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Problémafelvetés – Informatikai projekteredmények
elfogadottsága
Alapvető kérdés informatikai projektek esetében is, hogy a
projekt sikerességét hogyan definiáljuk?

Megtervezett funkcionalitású rendszer leszállítása határidőre, a
tervezett költségkereten belül.

Egy a vállalatra szabott rendszer bevezetése, amelyet a
végfelhasználók értenek, könnyen és szívesen használnak
mindennapi munkájuk során.
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Informatikai projektek sikertényezői
Projekt költségek a
tervezettnek
megfelelően alakultak

A projekt határidőre
teljesül

A projekt elvárt költségtervének teljesülése, a projekt költségek a tartalékok
felhasználásával együtt az eredetileg tervezetten belül maradnak

A rendszer az elvárt időre elkészül, a szükséges funkcionalitás komolyabb
csúszások nélkül élesben indul

A leszállított
funkcionalitás megfelel
a vállalat igényeinek

A rendszer funkcionalitása – akár bizonyos kompromisszumok mellett –
megfelel az eredetileg tervezettnek

Elvárt előnyök
teljesülése a bevezetés
hatásaként

A rendszer bevezetésének hatására az elvárt előnyök realizálhatóak, pl.
költség megtakarítás, emberi erőforrás megtakarítás, árbevétel növekedés,
átfutási idők csökkenése

A végfelhasználók
elégedettek az új
rendszerrel

A rendszer végfelhasználói elégedettek a megoldással, elsajátították a
használathoz szükséges tudást, szívesen és könnyen használják
mindennapi munkájuk során

Az informatikai rendszer vásárlója nem a rendszer
végfelhasználója
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Szoftverek elfogadottságának tényezői
Mely tényezők határozzák meg azt, hogy az adott szoftverrel elégedett lesz a
felhasználó?

Funkcionalitás

Technológia

Szolgáltatás

Felhasználói
élmény

A végfelhasználó el tudja-e végezni a feladatait a rendszer
használatával, az elvárt paramétereken belül.

A rendszer technológiailag megfelelően lett kialakítva, korszerű,
jól karbantartható architektúra van mögötte.

Megfelelő támogatás áll a bevezetett rendszer mögött,
megbízható és időtálló megoldás.

A funkcionalitás használata intuitív, a felhasználó érti és
könnyen tudja használni a rendszert.
Affordancia, nem „ csak” design.
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Változó igények a felhasználók részéről
Felhasználók viszonya az informatikához átalakult,
tudatos felhasználók, informatika „konzumerizációja”.
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Változások kezelése informatikai projektekben
Hagyományos megközelítések

Oktatás
• A rendszer
funkcionalitásának tantermi
oktatása gyakorlással
• Felhasználói kézikönyvek
leszállítása
• Jellemzően a projekt
legvégén történik meg

Dokumentáció
• Vállalati folyamat
dokumentáció, utasítások,
munkaköri leírások, SzMSz
módosítása
• A változások átvezetése,
változó szerepkörökre és
feladatokra vonatkozóan

Kommunikáció
• Jellemzően egyirányú
kommunikáció
• Kevés visszajelzés a
felhasználók részéről,
esetleg hiányzó iterációs
ciklus

Általában a végfelhasználókkal egyirányú a kapcsolat, a
kapcsolódó tevékenységek a projekt végén összpontosulnak
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Változások kezelése informatikai projektekben
Végfelhasználók bevonása a projektben
A felhasználókat érintő változások több szinten értelmezhetőek, és
többféle megközelítés szükséges.

Funkcionalitás
változása
Technológia
változása

• Oktatás
• Tesztelés
• Felhasználói kézikönyvek

Folyamatok
változása

Felhasználói
élmény

Szerepkörök
változása

Változó
szemléletmód

Szervezet
változása

Kulturális, stratégiai
változások

• Változások azonosítása és
követése
• Változások kommunikációja
és kiértékelése
• Dokumentáció

• Felhasználó megértése és UX
tervezése
• Kulturális változások előkészítése
• Stratégiai hatások megértése és
beépítése
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Elhelyezkedés a projekt életciklusban
Magas szintű
terv

• A végfelhasználók
szerepeinek és
céljainak
megismerése,
Personák kialakítása
• Végfelhasználói
igények felmérése
• Előzetes oktatás
részletes demóval,
kísérletezési
lehetőséggel
• Szemléletmód,
vállalat kultúra
változásának
előkészítése

Részletes terv

• Végfelhasználói
igények beépítése
• Részletes tervezés
során a
folyamatokra,
szerepekre és
szervezetre
gyakorolt hatások
felmérése

Implementáció

• Folyamatos
kapcsolat a
felhasználókkal

Tesztelés

• A tesztelés
kiaknázása mint
oktatási lehetőség

Oktatás

• Klasszikus oktatási
tevékenység
• Folyamat oktatás

• Tényleges
megoldások és
folyamat változások
bemutatása,
kiértékelése, iterációja

• A rendszer végleges
megismerése, utolsó
finomítási lehetőségek

• Irányított gyakorlási
lehetőségek valós
folyamatokon

• Változások
dokumentálása
• Várt változások
kommunikálása,
kiértékelése a
felhasználókkal
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A végfelhasználók bevonásának előnyei
A felhasználók elégedettsége biztosítja azt, hogy a rendszert ténylegesen
használják a mindennapok során, illetve a lehető legteljesebben kihasználják
a funkcionalitását
A felhasználók bevonásával kialakított rendszer hatékonyabban
használható, ezzel együtt a vállalati folyamatokat is jobban le tudja fedni
Ez az elégedettség lecsapódhat alacsonyabb munkaerő fluktuációban, a
vezetőség nagyobb megelégedettségében
Az „árnyék IT” megelőzésének egyik alapfeltétele az, hogy a valós igényeket
ténylegesen és „modern” szemléletben kielégítő rendszerek álljanak a
felhasználók rendelkezésére
A rendszer élettartamát jelentősen befolyásolja az, hogy maguk a
felhasználók mennyire elégedettek vele
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figyelmet!
Rabi Ákos
Vezető Tanácsadó
KPMG Tanácsadó Kft.
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korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független
tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a
KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci
Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik.
Minden jog fenntartva.
Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem
vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság
ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek
ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy
jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan
tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk
felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott
esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő
szaktanácsadást.
A KPMG név, a KPMG logó és a „cutting through complexity” a
KPMG International lajstromozott védjegye.

