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Abstract 

During the past 30 years the rapid evolution and distribution of inf onnation systems have brought about a change in the 
issues surrounding inf onnation systems projects. The technical, internal and external environment of the inf omwtion 
worker has radically changed. 

In spite of improved development environments such as stlUctured programming, st,uctured design, data analysis, 
methods, fourth generation languages, compilers and data base management systems, projects are still delivered behind 
target dates and at higher than budgeted costs, and systems still do not con/ onn to user requirements. 

By applying linear regression methods to empirical data gathered by means of questionaires from a large organisation, 
this investigation attempts to identify the most critical factors for the successful completion of inf onnation system projects 
within that organisation. 
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1. Inleiding 

Daar is baie voordele ten opsigte van 
inligtingstelselprojekte wat ontasbaar en dus 
onkwantifiseerbaar is. Dit is moeilik om die randwaarde 
van 'n inligtingsverslag vir 'n bestuurder te bepaal en 
nog moeiliker om die begroting daarvoor te motiveer. 
Die probleem met kontrole oor inligtingverwerking is 
dus om te bepaal of dit wat bestee gaan word, sinvol 
bestee gaan word. 

In teenstelling hiermee kan byvoorbeeld die 
opbrengs op 'n belegging maklik bepaal word en met 
die opbrengs van ande~ beleggings vergelyk word. 

Bestuurders en gebruikers kan moeilik visualiseer 
waarom daar so 'n komplekse kontrolestelsel vir 
inligtingstelselprojekbeheer nodig is. Die kontrolestelsel 
en kontrolemaatreels neem dikwels net soveel tyd in 
beslag as die werklike ontwikkelingswerk. Die bestuur 
en .die gebruiker stel dikwels net in die eindresultaat 
belang. 

Die verskeidenheid goedkoop kitsoplossings soos 
losstaande mikrorekenaars, pakkette en burodienste, 
plaas die projekbestuurder onder druk om die begroting 
te sny om kompeterend te kan wees. Die redes waarom 
'n volledige lewenssiklus vir 'n stelsel gevolg moet word, 
is nog steeds nie klinkklaar aan buitestaanders 
bewysbaar nie. Die benadering wat gevolg word, moet 
aangepas word by die organisasiekultuur, 
bestuursfilosofie, die organisatoriese leerproses, en die 
strategiese waarde van inligtingstelsels. Dit neem tyd en 
is 'n dinamiese proses - die kontrolevereistes is dus ook 
dinamies van aard. 
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2. Leemtes wat by projekbeheer bestaan 

Inligtingsdepartement kan tot 80% van hul tyd aan 
instandhoudingswerk bestee. Dit is as gevolg van stelsels 
wat nie gebruikersbehoeftes bevredig nie [4]. Daar 
bestaan dus nie kontrolemaatreels wat sal verseker dat 
stelsels die eerste keer aan alle gebruikersbehoeftes 
voldoen nie. 

Beplande projekkoste en projekskedules word 
dikwels oorskry. Die maatreels om die projek binne die 
begroting en skedule te hou, is dus onvoldoende. Die 
besparings wat met inligtingsprojekte beoog word 
realiseer dikwels nie. Die rede daarvoor is 'n gebrek aan 
meganismes om te verseker dat inligtingsbegrotings 
optimaal aangewend word. Verder bestaan daar ook nie 
meganismes om die risiko's wat met 'n projek geloop 
word, teen die potensiele voordele daarvan op te weeg 
nie. 

Stelsels ondersteun ook dikwels nie die strategiese 
plan van die organisasie nie. Die koordinering van die 
strategiese beplanning en inligtingsbeplanning is dus 
onvoldoende. 

3. N avorsingsomvang 

As gevolg van die probleem wat daar met 
inligtingsprojekte ondervind word is met hierdie projek 
gepoog om vas te stel watter faktore die grootste bydrae 
lewer tot die suksesvolle afhandeling van 
inligtingstelselprojekte. 

Al~emene bestuursbeginsels ten opsigte van 
beplanning en beheer is eerstens geidentifiseer. Daarna 
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is daar bepaal hoe hierdie beginsels aangepas moet 
word om op inligtingsprojekte van toepassing te wees. 
Uit die literatuur en deur onderhoudvoering met 
projekbestuurders in 'n groot organisasie is 90 faktore 
gei:dentifiseer wat kan hydra tot die sukses van 'n 
projek. 

'n Vraelys is ontwikkel waar die 90 aspekte ten 
opsigte van die laaste projek waarop die respondent 
gedien het, op 'n 7-puntskaal evalueer moes word. In 'n 
verdere vraag moes die totale sukses van die projek ook 
op 'n 7-puntskaal evalueer word. 

Die 7-puntskaal is dikwels in die verlede suksesvol 
in navorsingsprojekte gebruik [1,2]. 

Nadat die vraelys met 'n loodsopname getoets en 
verbeter is, is dit onder die organisasie se afdeling 
groepinligtingsdienste versprei. 

Respondente het gewissel van programmeerders 
met relatief min ondervinding tot hoogs ervare 
projekbestuurders. Die vinnige uitbreiding van die 
af de ling het veroorsaak dat mense met 'n wye 
verskeidenheid agtergronde by die afdeling aangesluit 
het. Respondente kon dus ook ondervinding wat by 
ander organisasies is, weergee. 

4. Verwerking van die data 

Die data uit die vraelyste is met behulp van BMDP
programmatuur verwerk [3]. 

Eerstens is stapsgewyse lineere regressie, met die 
suksesveranderlike as afhanklike en die ander faktore as 
onafhanklike veranderlikes, toegepas om die totale 
sukses van die projek in terme van 'n aantal 
veranderlikes te voorspel. Daar is dus probeer om die 
variasie in die totale sukses van projekte te verklaar in 
terme van 'n aantal veranderlikes - verkieslik so min 
moontlik. 

Die analise met behulp van die BMDP2R-program 
( stapsgewyse lineere regressie) bet 'n deelversameling 
van 30 veranderlikes opgelewer. Deur die alle
moontlike-deelversamelingsbenadering deur middel van 
die BMDP9R-program te gebruik was dit betreklik 
eenvoudig om alle moontlike deelversamelings van 
verskillende groottes te ondersoek om sodoende die 
deelversameling te vind wat die afhanklike veranderlike 
die beste verklaar. Die maatstaf wat hier gebruik is, is 
die gedeelte van die totale variansie van die afhanklike 
verandelike as gevolg van 'n lineere kombinasie van 'n 
gegewe versameling veranderlikes, ook bekend as die 
gekwadreerde meervoudige korrelasiekoeffisient (R 2). 
Aangesien 'n aantal veranderlikes in die versameling 'n 
verhoogde neiging van R2 tot gevolg bet, is die 
aangepaste R 2 (Ra2

) wat hierdie neiging in ag neem, 
geskikter. 

Tabel 1 bevat die deelversameling van 13 
veranderlikes 1wat gevind is. Tabel 2 gee die 
onafhanklike veranderlikes met bul betekenis. 
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Tabel 1: Kritieke faktore wat die sukses van 
inligtingsprojekte beinvloed 

5. Bespreking van die faktore 

Standaarde vir die resultate van 'n projek 
Die eerste faktor was dat standaarde vir resultate gestel 
is. Standaarde vorm die basis van die beheerproses en 
is dus een van die sleutelstappe in die ontwikkeling van 
'n kontrolebasis. 'n Inligtingstelsel moet aan die 
vereistes van die gebruiker voldoen. Die vereistes van 
die gebruiker word in die programspesifikasies, die 
toetsdata en die verwagte toetsresultate weergegee. 

Die bestuur en die gebruikers kan dikwels nie 
verstaan waarom daar so baie tyd aan die definiering 
van die resultate van die stelsel bestee word nie. 
Projekspanne word dikwels onder druk geplaas om met 
die programmering te begin voordat die programme 
duidelik gespesifiseer is. Die gebruiker se vereistes 
verander ook dikwels wanneer hulle meer oor 
inligtingstelsels leer. Dit is dikwels wanneer hulle 
programme moet toets, dat gebruikers besluit om die 
spesifikasies te verander. 

Projekbestuurders moet dus verseker dat die 
resultate van elke program beboorlik gespesifiseer is 
voordat daar met die programmering begin word. 

Die beheerstelsel 
Die tweede faktor was dat inligting wat deur die 
beheerstelsel gegenereer is, bruikbaar was. 
Bestuursbeheer is die proses waardeur die bestuur 
verseker dat die werklike aktiwikteite met die beplande 
aktiwiteite ooreenstem. Die beheerstelsel bestaan uit die 
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Tabel 2. 

prosedures vir die insameling, analisering en 
rapportering van inligting wat die bestuurder in sy 
beheerfunksies ondersteun. Die kwaliteit van inligting 
wat deur die beheerstelsel gegenereer word, het 'n 
direkte invloed op die kwaliteit van die beheer wat 
toegepas word. 

Alhoewel inligtingsdepartemente die mees 
gesofistikeerde stelsels vir hul gebruikers ontwikkel, is 
hulle dikwels traag om effektiewe beheerstelsel vir hul 
projekte te ontwikkel. 

Tydens die beplanningsfase van 'n projek moet die 

SACJ/SART, No 3, 1990 

beheerstelsel en 'n inligtingstelsel wat beheer sal 
ondersteun vir die projek gedefinieer en ontwikkel 
word. 

Projekbeplanning 
Die derde faktor was <lat die . projek effektief 
geskeduleer is. Dit kan saamgelees word met die sesde 
faktor, naamlik dat werk in genoeg detail onderverdeel 
is om akkurate beramings van tyd te maak, en ook met 
die agtste faktor, naamlik dat die werk vir 'n vaste getal 
personeellede geskeduleer is, en die negende faktor, 
naamlik dat daar vir 'n spangrootte van 2-4 lede beplan 
is en ook die tiende faktor, naamlik dat daar be plan is 
om die projek binne 18 maande af te handel. 

Hierdie faktore het almal betrekking gehad op die 
beplanning van die projek. Dit ondersteun die beginsel 
dat inligtingsbehoeftes deur klein beheerbare projekte 
bevredig moet word. 

Daar kan dus gese word dat die effektiwiteit van 'n 
projek se kontrolebasis verbeter kan word deur die 
projek so te definieer dat dit binne 18 maande deur 'n 
span 2-4 lede afgehandel kan word. Dit is ook belangrik 
dat die personeellede vir die duur van die projek vas 
bly. 

Verder moet die werk in genoeg detail onderverdeel 
word om akkurate beramings van die tyd wat take sal 
neem, te maak en daar moet verseker word dat die 
werk effektief geskeduleer word. 

Projekevaluering 
Die vierde faktor was dat die projek deur die regte 
persone geevalueer is. Projekevaluering word gedoen 
deurdat 'n groep persone saamkom en oor die 
uitvoering van 'n projek besin. Dit kan egter ook 
individueel deur 'n buitestaander gedoen word. 

Projekevaluering is die periodieke, formele 
waardering van die deurlopende belangrikheid, 
doeltreffendheid en effektiwiteit van die aksiestappe wat 
tydens 'n projek gevolg word. Projekevaluering is die 
ondersoek na en bevraagtekening van die 
waarskynlikheid dat die projek suksesvol sal wees in 
terme van die afuandeling volgens spesifikasies binne 
die geskeduleerde tyd en binne die begroting. 

Dit -is belangrik dat die persone wat die projek 
evalueer genoeg verwante kennis en ondervinding moet 
he sodat hulle probleme kan identifiseer en regstellende 
stappe kan inisieer. Tydens die beplanning van 'n projek 
moet daar bepaal word hoe en deur wie die projek 
geevalueer sal word. Die projekevaluering vorm dus 'n 
deel van die kontrolebasis van die projek. 

Regstellende stappe 
Die vyf de faktor was <lat die regte regstellende stappe 
geneepi is. 'n Kontrolebasis word opgestel om die 
beheer van projekte meer effektief te maak. Die 
beheerstelsel sal aandui wanneer die projek gevaar loop 
om te misluk. Regstellende stappe moet dan gedoen 
word om te verseker dat die projek weer op die pad na 
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sukses geplaas word. 
W anneer die projek van die skedule en begroting 

begin afwyk, word die projekbestuurder onder druk 
geplaas om regstellende stappe te doen. Dit is dan 
belangrik dat die projekbestuurder nie paniekerig raak 
en na kitsoplossings begin soek nie. 

Die bestuur moet verseker dat die oorsaak van 
probleme aangespreek word en moet probeer vermy dat 
daar net aan die gevolge van die probleme aandag 
geskenk word. 

Die effektiwiteit van 'n kontrolebasis word direk 
deur die effektiwiteit van die regstellende stappe wat 
gedoen word geraak. Die definiering van 'n 
kontrolebasis moet dus nie regstellende stappe wat 
tydens afwykings gedoen sal word, insluit. 

Kompleksiteit van die werk 
Die sewende faktor was dat die bestuur die 
kompleksit~it van die werk verstaan het. Die 
kompleksiteit van 'n inligtinsprojek setel nie net in die 
kodering van 'n stel vereistes nie. Vera! met die grater 
beskikbaarheid van mikrorekenaars is dit vir al hoe 
meer mense moontlik om programme te skryf en 
daarom voel al hoe meer hulle kan oor 
inligtingsprojekte kommentaar lewer. Hierdie 
verskeidenheid menings veroorsaak dikwels dat die 
bestuur nie regtig die kompleksiteit van 
inligtingsprojekte begryp nie. 

Inligtingsprojekte word gekompliseer deurdat die 
projekspan moet verseker dat die stelsels tegnies goed 
werk maar dat hulle ook die gebruikers se omgewing 
moet aanpas om die bedryf van die stelsel moontlik te 
maak. Verder moet die programme as 'n stelsel 
saamwerk en die databasis so ontwerp wees dat inligting 
maklik en koste-effektief ontsluit kan word. 

Metodologie 
Die elfde faktor was dat 'n metodologie gebruik is wat 
onervare personeel ondersteun het. Dit is verwant aan 
die twaalfde faktor, naamlik dat die projekspan die 
gebruik van 'n metodologie aanvaar het, en die 
dertiende faktor, naamlik dat die gebruik van 'n 
metodologie verseker het dat gebruikersbehoeftes 
duidelik gedefinieer is. 

'n Stelselontwikkelingsmetodologie is 'n formele stel 
riglyne wat die aksies en resultate van 'n 
stelselontwikkelingsprojek aandui. Dit poog om die 
kundigheid en filosofiee van kenners weer te gee. 

'n Metodologie <lien as werktuig vir die daarstelling 
van 'n kontrolebasis waarteen 'n projek beheer kan 
word. Dit verseker dat gebruikers se behoeftes effektief 
bevredig word teen die laagste moontlike koste. Dit 
verseker ook die optimale ontwerp van stelsels en 
databasisse en <lien as 'n basis waarteen 
kwaliteitsversekering gedoen kan word. Dit verseker dat 
alle kritieke aktiwiteite uitgevoer word. Dit ondersteun 
onervare personeel sodat die kundigheidsvlak van die 
nodige personeel veel laer kan wees. 
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'n Metodologie poog om twee tipes kontrolebasisse 
te voorsien. As 'n prosedurekontrolebasis spel dit die 
prosedures en stappe wat deur die projekspan gevolg 
moet word, uit. As 'n dokumentkontrolebasis spel dit 
die formaat en inhoud van die resultate uit en dit <lien 
ook as 'n bestuurskontrolebasis. 

6. Gevolgtrekkings 

Daar word aanbeveel dat daar tydens die 
projekdefinisiefase 'n duidelik stel standaarde 
saamgestel word sodat die projekspan presies sal weet 
wat die kriteria vir die sukses van hul projek is en dat 
daar vir elke projek 'n beheerstelsel ontwikkel word wat 
akkurate en objektiewe inligting betyds voorsien en wat 
op strategiese beheerpunte fokus. 

Verder moet daar voordat daar met 'n projek begin 
word, seker gemaak word van die akkuraatheid van die 
skedule en die beplanning. Projekte behoort so 
gedefinieer te word dat dit binne agttien maande met 'n 
vaste projekspan van twee tot vier lede afgehandel kan 
word. 

Tydens die beplanningsfase van 'n projek moet die 
evaluering van die projek so gedefinieer word dat daar 
projekevaluering gedoen word deur verteenwoordigers 
van al die aandeelhouers van die projek, en dat persone 
wat projekevaluering doen, · die regte mandaat, 
ondervinding en inligting het om die evaluering eff ektief 
te doen. 

Projekbestuurders moet seker maak dat die regte 
regstellende stappe om die regte rede gedoen word. 
Wanneer 'n afwyking opgespoor word, moet daar dus 
nie net na die eerste en beste oplossing gegryp word 
nie. 

Daar moet verseker word dat die bestuur die 
kompleksiteit van die werk verstaan. Die 
projekbestuurder moet die omstandighede van die 
projek gereeld en effektief aan die bestuur oordra. 

'n Metodologie moet so gebruik word dat onervare 
personeel daardeur ondersteun word, dit deur die hele 
projekspan aanvaar word, en dit hydra om te verseker 
dat gebruikersbehoeftes teen die laags moontlike koste 
bevredig word. 
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