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INFORMATIEMANAGEMENT

Informatie

  

M Gegevens, data, informatie:
    F Gegevens (of data) zijn feiten en gebeurtenissen die
        op een afgesproken manier zijn vastgelegd
        (geordend), zodat communicatie over of verwerking
        van die gegevens mogelijk is. 

    F Informatie bestaat uit gegevens waar een betekenis
        aan wordt toegekend. 

   Voorbeeld: een telefoongids bestaat in feite uit een grote
   verzameling gegevens.  Pas wanneer daadwerkelijk naar
   een abonnee wordt gezocht, vormen de betreffende
   gegevens informatie.
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INFORMATIEMANAGEMENT

Informatie

  

M Database:
    F Een database (databank, gegevensbank) is een
        gestructureerde gegevensverzameling.  De gegevens
        daarin kunnen met een computer worden opgehaald,
        bewerkt (o.a. veranderen, sorteren, selecteren,
        verwijderen) en opnieuw worden opgeslagen.
  
    Voorbeelden: de digitale telefoon- of adressengids; een
    voorraadsysteem; een marketinginformatiesysteem; een
    personeelsinformatiesysteem. 
    Gaat het om databases die statisch zijn (bijv. historische
    gegevensverzamelingen, archieven, e.d.), dan spreekt
    men van een datawarehouse. 
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INFORMATIEMANAGEMENT

Informatiebehoefte

  

M Informatiebehoefte, informatievoorziening:
    Met zoveel gegevens en informatie om organisaties heen
    is het vaak lastig voor medewerkers en management om
    te kiezen welke gegevens of informatie voor bepaalde
    taken dienen te worden gebruikt.
    Het gevolg: een overload aan informatie waardoor een
    bijna onverzadigbare behoefte ontstaat aan allerlei
    aanverwante informatie. 

    F Informatievoorziening is daarom gericht op mensen
        binnen en buiten de organisatie te voorzien van die
        gegevens die nodig zijn voor een goede taakuit-
        voering, voor de beoordeling van de resultaten van die
        taakuitvoering, en voor evt. bijsturing.
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INFORMATIEMANAGEMENT

Toepassingsgebieden voor informatie/IT

  

M Uitvoering en ondersteuning van bedrijfsprocessen:
    Informatie, met name IT-ondersteund, vervult een
    centrale rol binnen procesgestuurde omgevingen, zoals
    in de olieraffinage, in een kerncentrale, of in de
    chemische industrie. 
    Wanneer de processen niet 
    perfect verlopen, bijv. door
    haperingen in de informatie-
    voorziening, ontstaan al snel
    gevaarlijke situaties (Texas 
    City BP Refinery, VS, 2005; 
    Tjernobyl, Oekraïne, 1986; 
    Bhopal ramp, India, 1984).

Kerncentrale Tjernobl
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Toepassingsgebieden voor informatie/IT

  

M Uitvoering en ondersteuning van bedrijfsprocessen:
    Ook in de maakindustrie, zoals automobielindustrie,
    speelt informatie een belangrijke rol in de bedrijfspro-
    cessen, alwaar veel is geautomatiseerd of gerobotiseerd,
    en waar veel gebruik wordt gemaakt van CAD/CAM-
    systemen, al dan niet gekoppeld aan 3D-printsystemen.

BMW opengewerkt
cad- cam concept 
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INFORMATIEMANAGEMENT

Toepassingsgebieden voor informatie/IT

  

M Managementondersteuning: managementinformatie-
    systemen:
    Management heeft informatie nodig voor het besturen
    van de organisatie.  Deze informatie komt o.a. voort uit
    rapportages, overzichten en analyses over zaken als
    omzet, productie, inkoop, personeel, en financiële
    kengetallen (liquiditeit, omloopsnelheden, krediet-
    termijnen, enz.).
 
    Een goed opgezet managementinformatiesysteem (MIS)
    beschikt meestal over mogelijkheden om scenario’s door
    te rekenen aan de hand van allerlei variabelen, zoals
    renteontwikkeling, markt- en concurrentieontwikkeling,
    e.d.

8

INFORMATIEMANAGEMENT

Toepassingsgebieden voor informatie/IT

  

M Als onderdeel van een product of een dienst:
    Vanaf 1996 zijn miljoenen bedrijven internet zakelijk
    gaan gebruiken (E-Business). Door het vertrouwen van
    consumenten is gaandeweg meer handel ontstaan 
    (E- Commerce). Nu ontstaan steeds meer diensten via
    internet (E-Services), waaronder:
         O bestellen van eten en boodschappen;
         O afstandsonderwijs;
         O on-line data-storage;
         O regelen van bankzaken.
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INFORMATIEMANAGEMENT

Informatiebeleid

  

M Belangrijke vragen bij het formuleren van informatie-
    beleid:
    G Welke rol dient onze informatievoorziening in de
        toekomst te hebben?
    G Welke eisen dienen aan de informatievoorziening te
        worden gesteld wat betreft kwaliteit en efficiëntie?
    G Welke principes dienen van toepassing te zijn bij het
        organiseren van de informatievoorziening en
        gegevensbeheer? 
    G Welke informatietechnologie is voor deze organisatie
        het meest geschikt?
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INFORMATIEMANAGEMENT

Informatiemanager

  

M Informatiemanager en zijn positie:
    Van belang is dat het informatiebeleid is gebaseerd op
    een infomatieplan waarin wordt uitgegaan van
    informatie van de totale organisatie, en niet van enkele
    afdelingen, dit om informatie-eilanden te voorkomen.

    Omdat informatiebeleid en het uitvoeren daarvan zo
    complex is, hebben veel organisaties een informatie-
    manager aangesteld.

>> 
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INFORMATIEMANAGEMENT

Informatiemanager

  

M Informatiemanager en zijn positie:
    De positie van de informatiemanager kan sterk variëren:

    G een lid van de Raad van Bstuur of van de directie heeft
        informatiemanagement als enige taak (CIO);
    G een lid van de RvB of van de directie heeft dit in zijn 
        takenpakket naast andere taken (bijv. een CFO)
    G een informatiemanager als staffunctionaris
        toegevoegd aan de RvB of aan de directie;
    G de (financiële) controller (staffunctionaris van de RvB
        of directie) die dit ook in zijn takenpakket heeft;
    G lijnmanagers die dit voor hun onderdeel in hun taken-
        pakket hebben (niet bevorderlijk voor het beleid!)
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INFORMATIEMANAGEMENT

Informatiemanager

  

M Belangrijkste taken van de informatiemanager:
    G organiseren: het op effectieve en efficiënte manier
        inzetten van mensen en middelen;
    G plannen: dit met het oog op het bewaken van de
        langetermijnvisie waarop informatiebeleid moet zijn
        gebaseerd;
    G beheersen: dit heeft met name betrekking op de vaak
        langdurende (deel)projecten van geplande
        automatiseringstrajecten;
    G beslissen: vaak met betrekking tot go/no-go situaties
        in automatiseringstrajecten;
    G innoveren: oog hebben voor vernieuwingen en deze zo
        nodig ook in de organisatie ‘verkopen’.
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Informatiemanager

  

M Vereisten aan de informatiemanager:
    G gevoel voor de techniek van de informatievoorziening 
        (computerarchitectuur, gegevensbeheer, netwerk-
        structuren, e.d.);
    G kunnen bewaken van de economische aspecten van
        informatievoorziening;
    G oog hebben voor de sociale aspecten van informatie-
        voorziening (geen ‘nerd’, dus);
    G oog kunnen houden op bestuurlijke en organisa-
        torische kant van informatievoorziening:
        informatievoorziening heeft invloed op bestuur en
        organisatie, en tegelijkertijd hebben bestuur en
        organisatie invloed op informatievoorziening.
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INFORMATIEMANAGEMENT

Informatiesystemen

  

M Informatiesystemen:
    Informatiesysemen zijn overal aawezig:
    G voorraad- en bestelsystemen bij bedrijven;
    G patiëntenregistratiesystemen bij husartsen en zieken-
        huizen;
    G ‘klanten’systemen bij Belastingdienst;
    G boekhoudsystemen bij MKB-bedrijven;
    G allerlei marketing- en verkoopsystemen;
    G de eerder genoemde managementinformatiesystemen;
    G enz.
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INFORMATIEMANAGEMENT

Informatiesystemen

  

M Invoertraject van en informatiesysteem:
    O Fase 1: vaststellen van eisen:
        F 1e overweging: standaardisatie of maatwerk? /
            welke omstandigheden? / voor welke gebruikers? /
            welke technische voorwaarden? / welke relaties
            met andere informatiesystemen? / enz.;
        F samen met medewerkers van de organisatie de
            organisatiestructuur en de bedrijfsprocessen in
            kaart brengen;
        F ‘eerst organiseren, dan pas automatiseren’; 
        F evt. herontwerp van bedrijfsprocessen (business
            process redesign, BPR);
        F uiteindelijk leidt deze fase tot een pakket van eisen
            (PvE) voor het beoogde informatiesysteem.
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INFORMATIEMANAGEMENT

Informatiesystemen

  

M Invoertraject van en informatiesysteem:
    O Fase 2: het functioneel ontwerp:
        F vastlegging van alle functies die het informatie-
            systeem moet bevatten: welke gegevens moeten
            door wie ingevoerd kunnen worden?  hoe dienen de
            gegevens in het systeem te worden verwerkt, bijv.
            in welke database?  op welke wijze en door wie
            kunnen of mogen de gegevens worden uitgevoerd,
            bijv. printen?;
        F presentatie van ontwerp via prototypes, schema’s,
            andere visualisaties;
        F opstelling van een gegevensmodel: beschrijving van
            de te gebruiken gegevensverzamelingen en de
            onderlinge samenhang daartussen. 
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Informatiesystemen

  

M Invoertraject van en informatiesysteem:
    O Fase 3: beoordeling van pakket van eisen: make or
        buy?:
        F keuze uit:
            G zelf een totaal nieuw systeem bouwen;
            G gebruik maken van bestaande systemen d.m.v.
                standaardapplicaties of standaardsoftware;
            G combinatie van beide mogelijkheden;
        F afweging is niet alleen functioneel, maar ook
            financieel: kosten, onderhoud, services. 
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Informatiesystemen

  

M Invoertraject van en informatiesysteem:
    O Fase 4: het technisch ontwerp:
        F vastlegging van oplossingen voor technische
            problemen die deskundigen voorzien bij het verder
            uitwerken van de applicatie;
        F fase van informatiearchitectuur, bijv. met
            betrekking tot de netwerkstructuur: op iedere
            werkplek een uitgebreide pc met eigen applicaties,
            of op elke werkplek een eenvoudige client-pc
            verbonden aan een gecontroleerde server? 
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Informatiesystemen

  

M Invoertraject van en informatiesysteem:
    O Fase 5: bouw van informatieysteem:
        F werk voor vrijwel geheel en alleen IT-specialisten,
            waarbij (toekomstige) applicatie- en systeem-
            beheerders nauw worden betrokken plus
            toekomstige gebruikers; 
        F terugkoppeling met toekomstige gebruikers over
            mogelijke verschillen tussen functioneel en
            technisch ontwerp (soms te mooi voorgesteld).
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INFORMATIEMANAGEMENT

Informatiesystemen

  

M Invoertraject van en informatiesysteem:
    O Fase 6: testen van informatieysteem:
        F bij maatwerksysteem nagaan of programma’s
            werken;
        F nagaan in hoeverre alle eisen uit het functioneel
            ontwerp in het systeemzijn terug te vinden, en of
            het systeem voldoende effectief en efficiënt
            opereert;
        F integratietest: nagaan of de samenwerking met
            andere systemen goed verloopt, bijv. personeels-
            administratie en salarisadministratie;
        F gebruikerstest: nagaan in hoeverre gebruikers met
            het systeem goed kunnen werken, en in hoeverre
            het systeem ook gebruikersvriendelijk is. 
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Informatiesystemen

  

M Invoertraject van en informatiesysteem:
    O Fase 7: uitrollen van informatieysteem:
        F het daadwerkelijk invoeren (implementeren) van
            het nieuwe informatiesysteem binnen de
            organisatie.

   [O Fase 8: ‘gesteggelfase’:
        F zoals regelmatig gebeurt met dit soort grote
            operaties, ontstaat vaak gesteggel over uit de hand
            gelopen kosten, toch niet waargemaakte kwaliteit,
            te geringe snelheid van het systeem, de
            complexiteit en gebruikers(on)vriendelijkhid, en
            nog meer....]
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Informatiesystemen

  

G “Zeker zes jaar te laat, 413 procent te duur. Maar
    wel een succes!” De Tweede Kamer doet onderzoek naar
     mislukte ICT-projecten bij de overheid. Zo liep het bij Defensie
     volledig uit de hand.  (NRC, 10 mei 2014)

G “Overheid is miljoenen kwijt aan falende ICT-
    projecten” (Nu.nl, 12 mei 2014)

G “Falende ICT kost overheid miljarden” (Computable,
     25 apr 2014)

G  “Ict-beleid overheid lokt corruptie en fraude uit”
    (NRC, 12 mei 2014)

G “Waarom ICT-projecten bij de overheid steevast te
    duur uitvallen. Gezellig samen falen”   (De Groene
     Amsterdammer, 11 febr 2015)
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Informatiesystemen

  

M Het gebruik van informatiesystemen:
    Nadat het systeem in gebruik is genomen, zal aandacht
    moeten uitgaan naar de beveiliging en het onderhoud 
    daarvan, dit alles met het oog op de betrouwbaarheid.
    F Betrouwbaarheidsaspecten:
        G de juistheid van de gegevens dient gegarandeerd te
            zijn, bijv. het tijdig verwijderen van foutieve
            gegevens of cijfers;
        G de volledigheid van de gegevens dient gegarandeerd
            te zijn, bijv. verwerking van de juiste bedragen van
            betaalopdrachten;
        G de tijdigheid van invoer van de gegevens moet
            gegarandeerd zijn, bijv. de tijd van invoering en van
            transactie van een betaalopdracht.
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Informatiesystemen

  

M Het gebruik van informatiesystemen:
    F Beveiligingsaspecten:
        G fysieke maatregelen: o.a. waar het systeem is
            opgeslagen en wie daartoe toegang heeft; klimaat-
            beheersing van de ruimte waarin dit staat;
            mogelijkheden van externe (fysieke) backup; goed
            werkend antivirussysteem; enz.;
        G procedurele maatregelen: o.a. in hoeverre meer
            functionarissen voldoende van het systeem weten
            wanneer mensen de organisatie verlaten; mogelijk-
            heden van systeem-recovery en backup; het
            gebruikmaken van toegangscodes en
            wachtwoorden; enz.;
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Informatiesystemen

  

M Het gebruik van informatiesystemen :
    F Beveiligingsaspecten :
        G organisatorische maatregelen : o.a. toezicht vanuit
            het management op het veilig omgaan met
            wachtwoorden; het ervoor zorgen dat niet één
            functionaris tegelijkertijd beheerder is van de
            databasestructuur, van de gegevens en van het hele
            systeem; voldoende mogelijkheden voor controle
            van gegevensinvoer; enz.


