken
en communicatie onvoldoende duidelijk zijn voor alle
projectleden.

Figuur 2. ASAP
Roadmap ([SAP99]).



Daarnaast wordt in de Project Preparation-fase van een
SAP-project, in de zogenaamde Project Starter- en Spon-
sorshipdocumenten, een business case geformuleerd. In
een business case worden de belangrijkste doelstellingen
en winstpunten van het toekomstige SAP-systeem onder-
bouwd. Een goede business case vormt gedurende het
project de basis voor sponsorship en betrokkenheid van
het (hoger) management. Uit de praktijk van IRM blijkt
dat in veel SAP-implementatieprojecten de business case
onvoldoende concreet en gecommuniceerd is en dat wel-
licht daardoor het management van de organisatie
onvoldoende is gecommitteerd aan en betrokken is bij
het project.

Business Blueprint

Het doel van de Business Blueprint-fase is het opstellen
van de functionele eisen die aan het toekomstige ERP-
systeem worden gesteld. De functionele eisen worden
vastgelegd in het Business Blueprint-document (kortweg
Business Blueprint).

De Business Blueprint is de basis voor de inrichting van
het SAP-systeem en de inbedding in de organisatie. Een
succesvolle implementatie en goede acceptatie en wer-
king van het SAP-systeem hangen daarom in sterke mate
af van de kwaliteit van de Business Blueprint. Uit de
praktijk blijkt echter dat in veel SAP-projecten de orga-
nisatie onvoldoende betrokken is bij het opstellen van de
Business Blueprint en dat, wellicht als gevolg hiervan,
het SAP-systeem onvoldoende aansluit op de bedrijfs-
voering en de organisatie niet tevreden is met het resul-
taat.

Realization

Het doel van de Realization-fase is het implementeren
(inrichten en programmeren) van de functionele eisen die
zijn vastgelegd in de Business Blueprint. Aan het einde
van deze fase moeten de inrichting van het SAP-systeem
en het programmeren van eventueel aanvullend maat-
werk zijn afgerond en zijn het ERP-systeem en de gege-
vensconversie door het projectteam getest.

In deze fase zijn projectmanagementactiviteiten als issue-
en scopemanagement (zoals vastgelegd in de Project Pre-
paration) van belang om de afwijkingen en uitbreidingen
op de scope en Business Blueprint te managen, alsmede
knelpunten effectief te adresseren en op te lossen. Uit de
praktijk blijkt dat in veel SAP-projecten de scope en
Business Blueprint onder druk komen te staan, doordat
aanvullende eisen van de organisatie en knelpunten bij
de inrichting aan het licht komen. Indien deze aspecten
onvoldoende worden beheerst, ontstaan mogelijk pro-
blemen ten aanzien van de voortgang en de kwaliteit van
het project.

Daarnaast dient in deze fase van een SAP-project een
belangrijke invulling te worden gegeven aan verander-
managementactiviteiten. De toekomstige eindgebruikers
moeten worden voorbereid op de wijzigingen in taken,
verantwoordelijkheden, processen en procedures, als-
mede de integratieaspecten van het SAP-systeem. In veel
van de QA-opdrachten van IRM komt naar voren dat
onvoldoende aandacht wordt besteed aan veranderma-
nagement.

Final Preparation

Het doel van de Final Preparation-fase is het afronden
van de laatste voorbereidingen voordat het ERP-systeem
in productie wordt genomen.

Het uitvoeren van integratietests (in ASAP tevens de
acceptatietests) is in deze fase één van de belangrijkste
mijlpalen. De Business Blueprint vormt hier het uit-
gangspunt voor het opstellen van testscenario’s en test-
cases. Wederom is hier voldoende betrokkenheid van de
gebruikersorganisatie een vereiste. Uit de praktijk blijkt
dat indien de gebruikersorganisatie onvoldoende is
betrokken bij het opstellen van realistische testscenario’s
en testcases, de functionaliteit in onvoldoende mate
wordt getest. Een risico hiervan is dat de gebruikers-
organisatie de functionaliteit ten onrechte accepteert,
waardoor na implementatie alsnog veel problemen aan
het licht kunnen komen.

Een tweede voorwaarde voor het welslagen van integra-
tietests is de beschikbaarheid van realistische gegevens in
het SAP-systeem. Het tijdig realiseren van conversiepro-
grammatuur en proefconversies is hiervoor een vereiste.
Onze ervaring is echter dat conversieprogrammatuur
door tijdsdruk in de Realisatiefase niet op tijd gereed is
en de integratietest niet met realistische gegevens wordt
uitgevoerd. Hierdoor kunnen na het ‘live’ gaan onver-
wachte problemen optreden.

Naast het uitvoeren van integratietests dient in deze fase
de beheerorganisatie te worden ingericht. De ervaring is
echter dat beheerorganisaties veelal qua kennis, deskun-
digheid en capaciteit onvoldoende zijn voorbereid op de
komst van het SAP-systeem. Dit vormt een groot risico
voor het welslagen van de SAP-implementatie.

Een laatste mijlpaal in een SAP-project waarvan de
omvang en complexiteit wel eens wordt onderschat, is
het opleiden van de eindgebruikers.

Go Live & Support

Het doel van de Go Live & Support-fase is het ERP-sys-
teem op beheerste wijze in gebruik te nemen. Het ERP-
systeem wordt in gebruik genomen en overgedragen aan
een hiervoor toegesneden (staande) beheerorganisatie.

In deze fase is het van belang dat aandacht wordt
besteed aan het inrichten van speciale ondersteuning
voor de eerste kritische dagen na het ‘live’ gaan van het
systeem. Daarnaast wordt deze fase gebruikt om de pres-
taties en het capaciteitsbeslag van het ERP-systeem te
bewaken en bij te stellen.

ASAP en QA

ASAP biedt een raamwerk voor het uitvoeren van een
ERP-implementatieproject. ASAP schrijft per projectfase
voor wat de projectactiviteiten zijn en wat dient te wor-
den opgeleverd.

De aanvullende kennis die een IT-auditor nodig heeft is
vooral gelegen in de specifieke ASAP-mijlpaalproducten
per projectfase. ASAP wordt daarom gebruikt als speci-
fieke aanvulling op het PR-raamwerk in het kader van
SAP-projecten. Het PR-raamwerk is hoofdzakelijk
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gericht op de generieke procesmatige aspecten van een
ERP-implementatie en ASAP vult dit aan met de pro-
ductmatige aspecten van een SAP-implementatie. In de
volgende paragraaf wordt (toepassing van) de combina-
tie van het PR-raamwerk en ASAP uiteengezet.

Project Review-raamwerk gecombineerd met
ASAP

In de voorgaande paragrafen is aangegeven dat het PR-
raamwerk is gericht op de beheersingsmaatregelen die
binnen het project zijn getroffen om de (inherente) pro-
jectrisico’s af te dekken. Voor een ASAP-implementatie-
project is het PR-raamwerk daarom gericht op de getrof-
fen beheermaatregelen in de ASAP-activiteiten en de
mijlpaalproducten. Teneinde het PR-raamwerk in een
ASAP-project toe te passen en zodoende de specifieke
risico’s en beheersingsmaatregelen van een SAP-project
te identificeren, is het PR-raamwerk aangevuld met de
specifieke activiteiten en mijlproducten van ASAP.

De combinatie met ASAP beïnvloedt het PR-raamwerk
op twee manieren. In de eerste plaats krijgt de inhoude-
lijke beoordeling van ASAP-mijlpaalproducten een
belangrijkere plaats in de uitvoering van de review. In de
tweede plaats worden de verschillende fasen van ASAP
(Project Preparation, Business Blueprint, Realization,
Final Preparation, Go Live & Support) binnen het PR-
raamwerk expliciet onderkend.

In figuur 3 is ter illustratie het PR-raamwerk op hoofd-
lijnen ingevuld met de mijlpaalproducten van de ASAP
Business Blueprint-fase. Een uitgebreid overzicht van de
belangrijkste ASAP-mijlpalen per ASAP-fase binnen het
PR-raamwerk is opgenomen in de bijlage aan het einde
van dit artikel. Om de kracht van de combinatie van het
PR-raamwerk en ASAP te illustreren wordt hieronder de
combinatie voor de ASAP Business Blueprint-fase per
aandachtsgebied van het PR-raamwerk nader toegelicht.
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Business Focus

Het PR-raamwerk is bij Business Focus gericht op de
beheersingsmaatregelen die de business case van het toe-
komstige SAP-systeem waarborgen. Verschillende ASAP-
mijlpalen leveren een bijdrage aan de beheersing van de
business case en vormen derhalve belangrijke specifieke
aanvullingen op het PR-raamwerk. Dit betreft voorna-
melijk de volgende mijlpalen:

* het Organisational Change Management Paper,
waarin wordt beschreven op welke wijze de organisatie
wordt voorbereid op (de voor- en nadelen van) het nieu-
we (procesintegrerende) SAP-systeem en de wijzigingen
in de organisatie;

* de Business Impact Map, waarin inzicht wordt ver-
schaft in de invloeden van het toekomstige systeem op
de organisatie;

* het Risk Assessment Paper, waarin belangrijke pro-
ject- en businessrisico’s en -maatregelen worden geïden-
tificeerd.

Daarnaast vormen notulen van stuurgroepvergaderingen
een belangrijke informatiebron voor het analyseren van
de mate waarin het projectmanagement de business case
bewaakt.

Projectmanagement

Het PR-raamwerkaandachtsgebied Projectmanagement
is gericht op de beheersingsmaatregelen voor bewaken
en sturen van het ERP-project. De aandachtspunten voor
Projectmanagement wijken voor wat betreft ASAP niet
veel af van andere projectmethoden. ASAP definieert in
de Business Blueprint-fase voor het aandachtsgebied Pro-
jectmanagement verschillende algemene projectproduc-
ten, zoals notulen van projectteamstatusbijeenkomsten
en stuurgroepbijeenkomsten, alsmede een bijgewerkt
projectplan en bewaking en opvolging van issuelijsten.
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(Business) Processen

Het PR-raamwerkonderdeel (Business) Processen is ge-
richt op de activiteiten die samenhangen met de her-
structurering van businessprocessen.

ASAP definieert in de Business Blueprint-fase verschil-
lende mijlpaalproducten die van specifiek belang zijn
voor SAP-projecten en zodoende een specifieke aanvul-
ling zijn op het PR-raamwerk. De belangrijkste ASAP-
mijlpaalproducten zijn:

* de Business Blueprint;

* functionele beschrijvingen van maatwerk, rapporta-
ges, interfaces, scripts en conversieprogrammatuur;

* beschrijving van de toekomstige AO/IC (inclusief
competentiematrix voor het inrichten van autorisaties);

* teststrategie, waarbij specifiek aandacht voor ERP-
integratieaspecten.

De Business Blueprint is een beschrijving van de toe-
komstige bedrijfsprocessen en de inrichting van het
(standaard) SAP-systeem. Om de kwaliteit en voortgang
van het SAP-project te waarborgen is het van belang dat
de Business Blueprint concreet en ondubbelzinning is
beschreven. De Business Blueprint dient daartoe de 
totale reikwijdte van het project af te dekken en een
realistisch beeld te geven van toekomstige processen en 
systeem. Daarbij is het een voorwaarde dat de (gebrui-
kers)organisatie in sterke mate betrokken is geweest bij
het opstellen van de Business Blueprint en zodoende
doordrongen is van de (on)mogelijkheden van het toe-
komstige geïntegreerde SAP-systeem. De beoordeling
van (de totstandkoming van) de Business Blueprint
vormt derhalve een cruciaal onderdeel van een QA en
een belangrijke specifieke aanvulling op het PR-raam-
werk.

In relatie met de Business Blueprint dienen in deze fase
van het SAP-project de toekomstige maatregelen van
AO/IC te zijn beschreven. Op basis van de AO/IC dient
vervolgens de functiescheiding in de organisatie te zijn
weergegeven in een competentiematrix. Het tijdig
beschikbaar stellen van AO/IC en competentiematrix is
voor het welslagen van een SAP-project van groot
belang, omdat het SAP-systeem de bedrijfsprocessen en
daarmee de beheersing van de organisatie sterk beïn-
vloedt, en omdat het inrichten van autorisaties in SAP
een zeer complexe activiteit is die gedegen moet worden
voorbereid.

Naast de oplevering van de Business Blueprint, die de
inrichting van het standaard SAP-systeem beschrijft, die-
nen in de Business Blueprint-fase functionele beschrij-
vingen te zijn gerealiseerd van functionaliteit die niet
door standaard-SAP wordt ondersteund (maatwerk),
alsmede van specifieke rapportages, interfaces en scripts.
Ook hiervoor gelden criteria als ondubbelzinnigheid en
helderheid, alsmede de betrokkenheid van de gebrui-
kersorganisatie en deskundigheid van de implementatie-
consultants. Daarnaast dient een IT-auditor de motiva-
tie van het project om maatwerk te implementeren te
wegen en het projectmanagement te wijzen op de risico’s
van (te) veel maatwerk in een standaard-SAP-omgeving.

Een ander mijlpaalproduct van de Business Blueprint-
fase is de teststrategie. Testen is in een SAP-omgeving
een specifieke activiteit, waarbij in het algemeen mini-
maal onderscheid wordt gemaakt in unittests, module-
tests en integratietests. Met name de integratietests, die
veelal meteen de gebruikersacceptatietests vormen, zijn
een bijzondere activiteit waarbij scenario’s die de inte-
gratie tussen SAP-modules en organisatieonderdelen tes-
ten een aparte aanpak en deskundigheid vergen. De IT-
auditor richt zich daarom in een SAP-project op de
tijdige beschikbaarheid van de teststrategie en de onder-
bouwing van de testaanpak.

Mensen

Het PR-raamwerk is voor Mensen gericht op de organi-
satorische veranderingen voor de toekomstige eindge-
bruikers.

Het PR-aspect Mensen vormt in een SAP-implementatie
een zeer belangrijk aandachtspunt. Een SAP-systeem
heeft namelijk veel invloed op de processen, procedures
en werkinstructies van de gebruikers. Daarnaast ver-
schillen de functionaliteit en de gebruikersinterface van
een SAP-systeem veelal sterk ten opzichte van die van de
voormalige informatiesystemen. Projectteam, gebruikers
en toekomstige beheerders moeten daarom vroegtijdig
worden voorbereid op de veranderingen die het SAP-
systeem zal brengen. ASAP-mijlpaalproducten die het
PR-raamwerk aanvullen, zoals het verandermanage-
mentplan, communicatieplan, gebruikerstrainingsplan,
documentatieplan en (kennis)overdrachtsplan, dienen de
maatregelen te beschrijven die het projectmanagement
treft teneinde de gebruikersorganisatie tijdig en in vol-
doende mate voor te bereiden op de veranderingen.

Technologie

Het PR-raamwerk richt zich in dit aandachtsgebied op
de introductie van nieuwe of verbeterde technologie bin-
nen de organisatie.

ASAP definieert in de Business Blueprint-fase ten aanzien
van de SAP-techniek een aantal specifieke mijlpaalpro-
ducten. Voorbeelden hiervan zijn het SAP-systeemland-
schap, het SAP-‘transportmechanisme’ en de SAP-client-
servertechniek. De toekomstige infrastructuur wordt
volgens ASAP vastgelegd in het ASAP IT Infrastructure
document.

Tevens vormt de SAP Security Manual een belangrijk
ASAP-mijlpaalproduct als aanvulling op het PR-raam-
werkonderdeel Technologie. In de SAP Security Manual
wordt de opzet van de logische en fysieke toegangsbe-
veiliging vastgelegd. De IT-auditor met SAP-kennis richt
zich hierbij onder andere op de risico’s ten aanzien van
het complexe autorisatieconcept van SAP.

Data

Het PR-raamwerk is voor wat betreft Data gericht op de
gegevensconversie. De gegevensconversie voor een SAP-
omgeving is in veel gevallen een activiteit die wordt
onderschat. Gegevens in verschillende legacysystemen
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met complexe databases dienen te worden geschoond,
getransformeerd en overgebracht naar de SAP-database.
De kwaliteit van de conversiestrategie in de Business
Blueprint-fase is grotendeels bepalend voor de voortgang
en kwaliteit van de gegevensconversie, en wordt daarom
door IT-auditors specifiek beoordeeld. De onderbouwing
in de ASAP-conversiestrategie vormt daarom een belang-
rijke aanvulling op het PR-raamwerk.

Overall

Sommige ASAP-mijlpalen dienen op hun beurt weer
getoetst te worden aan meerdere aandachtsgebieden van
het PR-raamwerk. Voorbeelden hiervan zijn het testplan
en de testscenario’s. Deze mijlpaalproducten zijn onder-
gebracht bij het aandachtsgebied (Business) Processen,
omdat ze hier hun belangrijkste invulling krijgen (wor-
den de processen in voldoende mate weergegeven in de
testscenario’s?). Naast het proceselement dienen deze
mijlpaalproducten ook te worden getoetst aan Project-
management (wordt het testproces beheerst?) en Busi-
ness Focus (zijn de testscenario’s in voldoende mate
gericht op de business case?).

Tot slot

De IT-auditor kan door QA een positieve bijdrage leve-
ren aan de beheersing van ERP-projecten. Om de QA-rol
te faciliteren beschikt IRM al enige jaren over het PR-
raamwerk. Het generieke PR-raamwerk is gericht op de
beheersingsmaatregelen die binnen het project zijn
getroffen om de (inherente) projectrisico’s af te dekken,
zodat beheersing van de voortgang en de kwaliteit van
het project is gewaarborgd. Voor QA tijdens ERP-pro-
jecten heeft een IT-auditor eveneens kennis en ervaring
nodig van ERP-systeem en ERP-implementatiemethode.
Om de IT-auditor te voorzien van een op ERP toege-
spitst QA-raamwerk is het PR-raamwerk uitgebreid met
specifieke aspecten van ERP-systemen en ERP-imple-
mentatiemethodiek. In dit artikel is een dergelijke, in de
praktijk bewezen, uitbreiding van het PR-raamwerk uit-
gewerkt voor SAP-implementatieprojecten die worden
uitgevoerd volgens de ASAP-methode. Echter, een ver-
gelijkbare uitbreiding van het PR-raamwerk is opgesteld
voor bijvoorbeeld Oracle en Peoplesoft.

De combinatie van het PR-raamwerk en ASAP is al vele
malen in de IRM-praktijk met succes toegepast. Uit deze
ervaring blijkt echter dat ASAP geen of weinig concrete
aandacht schenkt aan – en mijlpaalproducten biedt voor –

16
2001/6

het ontwikkelen en realiseren van wijzigingen in AO/IC
([Meul00]). Het gecombineerde raamwerk van PR en
ASAP zou daarom nog verder kunnen worden uitgebreid
met specifieke AO/IC-aspecten.

Tot slot blijkt uit de ervaringen van IRM dat het traject
na het ‘live’ gaan van het project vanuit een QA-oogpunt
veelal onderbelicht is. Het is daarom aan te bevelen ten
behoeve van de eerste maanden na het ‘live’ gaan van het
ERP-systeem de QA-rol van de IT-auditor uit te breiden
met een beoordeling van deze nazorgfase, waarbij onder
andere kan worden nagegaan of de ondersteuning van
de bedrijfsprocessen door SAP ‘in control’ is.
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Project Review

Business 
Focus

Project-
management

Mensen

(Business) 
Processen

Technologie

Data

Project Preparation-fase

* Project Starter Document: 
Inventarisatie en afstemmen 
KSF, KPI, doelstellingen, etc.
* Sponsorship Document

* Projectplan
* Projectprocedures
* Projectstructuur
* Issuemanagement
* Scopemanagement
* Integratiemanagement
* Budgetten
* Allocatiemanagement
* Projectcommunicatie
* Teambuilding
* Eisen aan projectruimte
* Kick off

* Trainingsstrategie en 
behoeftebepaling
* Organisatie change-
management-strategie

* Procedures en standaar-
den ten aanzien van:

- Customizing;
- Maatwerk;
- Interfaces;
- Formulieren;
- Rapporten;
- Tests.

* IT-Infrastructuur-document
* R/3-landschap
* Strategie functioneel en 
technisch beheer
* Securitystrategie
* Quick sizing

* Conversiestrategie

Business Blueprint-fase

* Business Impact Map
* Organisatie change-
management Document
* Risk Assessment 
Document

* Projectteamvergaderingen
* Stuurgroepvergaderingen
* Aanpassing projectplan
* Opvolging actiepunten

* Projectteam trainingsplan 
en planning
* Change-communicatie-
raamwerk
* Proces van vaardigheden 
ontwikkelen
* Proces van kennisover-
dracht
* Gebruikerstraining en 
gebruikersdocumentatieplan

* Organisatiestructuur-
document
* Parameters en 
bedrijfsstandaarden
* Definitieve Q&A-
databasecomponenten
* Definitieve deficiëntie- 
gebieden van CI-template
* Definitieve en goed-
gekeurde Business Blueprint

* Plan functioneel en 
technisch beheer
* Netwerk-, systeem- en 
desktopomgeving
* Ontwikkelomgeving 
beschreven in IT-Infra-
structuur-document
* Transportsysteem 
geconfigureerd en getest
* Gedefinieerde R/3-
systeemadministratie
* Enterprise Project IMG
* Baseline configuratieplan

* Conversieplan
* Overzicht 
gegevensconversies, 
inclusief beschrijving 
conversieprogramma’s
* Overzicht interfaces, 
inclusief beschrijving 
interfaceprogramma’s

Realization-fase

* Configuratie en testplan 
voor definitieve scope
* Goedkeuring definitieve 
scenario’s

* Projectteamvergaderingen
* Stuurgroepvergaderingen
* Organisatie riskmanage-
ment-proces
* Concept-integratietestplan
* R/3 System service level 
standaarden
* Overzicht en procedures 
voor fallback-scenario’s
* Configuratie en testplan 
voor definitieve scope
* Bijgewerkt issue-
managementdocument
* Ondertekende deliverables 
door stuurgroep

* Aangepast projectteam 
trainingsplan en planning
* Evaluatie teamtraining
* Eisen aan gebruikers-
documentatie
* Definitieve gebruikers-
documentatie

* Opgesteld integratie-
testplan
* Baseline Scope-document
* Baselinescenario’s
* Goedgekeurde scenario’s
* Testcases
* Aangepaste Business 
Blueprint
* Geaccepteerde rollen-
matrix

* Gegevensbeveiliging 
goedgekeurd door proces- 
en gegevenseigenaar
* Beheerderstaken getest en 
beschreven (inclusief 
procedures autorisatie en 
gebruikersbeheer)
* Geconfigureerd en 
beschreven R/3-systeem (in 
IMG)
* QA-omgeving beschreven 
in het IT-Infrastructuur-
document
* Security Manual 
beschreven
* Maatwerk, rapporten, 
formulieren, autorisatie-
profielen gedetailleerd, 
beschreven, 
geprogrammeerd, getest en 
goedgekeurd

* Conversietestplan en 
testresultaten
* Tijdsinschatting 
datatransfer
* Conversieprogramma’s en 
interfaceprogramma’s 
gedetailleerd beschreven, 
geprogrammeerd, getest en 
goedgekeurd

Final Preparation-fase

* Afgestemd functioneel en 
technisch beheerplan
* Goedkeuring ‘live’ gaan

* Projectteamvergaderingen
* Stuurgroepvergaderingen
* Aangepast projectplan voor 
‘live’ gaan en goedkeuring
* Definitief integratietestplan

* Omgeving voor gebruikers-
trainingen
* Evaluaties gebruikers-
trainingen

* Uitgewerkte testcases
* Evaluatietests (inclusief 
issuelijst)
* Geaccepteerde 
integratietest

* Productieomgeving 
beschreven in het IT-Infra-
structuur-document
* Functioneel en technisch 
beheer opgezet en 
gecommuniceerd

* Testconversie en interfaces 
goedgekeurd in integratietest
* Draaiboek conversie
* Geaccepteerde 
geconverteerde data

Go Live & Support-fase

* Evaluatie Business Focus

* Open issues
* Formele acceptatie
* Review op de kosten/baten 
en performance van de SAP-
implementatie

* Supportplan gebruikers

* Dagelijkse monitoring van 
uitgevoerde transacties in het 
productiesysteem

* Evaluatie systeem-
performance


