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Αναγκαιότητα ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Τα σύγχρονα ΛΠΣ είναι αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που χρησιµοποιούν υπολογιστές,
διακοµιστές και intranet για τη συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάκτηση και
παρουσίαση των οικονοµικών δεδοµένων.
Τα ΛΠΣ κινδυνεύουν συνεχώς να γίνουν στόχος επιθέσεων µε απώτερο σκοπό την απόσπαση
απόρρητων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και τη πρόκληση βλάβης στην εύρυθµη λειτουργία
της επιχειρηµατικής οντότητας.
Απαιτείται η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ακρίβειας, ακεραιότητας και ασφάλειας στις
οικονοµικές συναλλαγές και στην καταχώρηση των ηµερολογιακών εγγραφών, ώστε να είναι
άµεσα διαθέσιµες σε όσους έχουν νόµιµη πρόσβαση σε αυτές.
Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες ελέγχου που υλοποιούνται, προσπαθούν να εντοπίσουν τους
κινδύνους που απειλούν το σύστηµα και τις ευπάθειες που ενυπάρχουν.

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι
η ανάδειξη της σηµασίας διαχείρισης του κινδύνου και εφαρµογής των κατάλληλων
διαδικασιών ελέγχου στα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα

∆ιάρθρωση ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας, όπου καταδεικνύεται η
αναγκαιότητα της συγγραφής της και η δοµή του περιεχοµένου της.
Το δεύτερο κεφάλαιο πραγµατεύεται τους κινδύνους που απειλούν
εµφανίζονται στα ΛΠΣ, καθώς και την ανάλυση και αξιολόγηση τους.

και

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται λεπτοµερώς η βασική ταξινόµηση του ελέγχου σε
γενικούς ελέγχους και ελέγχους εφαρµογών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται κάποιες ερευνητικές µελέτες που σχετίζονται
µε το αντικείµενο που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία.
Στο πέµπτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η προσέγγιση και η µεθοδολογία της έρευνας.
Συγκεκριµένα, αναφέρονται το δείγµα του πληθυσµού, ο τρόπος αποστολής των
ερωτηµατολογίων και το περιεχόµενο τους, καθώς επίσης και η στατιστική
µέθοδος ανάλυσης τους.
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων µε τη χρήση
πινάκων και γραφηµάτων.
Στο έβδοµο κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα, όπως προκύπτουν από τη
βιβλιογραφική
επισκόπηση
και
την
ανάλυση
των
απαντήσεων
του
ερωτηµατολογίου. Τέλος, γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

Κίνδυνοι ΛΠΣ
Ο ISO ορίζει τον κίνδυνο ως την πιθανότητα µια απειλή (threat) να προκαλέσει
αδυναµίες (vulnerabilities) στα περιουσιακά στοιχεία (assets) της επιχείρησης,
και γενικότερα να έχει αρνητική επίδραση (impact) στη λειτουργία της.
Περιουσιακά στοιχεία: οι πληροφορίες και οι πόροι που έχουν αξία για την επιχείρηση.
∆ιακρίνονται σε απτά και άυλα.
Απειλές: ανεπιθύµητα γεγονότα που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την αποκάλυψη, απώλεια
και καταστροφή ενός περιουσιακού στοιχείου. ∆ιακρίνονται στις φυσικές, τυχαίες και σκόπιµες
απειλές.
Ευπάθειες: ελαττώµατα στο σχεδιασµό, στην εφαρµογή, στη λειτουργία ή στη διαχείριση του
συστήµατος, τα οποία µπορούν να επιτρέψουν τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ενός εισβολέα
στους πόρους του.

∆ιαχείριση κινδύνου: η διαδικασία προσδιορισµού και αξιολόγησης των κινδύνων που
εµφανίζονται, ώστε να περιοριστούν σε κάποιο αποδεκτό επίπεδο.
Ανάλυση κινδύνου (Risk analysis): Προσδιορισµός περιουσιακών στοιχείων, Εντοπισµός
απειλών, Προσδιορισµός ευπαθειών
Εκτίµηση κινδύνου (Risk evaluation): Ποσοτικές και ποιοτικές µεθοδολογίες

Έλεγχοι ΛΠΣ
Με τον όρο Έλεγχος ΛΠΣ εννοούµε τις µεθόδους, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που
έχουν ως σκοπό (Νικολάου 1999):
τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής τεχνολογίας
τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των οικονοµικών δεδοµένων
τη διασφάλιση της πολιτικής της επιχείρησης στη διεξαγωγή των εργασιών της
την εξασφάλιση της αποδοτικότητας των οργανωτικών της δραστηριοτήτων
Ταξινόµηση Ελέγχου:
Με βάση το σκοπό του - Προληπτικοί έλεγχοι, ∆ιορθωτικοί έλεγχοι, ∆ιαγνωστικοί έλεγχοι
Με βάση το πεδίο εφαρµογής του - Γενικοί έλεγχοι, Έλεγχοι εφαρµογών
Γενικοί
Έλεγχοι
Έλεγχοι
Έλεγχοι
Έλεγχοι
Έλεγχοι
Έλεγχοι
Έλεγχοι
Έλεγχοι

Έλεγχοι (General Controls):
∆ιαχείρισης
Ανάπτυξης Συστήµατος
Υλικού
Πρόσβασης
Αποθήκευσης ∆εδοµένων
στη Μετάδοση ∆εδοµένων µέσω ∆ικτύων
για τη Προστασία Προσωπικών Υπολογιστών
Συνέχειας

Έλεγχοι Εφαρµογών (Application Controls)
Έλεγχοι στο στάδιο Εισόδου ∆εδοµένων (Data Inputs Controls)
Έλεγχοι στο στάδιο Επεξεργασίας (Processing Controls)
Έλεγχοι στο στάδιο Εξόδου (Outputs Controls)

Επισκόπηση Ερευνών
Ερευνητής

Θέµα

Ebaid
(2011)

Εσωτερικός έλεγχος στις εισηγµένες
αιγυπτιακές επιχειρήσεις

Lin and Wang
(2011)

Μοντέλο επιλογής και αξιολόγησης
του λογισµικού ελέγχου

Dang et al
(2011)

Συνάφεια των λογιστικών
πληροφοριών όταν υπάρχουν λάθη
ελέγχου
Παράγοντες πρόληψης της απάτης

Law
(2011)
Salehi and
Abdipour
(2011)
Morris
(2011)
Grande et al
(2011)
Abu-Musa
(2010)
Sajady et al
(2008)

Εµπόδια στην εφαρµογή των ΛΠΣ

Επίδραση των ERP στην
αποδοτικότητα του εσωτερικού
ελέγχου
Σχέση ανάµεσα στη χρήση ΛΠΣ και
στη βελτίωση της απόδοσης και της
παραγωγικότητας
Επάρκεια του ελέγχου για την
προστασία των ΛΠΣ στις τράπεζες
της Σαουδικής Αραβίας
Αξιολόγηση αποδοτικότητας των
ΛΠΣ

Abu-Musa
(2006)

Απειλές των ΛΠΣ

Abu-Musa
(2006)

Επάρκεια του ελέγχου για την
προστασία των ΛΠΣ από παραβιάσεις
και επιθέσεις

Hayale and
Abu Khadra
(2006)

Αξιολόγηση του επιπέδου ελέγχου
των ΛΠΣ στις τράπεζες της
Ιορδανίας

Αποτελέσµατα
∆εν υπάρχει υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας,
υποστήριξη από τη διοίκηση, αλληλεπίδραση εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, εξειδικευµένο
προσωπικό. Επικεντρώνεται κυρίως στον οικονοµικό έλεγχο.
Κριτήρια επιλογής: λειτουργίες, επεξεργασία δεδοµένων, τεχνική υποστήριξη, κόστος.
Παράγοντες επιλογής: ακεραιότητα συστήµατος, ακρίβεια δεδοµένων, τεχνική υποστήριξη, κόστος
απόκτησης.
Η συνάφεια είναι µικρής αξίας όταν υπάρχουν σφάλµατα, ανεξαρτήτως από τη φήµη του ελεγκτή.

Συµβάλλουν στη πρόληψη της απάτης: η αποδοτικότητα της ελεγκτικής επιτροπής και του
εσωτερικού ελέγχου, η ανώτερη διοίκηση, οι ηθικές πολιτικές. Το είδος του ελεγκτή και οι
προηγούµενες επιτυχίες του δεν αποδείχτηκε ότι συµβάλλουν.
Εµπόδια: οι µεσαίοι µάνατζερ, η οργανωσιακή δοµή και κουλτούρα, τα οικονοµικά προβλήµατα, οι
ανθρώπινοι πόροι και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Οι επιχειρήσεις που εφάρµοζαν ERP παρουσίαζαν λιγότερες αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου.

Υπάρχει θετική συσχέτιση. Οι επιχειρήσεις που τα εφαρµόζουν, έχουν καλύτερη οικονοµική εικόνα σε
αντίθεση µε εκείνες που δεν το κάνουν.
Οι τεχνικές ελέγχου που εφαρµόζονταν επαρκούσαν σε ικανοποιητικό βαθµό. Έγιναν προτάσεις
βελτίωσης των διαδικασιών ελέγχου.
Τα ΛΠΣ συνέβαλλαν στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, του εσωτερικού ελέγχου, της ποιότητας
των οικονοµικών καταστάσεων και στη διευκόλυνση της διαδικασίας συναλλαγών. ∆εν αποδείχθηκε
ότι η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης είχε βελτιωθεί.
Οι συνηθέστεροι τύποι απειλών ήταν η λανθασµένη εισαγωγή δεδοµένων, η καταστροφή δεδοµένων,
η µόλυνση από κακόβουλο λογισµικό, η γνωστοποίηση των κωδικών πρόσβασης και η διανοµή
πληροφοριών σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες.
Εξετάστηκαν οι εξής κατηγορίες ελέγχου: οργανωσιακός, υλικού και φυσικής πρόσβασης, λογισµικού
και ηλεκτρονικής πρόσβασης, δεδοµένων, προγραµµάτων αποσύνδεσης και backup, χρησιµότητας,
παραβίασης της κανονικής πρόσβασης, προγραµµατισµού, καταµερισµού των αρµοδιοτήτων και
εκροών.
Οι έλεγχοι για πρόληψη της απάτης και περιορισµό σφαλµάτων ήταν αποδοτικοί. Αδυναµίες υπήρχαν
σε ελέγχους φυσικής πρόσβασης, λογικής πρόσβασης, ασφάλειας δεδοµένων, τεκµηρίωσης
προτύπων, αποκατάστασης µετά από καταστροφή, διαδικτύου, επικοινωνίας και εκροών.

Επισκόπηση Ερευνών
Ερευνητής

Θέµα

Αποτελέσµατα

Hunton et al
(2004)

Ικανότητα των οικονοµικών ελεγκτών και
των ελεγκτών ΠΣ να αξιολογούν τους
κινδύνους των ΕRP

Οι ελεγκτές ΠΣ ενδιαφερόντουσαν περισσότερο για τους κινδύνους και είχαν λιγότερη
εµπιστοσύνη στις ικανότητες των οικονοµικών ελεγκτών να τους αντιλαµβάνονται.

Ismail et al
(2003)

Υιοθέτηση των ΛΠΣ σε επιχειρήσεις µικρού
και µεσαίου µεγέθους στη βόρεια περιοχή
της χερσονήσου της Μαλαισίας

Η απόδοση του συστήµατος ήταν συνάρτηση του έτους εισαγωγής του και των ετών
λειτουργίας της επιχείρησης. ∆εν αποδείχτηκε ότι σχετιζόταν µε το µέγεθος της επιχείρησης
και τον τύπο ηγεσίας.

Wright and
Wright
(2002)

Ασφάλεια των ERP συστηµάτων σχετικά µε
τους κινδύνους που τα απειλούν

Η εµφάνιση επιχειρησιακών κινδύνων και λαθών στις οικονοµικές καταστάσεις ήταν απόρροια
της ελλιπούς εκπαίδευσης των χρηστών. Οι κίνδυνοι ήταν διαφορετικοί στις ARP εφαρµογές.
Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούσαν κυρίως τεχνικές ελέγχου παρά δοκιµές επικύρωσης.

Rezaee et al
(2001)

Έλεγχος ΛΠΣ που επιτρέπουν την on-line και
σε πραγµατικό χρόνο διαχείριση οικονοµικών
πληροφοριών στηριζόµενα στην XBRL

Οι ελεγκτές πρέπει να χρησιµοποιούν τον συνεχή ηλεκτρονικό έλεγχο σε ΛΠΣ πραγµατικού
χρόνου. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις του συνεχούς ελέγχου και τις διαδικασίες
ελέγχου που µπορούν να εφαρµόζουν.

Grabski et al
(2001)

Κίνδυνοι και έλεγχοι από την εισαγωγή των
ERP συστηµάτων

Προσδιορίστηκαν οι 5 βασικοί κίνδυνοι και τα στοιχεία που έπρεπε να ελεγχθούν.

Coffin and
Patilis
(2001)

Ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών να
αξιολογούν τους ελέγχους ασφαλείας στα
ΛΠΣ

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι σηµαντικός για τον εντοπισµό των εφαρµοζόµενων τεχνικών
ασφαλείας ώστε να προσδιοριστεί η πρόσβαση σε πληροφορίες και η συµµόρφωση µε τους
ισχύοντες νόµους.

Nikolaou
(2000)

Βαθµός συσχέτισης των απαιτήσεων της
επιχείρησης µε το σχεδιασµό ενός ΛΠΣ

Θετική συσχέτιση σχέση που συνεισέφερε στην αποδοτικότητα του ελέγχου αλλά όχι στην
ικανοποίηση των χρηστών.

Furnell and
Dowland’s
(2000)

Προστασία των ΛΠΣ έναντι της µη
εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης από εισβολείς

Οι µέθοδοι πιστοποίησης των χρηστών και ελέγχου της πρόσβασης δεν επαρκούν.

Zviran and
Haga
(1999)

Κωδικός πρόσβασης: η συνηθέστερη
µέθοδος ασφάλειας των ΛΠΣ

∆ίνεται ελάχιστη προσοχή στα χαρακτηριστικά της πραγµατικής του χρήσης. Συνήθως
αποτελούνται από πέντε ή λιγότερους χαρακτήρες, είναι αλφαβητικοί και δεν αλλάζονται
συχνά.

Henry
(1997)

Φύση και έλεγχος των ΛΠΣ σε επιχειρήσεις
του Hampton Roads στη Βιρτζίνια.

Οι βασικές τεχνικές ασφαλείας ήταν τα εφεδρικά αντίγραφα δεδοµένων, οι κωδικοί
πρόσβασης, οι περιοδικοί έλεγχοι, τα προγράµµατα κατά της µόλυνσης από κακόβουλο
λογισµικό, η φυσική ασφάλεια, η µέθοδος εξουσιοδότησης για αλλαγές στο σύστηµα και η
κρυπτογράφηση.

Απειλές των ΛΠΣ

Προσδιορίστηκαν οι απειλές που εµφανίζονται στο περιβάλλον των µικροϋπολογιστών, στους
κεντρικούς υπολογιστές και σε περιβάλλοντα δικτύων.

Απειλές των ΛΠΣ

Οι βασικοί τύποι απειλών ήταν οι φυσικές καταστροφές, η ακούσια εισαγωγή λανθασµένων
δεδοµένων, η ακούσια καταστροφή δεδοµένων, ο ανεπαρκής έλεγχος των µέσων και η µη
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση από χάκερς.

(1996)
Loch et al
(1992)

Προσέγγιση - Μεθοδολογία Έρευνας
Το δείγµα πληθυσµού αφορά επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Βόρεια Ελλάδα
Τα ερωτηµατολόγια απεστάλησαν σε εισηγµένες και µη επιχειρήσεις στο ΧΑΑ
Ο κλάδος δραστηριότητας δεν αποτέλεσε περιοριστικό στοιχείο
Το δείγµα περιλαµβάνει λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, καθώς και επιχειρήσεις µε
ενσωµατωµένο λογιστήριο και οικονοµικό τµήµα.

Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν είναι κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής και
βαθµολογικής κλίµακας Likert (πενταβάθµια κλίµακα).
Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων χρησιµοποιήθηκε το
στατιστικό πακέτο λογισµικού SPSS.

Το ερωτηµατολόγιο απαρτίζεται από τρία µέρη:
Το Μέρος Α, αφορά σε θέµατα σχετικά µε τους κινδύνους που απειλούν το λογιστικό
πληροφοριακό σύστηµα και τη διαχείριση τους.
Το Μέρος Β, περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε το ρόλο του ελέγχου και την
αποδοτικότητα του.
Στο Μέρος Γ, εξετάζεται η λειτουργικότητα του λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος
σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και την ακρίβεια των οικονοµικών
πληροφοριών.

Προσέγγιση - Μεθοδολογία Έρευνας
Τα ερωτηµατολόγια απεστάλησαν σε 200 επιχειρήσεις, από τις οποίες ανταποκρίθηκαν
οι 52. ∆ηλαδή ποσοστό της τάξης του 23% επί του συνόλου.
Από τις 52 επιχειρήσεις, 4 ανήκουν στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας (7,7%), 18
είναι λογιστικά γραφεία (34,6%), 5 ανήκουν στον κλάδο της Υγείας (9,6%), 5 στον
κλάδο των Τροφίµων και Ποτών (9,6%), 8 στον κλάδο του Εµπορίου (15,4%), 6 στον
κλάδο των Βιοµηχανικών Προϊόντων (11,5%), 4 στον Κατασκευαστικό-Τεχνικό κλάδο
(7,7%) και 2 στον κλάδο του Πολιτισµού (3,8%).

Ως προς την ιδιότητα των ερωτηθέντων, 4 δήλωσαν πως είναι διευθυντικά στελέχη
(7,7%), 6 Προϊστάµενοι Μηχανοργάνωσης (IT Supervisor) (11,5%), 14 Βοηθοί
Λογιστών (26,9%), 10 Λογιστές (19,2%), 16 Προϊστάµενοι Λογιστηρίου (30,8%), και 2
Υπεύθυνοι Logistics (3,8%).
Σχετικά µε το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις, 2
επέλεξαν να εφαρµόσουν το ERP Momentum (3,8%), 8 το X-Line ERP (15,4%), 4 το
Singular Eurofasma (7,7%), 2 το Softone ERP (3,8%), 4 το Singular Logic (7,7%), 8
το Entersoft ERP (15,4%), 11 το Epsilon Net (21,2%), 6 το Κεφάλαιο (11,5%) και 7 το
Atlantis (13,5%).

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 11-3)
Απειλές
1.

Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται λανθασµένη εισαγωγή δεδοµένων από τους εργαζοµένους
στο σύστηµα;

2.

Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται καταστροφή ή διαγραφή δεδοµένων από τους
εργαζοµένους στο σύστηµα;

3.

Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε δεδοµένα από
εσωτερικούς χρήστες ή εισβολείς;

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 44-5)
Απειλές
4.

Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται µόλυνση του συστήµατος από κακόβουλο λογισµικό;

5.

Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται κλοπή απόρρητων οικονοµικών πληροφοριών από
εσωτερικούς χρήστες ή εισβολείς;

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 33-4)
Συσχέτιση Pearson
Μήτρα συσχέτισης 2x2
Η διαγώνιος της µήτρας δίνει συντελεστή συσχέτισης 1
Η συσχέτιση των µεταβλητών Access και Theft είναι +0,989
Χρησιµοποιήθηκαν 52 ζεύγη τιµών
Το επίπεδο σηµαντικότητας δίνεται µε τρία
δεκαδικά ψηφία (,000) και είναι διπλής ουράς
Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο
σηµαντικότητας 0.01 (1%)

Αποτέλεσµα: θετική σχέση µεταξύ
µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης και κλοπής
απόρρητων πληροφοριών

Γράφηµα ∆ιασποράς
Μικρή διασπορά = Μεγάλη συσχέτιση
Η κλίση της διασποράς είναι µια µάλλον ευθεία γραµµή
Η θέση της ευθείας υποδηλώνει θετική συσχέτιση

Αποτέλεσµα: δεν υπάρχουν ενδείξεις µη γραµµικής
σχέσης ή έντονα αποκλίνουσες τιµές

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 66-7)
Ευπάθειες
6.

Σε ποιο βαθµό διατηρεί η επιχείρηση εφεδρικά αντίγραφα δεδοµένων;

7.

Σε ποιο βαθµό η ταχύτητα αποκατάστασης του συστήµατος µετά από διακοπή της λειτουργίας
του είναι ικανοποιητική;

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 88-9)
Ευπάθειες
8.

Σε ποιο βαθµό πραγµατοποιείται άρνηση υπηρεσίας (denial of service) στους
εξουσιοδοτηµένους χρήστες;

9.

Σε ποιο βαθµό παρατηρούνται περιστατικά social engineering µε σκοπό την αποκάλυψη
απόρρητων πληροφοριών ή πιστοποιήσεων χρήστη;

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 66-9)
Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία
Είναι αριθµοί που υπολογίζονται από τα δεδοµένα και η τιµή τους αντιπροσωπεύει
κάποια συµπεριφορά ή τάση του δείγµατος (Κυριαζόπουλος και Σαµαντά, 2009).

Οι σοβαρότερες αδυναµίες προκαλούνται στο σύστηµα από:
1. Προβλήµατα στην ταχύτητα αποκατάστασης µετά από διακοπή της λειτουργίας του
2. Περιστατικά κοινωνικής µηχανικής
3. Άρνηση παροχής υπηρεσίας
4. Έλλειψη εφεδρικών αντιγράφων δεδοµένων

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 1010-11)
∆ιαχείριση Κινδύνου
10.

Σε ποιο βαθµό ο προσδιορισµός των περιουσιακών στοιχείων, των απειλών και των
ευπαθειών πραγµατοποιείται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα;

11.

Σε ποιο βαθµό η επιχείρηση εφαρµόζει ποσοτικές και ποιοτικές µεθοδολογίες προκειµένου
να αξιολογήσει τον κίνδυνο;

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 1212-13)
∆ιαχείριση Κινδύνου
12.

Σε ποιο βαθµό η διοίκηση έχει ορίσει αποτελεσµατικές διαδικασίες για την αντιµετώπιση των
γνωστών και επαναλαµβανόµενων κινδύνων;

13.

Σε ποιο βαθµό η διαχείριση κινδύνου παρέχει στη διοίκηση τις απαραίτητες πληροφορίες
που χρειάζεται ώστε να µειώσει τον κίνδυνο σε ένα αποδεκτό επίπεδο και να εφαρµόσει
κατάλληλους µηχανισµούς ασφαλείας για τη διατήρηση του;

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 1414-16)
Τύποι Ελεγκτών και Αρµόδιοι Ελέγχου
14.

Η αξιολόγηση του συστήµατος της επιχείρησης πραγµατοποιείται από εσωτερικούς ελεγκτές,
εξωτερικούς ελεγκτές ή και τα δύο είδη ελεγκτών;

15.

Εάν πραγµατοποιείται από εσωτερικούς ελεγκτές, τότε υπάρχει ξεχωριστό τµήµα εσωτερικού ελέγχου
στην επιχείρηση ή είναι κοµµάτι άλλου τµήµατος;

16.

Σε ποιο επίπεδο διοίκησης αναφέρεται ο ελεγκτής;

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 1717-18)
Αντικείµενο και Ρόλος Ελέγχου
17.

Με τι ασχολείται ο έλεγχος στην επιχείρηση σας;

18.

Οι διαδικασίες ελέγχου που εφαρµόζονται στην επιχείρηση σας έχουν σκοπό να
διασφαλίσουν:

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 1919-21)
Αποδοτικότητα Ελέγχου
19.

Σε ποιο βαθµό ο έλεγχος εντοπίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την εύρυθµη
λειτουργία της επιχείρησης;

20.

Σε ποιο βαθµό η επιχείρηση αξιολογεί την αποδοτικότητα του ελέγχου ούτως ώστε να
περιοριστεί ο κίνδυνος;

21.

Σε ποιο βαθµό η επιχείρηση εφαρµόζει τις υποδείξεις του ελεγκτή;

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 2222-25)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΛΠΣ
22.

Το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα έχει αγοραστεί από την επιχείρηση;

23.

Το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο;

24.

∆ιαθέτει υπηρεσία για την online παρουσίαση των υπολοίπων των λογαριασµών γενικού
καθολικού;
Προσφέρει online και σε πραγµατικό χρόνο οικονοµικές καταστάσεις;

25.

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 2626-29)
Ακρίβεια, Επικαιρότητα και Ασφάλεια Πληροφοριών
26.
27.
28.

29.

Οι οικονοµικές πληροφορίες είναι πλήρεις και ακριβείς;
Οι οικονοµικές καταστάσεις βασίζονται σε ενηµερωµένες πληροφορίες;
Τηρούνται τα χρονοδιαγράµµατα για τη σύνταξη των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων;

Ποιες τεχνικές χρησιµοποιούνται για να περιοριστεί η πρόσβαση από µη εξουσιοδοτηµένους
χρήστες;

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 3030-31)
Αποδοτικότητα του ΛΠΣ
30.

Σε ποιο βαθµό το σύστηµα είναι φιλικό προς το χρήστη;

31.

Σε ποιο βαθµό το σύστηµα είναι εύκολο στη χρήση;

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 3030-31)
Παλινδρόµηση
Το σύµβολο Β δείχνει τη κλίση της ευθείας παλινδρόµησης
Ο συντελεστής µεταξύ της φιλικότητας και της ευκολίας στη χρήση είναι 0,761
Το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τον συντελεστή κυµαίνεται µεταξύ 0,747 και 0,775
Η τεταγµένη α αναφέρεται ως σταθερά από το SPSS και έχει την τιµή 2,065
Το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη σταθερά είναι 1,924 µέχρι 2,205
Η στήλη Beta δίνει την τιµή 0,999. Αυτός είναι ο συντελεστής συσχέτισης Pearson
Η στήλη Sig περιέχει τα παρατηρηθέντα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας, των παραµέτρων
α και β. Οι υποθέσεις που ελέγχονται είναι οι Ηο:α=0 Η1:α≠0 και Ηο:β=0 Η1:β≠0. Εφόσον και
οι δύο τιµές είναι µικρότερες του 0,05 συµπεραίνουµε ότι και οι δύο µηδενικές υποθέσεις
απορρίπτονται.
Η ευθεία της παλινδρόµησης είναι Υ = 0,761Χ + 2,065, δηλαδή
Φιλικότητα = 0,761 * Ευκολία + 2,065

Αποτελέσµατα Έρευνας (ερωτήσεις 3232-33)
Αποδοτικότητα του ΛΠΣ
32.

Σε ποιο βαθµό η ταχύτητα ανάκτησης των δεδοµένων είναι ικανοποιητική;

33.

Σε ποιο βαθµό οι παρεχόµενες οικονοµικές πληροφορίες συµβάλλουν στη λήψη αποφάσεων;

Συµπεράσµατα
Οι απειλές είναι απόρροια του ανθρώπινου παράγοντα και κυρίως είναι τυχαίες παρά σκόπιµες.
Οι ευπάθειες οφείλονται κυρίως σε ελαττώµατα στο σχεδιασµό του συστήµατος.
Η διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου πραγµατοποιείται σε µικρό βαθµό από τις επιχειρήσεις, παρόλο
που όλες αναγνωρίζουν τη συνεισφορά της στην επιλογή βέλτιστων µηχανισµών ασφαλείας.

Η ανάθεση της αξιολόγησης του συστήµατος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές απαιτεί συνεχή
συνεργασία µεταξύ τους.
Ξεχωριστό τµήµα εσωτερικού ελέγχου θα ήταν ωφέλιµο να λειτουργεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν
εσωτερικό ελεγκτή.
Η αποδοτικότητα των διαδικασιών ελέγχου στον προσδιορισµό των κινδύνων που εµφανίζονται ή
απειλούν το ΛΠΣ κρίνεται ικανοποιητική.
Οι υποδείξεις του ελεγκτή απαιτείται να εφαρµόζονται πλήρως από τις επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη ΛΠΣ που να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, ίσως και να ήταν
πιο ωφέλιµη από την αγορά ενός πακέτου λογισµικού.
Τα συστήµατα που λειτουργούν σε πραγµατικό χρόνο υπερέχουν στο ότι όλοι οι συνδεδεµένοι και
αποµακρυσµένοι χρήστες µπορούν να δουν το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής την ίδια στιγµή.
Η χρήση των τεχνικών ασφαλείας της κρυπτογράφησης και των ψηφιακών υπογραφών καλό θα ήταν
να διαδοθεί περισσότερο γιατί µπορεί να προσφέρει σηµαντική προστασία στο σύστηµα.

Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Περαιτέρω έρευνα θα µπορούσε να διεξαχθεί για κάθε µέρος του ερωτηµατολογίου
ξεχωριστά, ώστε να προσδιοριστούν σε βάθος η λειτουργικότητα, οι κίνδυνοι και οι
έλεγχοι των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων.

Επιπλέον, µία µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει πιο εξειδικευµένες
στατιστικές µεθόδους, ώστε να εξευρεθούν περισσότερες συσχετίσεις µεταξύ των
ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου.

Εν κατακλείδι
Tόσο η διαχείριση των πιθανών κινδύνων όσο και η εφαρµογή των
κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου αποτελούν µονόδροµο για την προστασία
των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων.
Η εξέρευση των απαραίτητων µηχανισµών ασφαλείας για τη διαφύλαξη της
ακεραιότητας και της ακρίβειας των οικονοµικών πληροφοριών αποτελεί εχέγγυο
για την επιτυχία της οικονοµικής µονάδας του σήµερα και του αύριο.

Ερωτήσεις;;;

Σας ευχαριστώ πολύ
για την προσοχή σας

