
A szüntelen megújulás minden szervezetnél 
kikényszeríti az üzleti folyamatok és az azokat 
támogató rendszerek modernizálását, lecserélését. 
A rendszer lehet új, de hiába a modernizálás, ha 
az adatok nem képeznek stabil alapot a további 
folyamatos működéshez. Tapasztalataink szerint 
az informatikai rendszerek cseréje során fellépő 
problémák jelentős része a régi és az új rendszerek 
közötti adatok migrációjára vagy az adatok tisztítására 
vezethetőek vissza. Fontos kiemelni, hogy a 
migrálandó adatok körének és a sikeres migráció 
kritériumainak meghatározása kiemelt üzleti feladat, 
melynek elmulasztása jelentősen növelheti az 
utólagos hibajavítás költségét.

Ismerősek Önnek az alábbi problémák?

 – A migrációs projektek költsége, időtartama és 
erőforrásigénye jelentősen meghaladja a tervezett 
mértéket;

 – a migrációs projektek során az üzleti döntéshozók 
nem jutnak elégséges információhoz az adatok 
teljes körűségének, funkcionális és számszaki 
megfelelősségének és az éles indulásnak az 
elfogadására vonatkozóan.

 – a vonatkozó felügyeleti szervek felé bizonyítható 
kell legyen a migrációk megfelelősége;

 – a tesztelési feladatok eseti kezelése 
fennakadásokat okoz az üzletszerű működésben, 
csökkenti az üzleti adatok megbízhatóságát és 
javítása jelentős többletköltséget okoz;

 – nem áll rendelkezésre kellően részletes migrációs 
forgatókönyv;

 – az adattranszformáció és adattisztítás nélkülözi 
az érintett rendszerek elégséges mélységű 
technikai ismeretét;

Hogyan tudunk a segítségére lenni?

A KPMG alábbi, migráció-minőségbiztosítási 
és -validációs szolgáltatásai segítik Társaságát 
a migráció megtervezésében, végrehajtásában, 
valamint a migráció utólagos ellenőrzésében.

 – Adatmigrációra való felkészítés és tanácsadás: 
kialakítjuk azt a biztonságos kontrollkörnyezetet, 
amelyben lehetővé válik a migrációs kockázatok 
kezelése, valamint idejekorán kimutatható és 
kezelhető az adatok minőségromlása, ezzel 
segítve elő az adatáttöltés megfelelősségét;

Biztos benne, hogy a Társaságánál esedékes adatmigrációk nem 
okoznak adatvesztést vagy funkcionális hibákat, veszélyeztetve ezzel 
az üzletszerű működést? Tudta Ön, hogy az utólagos javítás gyakran 
jelentős többletköltséggel jár?
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 – Migrációs folyamat támogatása: vizsgáljuk a 
kialakított kontrollrendszer működését, valamint 
javaslatot teszünk annak finomhangolására, 
amellyel növeljük a migrációs mechanizmus 
minőségét. Mindezzel elősegítjük, hogy a 
migrációt követően csak kontrollált – könnyen 
javítható – eltérések legyenek;

 – Migráció validációja: a migrációs folyamat 
és az áttöltött adatok megfelelősségének 
visszaellenőrzése. Szolgáltatásunk az üzleti 
adatoktól függően három vizsgálati típust tartalmaz: 
teljes körű analitikus adatelemzést, funkcionális 
adatvizsgálatot, valamint számviteli elemzést;

 – Migráció validációja könyvvizsgálói igazolás 
kiállításával: a migrációvalidáció eredményét 
igény esetén könyvvizsgálói igazolással zárjuk és 
nyilatkozunk a megszerzett bizonyosság szintjéről. 
Ennek segítségével a felügyeleti felülvizsgálaton 
képviselhetjük ügyfeleinket. A választott megoldás 
típusától függően kétféle ellenőrzést végezhetünk:
 – negatív bizonyosságot adó validáció, mely 
során mintavételezéses vizsgálatot hajtunk 
végre. A megfelelőség esetén kiállítandó 
tanúsítvány azt tartalmazza, hogy a KPMG nem 
talált a vizsgálat során olyan hibát, amely arra 
utalna, hogy a migráció nem megfelelő;

 – pozitív bizonyosságot adó validáció, 
mely esetén a migrált adatokat tételesen 
megvizsgáljuk. A megfelelőség esetén 
kiállítandó tanúsítvány igazolja a migráció 
megfelelőségét.

Milyen előnyöket nyújtunk?

 – Az általunk alkalmazott migrációs folyamatba 
épített kontrollokkal képesek vagyunk előre jelezni a 
hibákat, ezáltal felgyorsítjuk a migrációs folyamatot 
és csökkentjük az átállás költségeit.

 – A KPMG által javasolt dokumentációs rend 
megalapozottá és elszámoltathatóvá teszi a 
projekt során elengedhetetlen üzleti döntéseket, 
és megfelelő evidenciát szolgáltat a szükséges 
felülvizsgálatokhoz.

 – Az üzleti rendszerek migrációja szabályzói és 
törvényi oldalról erősen vizsgált terület, így 
a megfelelőség nem kizárólag üzleti, hanem 
kockázatkezelési szempontból is kiemelt érdek. 
Szolgáltatásunk lehetőséget teremt a szervezetnek 
arra is, hogy könyvvizsgálói igazolást szerezzen a 
migráció megfelelőségéről.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, 
a részletekkel kapcsolatosan keressen bennünket 
az alábbi elérhetőségeinken.
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