
Ревизија РИС и процес управљања предузећем 
 
Увођење рачунара у рачуноводствену евиденцију има вишеструке импликације по 
РИС. Промена организације овог система је последица промена које се збивају у 
окружењу предузећа. Разлог за пораст употребе рачунара је економске природе: 
снижење трошкова евиденције и/или повећање њеног квалитета уз постојеће трошкове. 
Постаје неопходно одлучити који елементи, методи или структуре РИС треба да 
користе рачунарску обраду података. Правилно одлучивање захтева познавање 
карактеристика ресурса који конкуришу за употребу у евиденцији - рачуновођа и 
техничких елемената РИС. 
 
Штетне последице грешака при обради, злоупотреба рачунара, цена софтвера, 
хардвера, и неопходност очувања тајности података су главни разлози промене у 
управљачком процесу над рачуноводственим системом. Повећање неизвесности, тј. 
ризика за предузеће које наступа увођењем рачунара мора за последицу имати 
адекватно повећање надзора над аутоматизованим РИС. Рачуноводствени надзор има 
своја два основна вида — контролу и ревизију. 
 
Поставља се питање - које особине РИС су кључне за његову контролу и ревизију. 
Поређењем више критеријума се може доћи до одређеног решења. Први критеријум је 
већ поменут - употреба рачунара. Други полази од појма рачуноводства, његових 
активности и циљева ревизије. Суштину циљева ревизије РИС чини захтев за тачним и 
поштеним увидом у финансијске извештаје предузећа. Циљеви су: 

a) постојање имовине, обавеза и капитала; 
b) потпуност обухватања ставки активе и пасиве, и пословних промена; 
c) вредновање елемената финансијских извештаја; 
d) права (власништва) и обавезе, и  
e) приказивање елемената финансијских извештаја(л). 

 
Проблематика обраде и чувања података довела је до формирања следећих циљева 
везаних за ревизију информационих система: 

1. безбедност имовине предузећа; 
2. интегритет података;  
3. ефикасност информационог система, и  
4. ефективност информационог система 

 
Концепција квалитета позната под скраћеницом ТQМ (Total Quality Management) 
представља светски тренд и има свој одраз и у надзору над РИС. Кодификацију је 
доживео кроз групу стандарда ИСО 9000. Шест главних карактеристика квалитета 
софтверског производа су: 

1. Функционалност; 
2. Поузданост; 
3. Употребљивост;  
4. Ефикасност;  
5. Одржавање,  
6. Преносивост. 

 
Управљање предузећем подразумева методологију ревизије РИС која ће утврдити 
колико је постојећи систем у складу са управљачком концепцијом стварања РИС за 
потребе планирања и контроле. Овај циљ захтева контролу над поделом рада, 
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дистрибуцијом ауторитета, груписањем и координацијом у РИС. Питања надгледања, 
обучавања кадрова, морала, опредељења, остварења јединства групе запослених кроз 
званична, и »невидљива, неписана, неформална ограничења, стечена обичајима сваког 
предузећа«, и слична питања су корисна и при ревизији РИС, пошто аутоматизација 
смањује примену писмених доказа. 
 
Ревизија финансијских извештаја је за рачунарску обраду података заинтересована да 
се утврди адекватност интерне контроле у тим условима и други чиниоци који 
опредељују валидност финансијских извештаја. Са друге стране, интерна ревизија мора 
узети као показатељ остварење политике управе предузећа везане за квалитет и у 
рачуноводству. Оцена прилагођености РИС потребама планирања у први план истиче 
следеће циљеве:  

1. у којој мери доставља информације које су потребне; 
2. у којој се мери информације добијају благовремено за одлуке и акције; 
3. колико се успешно сумирају подаци добијени из различитих извора; 
4. који је квалитет анализе добијених података;  
5. који је степен ефикасности у преношењу информација у организационој 

структури предузећа; 
6. како се користе добијене информације за доношење планских одлука 

 
Остваривање захтева ревизије финансијских извештаја у модерним условима 
представља суштину ревизије РИС. Услови конкретног предузећа претпостављају 
одговарајуће мешање »класичних« ревизорских начела са проблематиком поузданости 
хардвера, употребљивости софтвера. У том смислу ревизију РИС треба повезати са 
оперативном ревизијом. 
 
Оперативна ревизија је »...организована потрага за начинима повећања ефикасности и 
ефективности. Може се сматрати за облик конструктивне критике.« 
 
Ревизија РИС са својим циљевима и методологијом има додирних тачака са термином 
"анализа информационог система". Термин има шире и уже значење. Основу за шире 
схватање анализе чини теорија система и системски приступ. Системска анализа је 
активност која следи фазу дефинисања система, и почива на питањима дефинисања 
објекта, прецизирања активности које он врши, да ли те активности врши на начин који 
је предвиђен при пројектовању, разлозима одступања од пројектованог 
функционисања, да ли се може побољшати, и који су ефекти измена система. Приступ 
је општи по карактеру, и базира се на дуалности између пројекта - идеалног (идејног) 
модела функционисања РИС и стварног система. Постоје два метода која се користе у 
системској анализи: први, тзв. спољни, даје одабране улазне податке, а затим се 
добијене излазне информације упоређују са неким еталоном - референтном вредношћу 
или вредношћу из спецификације створене при пројектовању система. Тзв. унутрашњи 
метод подразумева познавање структуре РИС, избор контролних тачака и типова 
контроле. 
 
Појам анализе информационог система у ужем смислу представља једну од фаза. 
Анализа активности се састоји од: испитивања система - објекта анализе (набавке нпр.), 
прецизирања доношења одлука у систему, утврђивања информационих захтева, анализе 
постојећег информационог система и дефинисања недостатака постојећег 
информационог система. 
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Као област у оквира ревизије, ревизија РИС има основу у више научних области. 
Ревизија информационог система се заснива на следећим дисциплинама: 
традиционална ревизија, рачунарске науке, управљање информационим системима и 
теорија организационог понашања (behavioral science). Две групе дисциплина треба 
додати на претходни списак, ако се има у виду РИС: управљање и рачуноводство. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Контрола у рачуноводственом информационом систему 
 
Интерна контрола у условима примене рачунарске обраде података 
 
Континуитет у пословању предузећа подразумева активности којима се врши надзор 
над његовим функционисањем. Постоји подела контроле у предузећу на три следеће 
врсте: 

• друштвену,у 
• управљачку, 
• аутоматску („машинску“). 

 
Друштвена контрола се бави циљевима, етиком и понашањем предузећа као целине. 
Предмет управљачке контроле је мотивација и координација запослених и управе 
унутар предузећа. По овој подели интерна рачуноводствена контрола спада у 
управљачку контролу, заједно са административном контролом. Аутоматска контрола 
се користи за стандардизоване оперативне процесе, и поседује повратну спрегу према 
унапред одређеном плану. Према једном истраживању, нижи степен грешака у раду се 
јавља у врло малим или врло великим предузећима. Мали број рачунара, период 
упознавања, неформална контрола запослених у малом предузећу могу резултирати у 
малом броју грешака у књижењу. Са друге стране, систем формализован политикама и 
процедурама дају сличан резултат. Но, пракса показује да све мале базе података 
временом постају велике, а неформална контрола недовољна. 

Слика 1. Ревизија РИС као пресек различитих дисциплина 
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Да би извршила своје задатке, интерна контрола ове промене мора пратити, јер 
успешност унутрашње контроле умногоме зависи од организације пословања и њеног 
интерполирања у саму организацију рада. Услови у радној средини, обученост у раду, 
искуство у раду са рачунарима, адекватна аутоматска контрола, између осталог, утичу 
на мањи или већи број ненамерних грешака у раду РИС, као и формализација. 
Формализација организације представља њено функционисање на основу писаног 
плана, организационе и рачуноводствене структуре. 
 
Када се ове структуре мењају, документа којима се описују активности унутар њих се 
морају иновирати. Постоје апликације које омогућују функционалну систем анализу 
кроз стварање и примену дијаграма тока података (data flow diagram, DFD). 
 
Оваква врста контроле могла би се окарактерисати као превентивна. Контрола путем 
испитивања није формализована. Оне грешке које настају и поред превентивне 
интерне контроле се лоцирају, када се појаве, испитивањем. Трећа врста контроле, 
корективна, се бави на претходни начин откривеним недостацима. Идентификовање 
узрока проблема, исправљање грешака и промена структуре система којом се 
минимизира могућност понављања недостатака су фазе корективне контроле. 
 
Специфицирање циљева контроле на квантитативан начин у РИС је могуће на свим 
нивоима евиденције, те је могуће захтевати егзактан износ брзине обраде података, 
комуницирања унутар рачунара, у рачуноводственом сектору, или путем модема. 
 
Приликом пројектовања неког сегмента РИС релевантан је временски аспект извршења 
задатака, као променљива у процесу контроле. Претходно поменута захтевана брзина 
обраде или комуницирања може се утврдити на више начина: 

• на основу историјских података, 
• пројектовањем тренда, 
• узимајући интерне и екстерне факторе у обзир 
• или зависно од критичности остварења задатка за друге информационе токове. 

 
Историјски подаци су од мале користи, услед брзине промена у рачунарству. Узимање 
тренда у обзир је на нивоу РИС корисно, али код појединачних елемената то није 
случај. Критичан фактор по РИС представља брзина уноса у базу података и њихове 
обраде. Услед тога су стандарди за минималну брзину обраде за базу података виши 
него за друге елементе РИС. 
 
Након установљавања мерила, следећа фаза у процесу интерне контроле је мерење 
остварења. При мерењу се користе јединице и термини установљени код дефинисања 
циљева, а посебно се обезбеђује коректност мерених података. Појам контролисаности 
РИС подразумева поделу узрока на оне који може и на оне који управа предузећа не 
може да оствари утицај. Имплементирањем корективних мера се заокружује процес 
интерне контроле, али је потребно континуално учити из раније решених недостатака, 
и на тим основама даље усавршавати систем. 
 
Постоји различита терминологија и методи поделе везани на контролне активности у 
РИС који се базира на рачунарској обради. Ове активности се деле на: правилно 
овлашћење иницирања (authorization) пословних промена, раздвајање функција, 
стварање и употребу адекватне документације и евиденције, чување средстава и 
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употребе података и средстава, и независно проверавање активности. 
 
Постоје две основне врсте креирања налога (ауторизације) за извршавање процеса у 
књиговодству: општи, где запослени имају права да иницирају све промене без 
посебног одобрења од стране управе, и посебни, где за део промена задржавају права 
као код опште дозволе а за остале класе промена је одобрење неопходно. Иницирање у 
мануелном систему се врши потписом или иницијалима. Метод код рачунарског 
система састоји се од уношења одређеног кода. 
 
Раздвајање дужности се у мануелном систему остварује тиме што различита лица 
врше послове иницирања пословних промена, евиденције и чувања средстава везаних 
за одређену промену. Рачунарска обрада овај постулат схвата флексибилније. Интерна 
контрола тада раздваја дужности обављања уноса и обраде података од активности 
измене програмског кода апликације. 
 
Правилно формирана документа и структура рачуноводствене евиденције 
обезбеђују поузданост података о пословним променама. Сем делимичне 
компјутеризације неке рачуноводствене евиденције, могућ је и систем у коме не постоје 
мануелно настала документа. Суштинско питање је могућност контроле кроз постојање 
ревизорских трагова у таквим условима. Од мануелног система се тада преузима 
форма, а у коју се уносе позиције за дигитални потпис овлашћеног лица и лица које 
прима одређена средства, и постоји нумерација документа. 
 
Уредна евиденција и ефикасно надгледање извршавања активности омогућују заштиту 
података и рачунарског хардвера. Најважније питање везано за заштиту јесте 
физички приступ ресурсима. 
Интерна контрола која се јавља у РИС се може поделити на следећа два дела: 

• опште (general) контроле, 
• контроле апликација. 

 
Општа контрола се односи на целину организационе структуре РИС у предузећу, док је 
контрола апликација специфична само за њу и за процес обраде података - који она 
врши. Предмет опште контроле РИС су: 

a) контрола процесом управљања РИС; 
b) развој система;  
c) програмирање; 
d) управљање подацима;  
e) заштита података и хардвера, 
f) оперативне активности у РИС. 

 
Постоје следеће врсте контрола у апликацији:  

a) контрола приступа;  
b) уноса података и наредби; 
c) тачности уноса података 1 наредби;  
d) обраде; 
e) комуникација;  
f) базе података, 
g) излаза.  

 
Овој групи треба додати и хетерогену групу појава која утиче на рад РИС, од којих 
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су неке употреба микрорачунара, вируси, грешке (bug), што ће бити укључено у 
разматрање претходно наведених питања. 
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Општа контрола и контрола апликација у РИС 
 
Општа контрола РИС 
 
Заједничка особина свих општих контрола РИС је да оне чине окружење за поједине 
РА, и тиме стварају услове за измену у некој од РА (рачуноводствених апликација) без 
већег утицаја на безбедност и ефикасност рада у осталима. 
 
Контрола управљањем и руковођењем ИС 
 
Управљачка контрола РИС представља скуп процедура и организационих начела 
којима се реализују остварење постојећих планских одлука, законитости у раду, 
заштита имовине предузећа и информисање у складу са рачуноводственим стандардима 
и потребама корисника. Квалитет управе утиче на ниво заштите података и имовине 
предузећа, ефикасности и ефективности, и на квалитет интерне контроле. За ревизију 
су битна два елемента управљачке структуре: управљање и руковођење ИС. Један од 
начина испитивања управљање и руковођења ИС је путем оцене појединачних 
функција које оне врше: планирање, организовање, координирање, вођење и контрола. 
 
Приликом фазе планирања управа доноси одлуке о употреби рачунара за обраду 
података - на који начин и у коликој мери. Постоји више нивоа планирања приликом 
доношења ових одлука. Најзначајнији су: студија изводљивости, општи план, план 
измена, пројектни и план опоравка након природних катастрофа. Највиши ниво 
руковођења предузећа у планирању рачунарске обраде података учествује тако што 
формира посебну комисију која има следеће задатке:  

1. Опредељује величину и подручје рачунарске обраде података;  
2. Поставља приоритете унутар ових оквира;  
3. Обезбеђује постојање комуникационог система између ИС и његових 
корисника; 
4. Надгледа извршавање процеса инсталирања компјутерског система;  
5. Мери остварење пројеката унутар ИС путем стопе приноса на укупна 

пословна средства. 
 
Почетак рада комисије је везан за израду студије изводљивости, која ће одговорити на 
питања да ли користити рачунаре у обради података; да ли вршити имплементирање 
нових РА (рачуноводствене апликације) или обавити веће измене постојећих; да ли 
куповати нови хардвер, софтвер, и које су захтеване особине хардвера и софтвера; да ли 
ће промена у структури ИС утицати на повећање перформанси система, и сл. Студију 
ствара посебно организована група стручњака, која прво планира истраживање. У њега 
спада дефинисање циља, организационих, техничких и финансијских ограничења и 
временских аспеката. Затим следи прикупљање података о карактеристикама 
постојећег РИС, могућностима побољшања и новим методима који постоје на тржишту. 
На основу тих података се доноси почетни извештај о остварењу циља. Уколико је он 
позитиван, ствара се тзв. упутство о спецификацијама. Оно садржи захтеве које 
добављачи софтвера и хардвера морају остварити. 
 
Главни део рада комисије се састоји од формирања општег стратегијског плана РИС, 
средњорочног по трајању. У плану се дефинишу подручја примене рачунара у РИС и 
њихове будуће измене. Комисија користи информације из стратешког плана предузећа 
- циљеве, факторе и стратегију. Затим се идентификује позиција РИС у односу на 
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захтеве који се од њега постављају.  
 
Постоје четири могуће позиције РИС: 1. ИС је од виталног интереса по будућност 
предузећа; 2. ИС је критичан за постојећу организациону структуру предузећа, али без 
већих захтева у будућности; 3. ИС је користан али не и критичан; 4. ИС још нема 
стратегијски значај. 
 
Други приступи полазе од захтева интерних и екстерних стејкхолдера - поверилаца, 
акционара, управе, купаца итд. На основу општег стратегијског плана РИС формира се 
план потреба или измена информационог система. Код овог плана нагласак је на 
ефективности, јер се сматра да је педесет до сто пута скупље имплементирати неку 
нову особину у ИС након што је он изграђен, него када је то учињено у фази анализе. 
Ефективност ИС је угрожена постојањем више заблуда, од којих су неке: 

a) да менаџери знају која информација им је неопходна; 
b) анализа захтева менаџера унутар сегмента предузећа, када ток кретања 

информација и пословни процеси прелазе његове границе; 
c) употреба упитника менаџерима уместо групног интервјуа; 
d) употреба једног испитивања, насупрот више сесија; 
e) формирање нових информационих захтева на основу особина и недостатака 

постојећег РИС, а не на основу промена у пословном процесу и структури 
предузећа. 

 
Завршетак процеса креирања општег плана рачунарског система објективизира се кроз 
план апликација унутар РИС. У њему се идентификују РА за одговарајуће активности 
у рачуноводству (главна књига, купци, залихе итд.), захтеви за куповином или 
сопственим развијањем потребног хардвера и софтвера, запошљавањем кадрова, 
неопходним финансијским ресурсима, организационим променама и променама у 
инфраструктури унутар предузећа за потребе будућег ИС. Овај план поседује и 
временски аспект, и синхронизује дугорочне циљеве предузећа и РИС са активностима 
у плану. 
 
План управљања пројектом изградње или измене РИС садржи идентификовање 
задатака које треба извршити, веза између различитих задатака, временског и другог 
ограничења, потреба за средствима у сваком задатку и редоследа задатака.  
 
Ризицима изложености РИС природним несрећама и људском фактора менаџмент се 
супротставља формирањем плана опоравка од несрећа. План узима у обзир конкретно 
стање у РИС. 
 
Испитивање фазе организовања РИС има два важна проблема, а то су раздвајање 
функција и ниво децентрализације рачунарске обраде података. Раздвајање функција се 
најчешће врши поделом на следеће целине: 

• системска анализа и развој 
• програмирање 
• контрола уноса података 
• оперативне активности 
• библиотека РИС 
• одржавање и контрола података 

 
Развој система и његова анализа се раздвајају од оперативног дела рачунарске 
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евиденције да би се спречила могућност искоришћавања могућности измене апликације 
ради коришћења или измене стварних података. Обзиром да је у подсистему РИС која 
се бави оперативним активностима већи обим посла него у другим подсистемима, 
овде постоји и интерна подела дужности коју је препоручљиво периодично ротирати. 
Лица у овој организационој целини не смеју имати могућност измене структуре 
апликација и њиховог програмског кода. Сем тога, потребно је смишљено организовати 
систем овлашћења за отпочињање трансакција, и водити дневник (Log) о текућим 
активностима. Постојање библиотеке у којој се чувају датотеке и програми РИС даје 
могућност контроле приступа подацима путем овлашћења. Приликом одржавања 
рачунарског софтвера постоји могућност измене програмског кода, структура података 
и организације датотека. Под термином »контрола података« се подразумевају 
различити методи и њихов обухват. У ужем смислу појам се односи на заштиту 
података, а у ширем он је синоним за интерну контролу апликација РИС. 
 
Организовање РИС се заснива на функционалном и дивизионалном принципу, или 
модификацијом ових модела, у виду пројеката. Према функционалном принципу РИС 
представља функцију са целинама системске анализе, програмирања и оперативних 
активности унутар њега. Пројектни принцип претходно поменуте три целине формира 
за сваку организациону јединицу унутар РИС, тј. практично за одређене РА. Такав 
метод има одређене недостатке, као што су недостатак глобалних стандарда што 
резултира у редундантности у извештавању и некомпатибилности хардвера, софтвера, 
малим организационим јединицама одговара малобројан персонал одговоран за 
информационе аспекте система. што смањује могућности раздвајања функција и др. 
 
Оптимална децентрализација РИС се може постићи на више начина, од којих су неки 
формирање организационе јединице на нивоу предузећа која ће стандаризовати обраду 
података и прибављати кадрове за сегменте на нивоу апликација, децентрализовање 
неких функција (системске анализе, програмирања, хардвера, софтвера), уз 
централизовање преосталих. 
 
Предмет контроле организовања РИС су избор рачунарске инфраструктуре и 
стандаризовање рада у систему. Приликом пројектовања система формира се прецизна 
спецификација свих елемената софтвера и хардвера коју добављачи треба да испуне. На 
основу понуда врши се избор најповољније варијанте. 
 
Постоје две врсте стандарда за рад РИС. Прва група врши формализацију поступака, 
процедура и правила којима се организује рад. Друга група дефинише стандардне 
перформансе при раду које се користе у фази контроле управљачког процеса. 
 
Планирање активности у РИС захтева узимање у обзир управљања персоналом. То 
подразумева оцену неопходних знања које запослени мора имати да би могао обављати 
своје задатке, процену посла за свако радно место, квалификације итд. Постоји 
интеракција између нивоа рачунарске образованости рачуноводственог кадра, и типа 
РА (рачуноводствених апликација). Књиговође које немају такав фонд знања могу 
радити само у строго формализованим програмима. 
 
При планирању нових радних места узимају се у обзир фактори као што су: 
одговорност, умешност, ментални напор, физички напор, образовање, услови рада, и 
искуство. 
Метод надзора над контролом управљачког процеса РИС је поређење стварног стања 
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параметара структуре или њеног функционисања са одговарајућим планираним 
вредностима. Стандаризовање је такође значајно код контроле развоја и 
функционисања система, као и контрола трошкова коришћења рачунарских ресурса. 
 
Аутор из САД Ричард Нолан је дао поделу увођења рачунарске обраде података у шест 
фаза, тзв. Ноланов модел: почетак (иницијација), експанзија (ширење), контрола, 
интеграција, администрација података и зрелост. 
 
Крива је у облику латиничног слова С на графику на коме је на х осу нането време, а на 
у ниво трошкова, одн. буџет рачунарске обраде података. Значајан елемент графикона 
представља промена у структури интерне организације обраде података током времена 
и истовременог развоја нивоа коришћења те обраде. 
 
 

 
Ноланов модел увођења рачунарске обраде података у шест фаза 

 
 
Други елемент представљају у временском смислу неравномерне промене у нивоу 
укупних трошкова током различитих фаза развоја РИС. Прву фазу овог модела, 
почетак, карактерише жеља за смањењем трошкова обраде података у РИС. 
Организационо, нови систем обраде је интегрисан у књиговодство. У другој фази 
(ширење), долази до масовне примене рачунара уз тренд повећања укупних трошкова 
обраде и низак ниво контроле ових делатности. У трећој фази (контрола), услед раста 
трошкова обраде долази до реакције управе у виду организационих и контролних 
метода управљања трошковима. Постоји тенденција ка већој примени рачунара у 
управљачком рачуновођству, као подршка одлучивању. Током фазе интеграције 
долази до смањивања децентрализације у виду компатибилних РА по организационим 
јединицама по функционалном или дивизионалном принципу, уз стабилизовања 
трошкова обраде.  
 
Администрација података укључује формирање базе података за предузеће у целини, 
смањење уноса података услед централизоване обраде, и смањење сложености 
употребе за кориснике. Последња фаза, зрелост, подразумева потпуну интеграцију 
обраде података у организациону и управљачку структуру предузећа, и коришћење 
информација као стратегијског ресурса. 
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Модел у различитим фазама садржи оба пола организовања РИС, од потпуне 
децентрализације до централизације. С крива указује да постоје два временска периода, 
један са убрзаним, а други са успореним растом трошкова. Као разлог промене може се 
навести ограничење у ширини примене у предузећу након формирања функционално 
организоване евиденције, делимично стабилизовање информационих захтева 
корисника и већи степен контроле над обрадом података о евиденцији одвијања саме 
обраде и њених трошкова. С обзиром на то да се ради о укупним трошковима, питање 
је каква је структура трошкова рачунарске обраде и какво је кретање трошкова по 
јединици учинка - информацији. 
 
Ревизори могу на основу фазе развоја РИС оценити могућност појаве одређене врсте 
проблема у контроли РИС. Руковођење РИС се може олакшати стандаризовањем 
функционисања система и документације, формирањем извештаја након сваке фазе 
пројектовања, ревизијом од стране стручњака унутар РИС, и методима операционих 
истраживања. 
 
Предмет стандардизовања функционисања РИС су искоришћење рачунарских 
капацитета приликом системске анализе, оперативних активности и програмирања. 
Корисно је планирати на два нивоа, количинском и вредносном. Документовање 
процеса пројектовања РИС је значајан и скуп процес јер корист од правилно одмерене 
документације постоји већ у процесу пројектовања омогућујући комуницирање 
групама програмера који се баве израдом различитих апликација унутар РИС, и 
усаглашавање у различитим временским периодима, почев од формирања стратегијског 
плана РИС до завршетка. Документа олакшавају ревизију јер се на основу ње може на 
једноставан начин открити на који начин су решавани проблеми приликом 
пројектовања, на који начин систем треба да функционише итд. Документација система 
код кога неће у ближој будућности доћи до већих измена може бити употребљена и у 
инструктивне сврхе. Документација система који ће бити измењен олакшава саме 
промене. 
 
Уобичајена подела процеса пројектовања новог РИС на више фаза омогућава контролу 
остварења задатака након неке од фаза на основу формираних извештаја. На тај начин 
се након сваке фазе може пројектовање обуставити или изменити уколико стварно 
стање није приближно планираном. Оперативно испитивање које врше кадрови из 
самог РИС а не интерни ревизори, може да оправда своје постојање тиме што се 
обавља на континуалан начин (што је приближава интерној контроли) али уско 
стручан, тиме што иста лица обављају и пројектовање система. 
 
Разлог постојања контроле над употребом ресурса у РИС је њихова оптимална 
алокација. Следеће особине ових ресурса утичу на њихову употребу: 

a) постојање економије величине 
b) набавке новог хардвера утичу на пораст улагања које има степенаст карактер; 
c) информациони процеси су цикличног карактера; 
d) ток фазе обраде података зависи од фактора као што су временски распоред 

коришћења, особине апликација и корисника; 
e) потреба за услугама информисања непрестано расте, квалитативно и 

квантитативно, итд. 
 
Емпиријска истраживања показују да од укупних трошкова обраде података у РИС на 
унос одлази 30, на обраду 35, на системску анализу 30, а на администрацију 5 
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процената. Трошкови евиденције су у мањој мери -варијабилни, а преовлађују фиксни... 
 
Могуће је формирати широк обрачун трошкова РИС њиховим идентификовањем, 
поделом на фиксне и варијабилне, стандаризовањем, и стварањем плана. Зависно од 
потребе може се увести метод једног, два или три одступања од планираних трошкова. 
Са управљачког становишта, овим трошковима је могуће управљати дискреционим 
путем или формирањем система трансферних цена.  
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