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InhetkadervanhetInformatica StimuleringsPlan(INSP)
wordt ergewerktaan informatiemodellenper takvan landbouw
(incl. tuinbouw).Hetgemeenschappelijkedeelvandezeinformatiemodellen,datbetrekking heeft opdefinancieel-economische
administratie,wordt ontwikkeld doorVLBenLEI.
Eeninformatiemodel bestaat uit eenproces-eneendatamodel.Deze studiebeslaathetdatamodel,voor zoverdatbetrekkingheeft opverslaglegging,d.w.z.excl.planning.Zesluitaan
opeeneerdere studiewaarin ingegaanwerd opdeopzetvanhet
takdoorsnijdend systeem.Momenteelwordt gewerktaaneenprocesmodel.
Informatiemodel/Automat!sering/Boekhouding/Landbouwbedrijven

Overnamevande inhoud toegestaan,mitsmetduidelijkebronvermelding.
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WOORDVOORAF

De landelijkevereniging vanAccountants-enbelastingadviesbureaus "VLB"enhetLandbouw-EconomischInstituut hebben
vorig jaarhetrapport "NaareenTakdoorsnijdend Systeem"
uitgebracht.Doeldaarvanwaseenaanzet tegevenvooreeninformatiemodelophet financiëlevlak,datindeprimaireagrarische
sectoralgemeen toepasbaar isengebruikt kanwordeninhet
Informatica Stimuleringsplan (INSP).
Nadat indit rapport een "TakdoorsnijdendSysteem" (TDS)
werd ontwikkeld,isnueenrapportgepubliceerd meteendatamodel
vanditTDS.Evenals bijheteersterapport leekhetnuttigeen
verkorteversie temakendieminder technischvanaard isdanhet
volledigerapport.
We zijnervanovertuigd datdezevooruliggendeverkorte
versie eennuttige bijdrage levertaanderealisatievandeINSPdoelstellingen.

April 1986
VLB
LEI

DEPLAATSVANHETRAPPORT

Voorgaand rapport
Indezomervan1985publiceerdenVLB enLEIhet rapport
"NaareenTakdoorsnijdend Systeem".Doelvandat rapportende
bijbehorende verkorteversiewasaantetonendaterbijhetontwerpenvanbedrijfsinformatiesystemenvoor land-entuinbouwbedrijvenrekeninggehoudenmoetwordenmethet feitdateenaantal
processen inhet financiële beheer endefinanciële administratie
vooralle takkengelijk zijn.De inmeerdere takkenvandeprimaireagrarische sector toepasbare delenvanbedrijfsinformatiesystemenwerdenaangeduidmetde term "Takdoorsnijdend Systeem",
kortwegTDS.
Aandehand vanenkelebeschouwingen overeeneenvoudig
proces-endatamodel,alsmedeoverdecruciale plaatsvande
administratie indebedrijfsvoeringwerd eenmethode ontworpenom
binnenhet raamwerk vanhetTDSdenkbare systemen tekunnenintegreren.Inhet slothoofdstuk vanvoornoemd rapportwerd deplaats
vandeboekhouding (alsbronvoordebedrijfseconomischeverslaggeving endefiscale aangiftes)aangegeven.Conclusiewasdat
enerzijdsdeboekhouding eenbelangrijke plaatsinhetTDSinneemt,maardateranderzijds aspectenvanhetTDS (vooralophet
gebied vanplanning enevaluatie)nietdoordeboekhoudingworden
bestreken.
Aanjaagproject:bestaandekennisomzetteninsystemen
Hetaanjaagproject vanhetINSPheeft totdoelomversneld
bedrijfsinformatiesystemenvoordeprimaire sector tecommercialiseren,waarbijblindevlekkenindekennis zoveelmogelijk
vooroplossingovergelatenwordenaanhetonderzoeksproject.Dit
gegeven,alsmededeindrukdatdereedsuitgekristalliseerde en
bestaande boekhoud/verslaggevingsmethoden eenbelangrijk deelvan
de informatiebehoeftevanhetTDS-gebied dekkenisvoorVLBen
LEIaanleiding geweest omeenmeergedetailleerd datamodelte
ontwerpen.
Hethiergepresenteerde datamodel isgebaseerd opdeboekhouding.Datbetekent datnietallebinnenhetTDSdenkbare
systemen (b.v.liquiditeitsprognose ofonderdelenvanhetfinancieel beheer)opbasisvanditdatamodelvolledig realiseerbaar
behoeven tezijn.Hetmodelmoetvoldoendewordengeachtomde
huidige systemen (boekhouding,bedrijfseconomischeverslaggeving,
fiscaleaangifte,BTW-aangifte)terealiseren.Anderedenkbare
systemenophetgebied vanhetTDSkunneninde toekomst indit
datamodelgeïntegreerdworden.

WATISEENDATAMODEL?

Het datamodelvormt tezamenmethet procesmodelvanhet
informatiemodel.Hetprocesmodel deelthetbedrijf opinprocessen.Inprocessenworden goederen (ofgegevens)omgezet inandere.
Deze processenkunnenwellicht doorinformatiesystemenondersteundworden.Naastdeprocessen staandegegevens (data).Het
datamodelbeschrijft de inhetbedrijf gebruiktegegevens inhun
onderlinge logische samenhang.Daarmeewordtvoorkomendatbepaaldegegevensmeerderemalenworden opgeslagenendatdeze
gegevensnietgelijk gedefinieerd zijn.Daardoorwordenbouwen
onderhoud van systemenvergemakkelijkt.
Eendatamodelbestaat uiteenschema eneenbijbehorende
beschrijving.Centraal inhetdatamodel staan "entiteit-typen"
watgrofwegvertaald kanwordenmet "begrippen".Eenentiteittypeiseen zaakwaarover gegevensvastgelegd worden.Datkaneen
fysiek ding zijn (varken),ofeengebeurtenis (betaling)ofeen
geconstrueerd begrip (rekening inboekhouding).Degegevensdie
van entiteitenvastgelegd worden,noemtmen "attributen",grofweg
"kenmerken".Vaneenvarkenbijvoorbeeld:geboortedatum, afstamming,geslacht,I+Rnummer eet.
De entiteitenvaneenentiteit-typemoetenuniekidentificeerbaar zijn:menwilbijvoorbeeld van elkvarkengegevens
vastleggen.Entiteit-typen zijnmet elkaarverbondenviarelaties.Deze relatieshebbenbepaalde eigenschappen.Zehebben bijvoorbeeld eendimensie: 1op1,1opn,m opn.
Omduidelijkheid enuniformiteit tebereikenmoetenentiteit-typen enattributen gedefinieerd worden 1 ) .Inhetdatamodel
worden inderegelalleenbasisgegevens opgenomen.Alle gegevens
diedaaruitkunnenwordenafgeleid viarekenregelswordenniet
vastgelegd.Bijeeninformatiemodel behoortdusookeensetgestandaardiseerde rekenregels.
Inditbeknopterapportwordt hetdatamodelvoorhetTDS
(verslaglegging)schematisch gepresenteerd.Voorde beschrijving
vandeentiteit-typen wordt verwezennaarhet completerapport.
Voorafgaand aandebespreking vanhetdatamodelwordt enigeaandacht besteed aandeadministratieve organisatievanhet
landbouwbedrijf.

1)

Deomschrijving vanentiteit-typen enattributengebeurt
vanuit het oogpuntvan informatie-systemen.Hetbehoevendus
geen "juridisch waterdichte"definities tezijn.Datsluit
niet uitdatwel aangeslotenmoetwordenopde informatie
die b.v.fiscalisten aangegevenswillenontlenen.

DEADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Schema2.1 geeft eenbeeldvandewijzewaaropnuvoorveel
landbouwbedrijven deverslaggeving totstandkomt.Afhankelijk
vandekantoorautomatisering vanhetbetrokken accountantskantoor
kandewerkelijkheidmeerofminderafwijkenvandezegestileerde
weergave.Bijvrijwelalle systemenwordt inessentie uitgegaan
vandebetalingen/geldontvangsten,waardanviabescheiden(m.n.
facturen)debijbehorende kosten-enopbrengstensoorten (c.q.
-plaatsen,of -dragers 1)wordenbijgezocht.Via inventarisatie
wordt aanvullende informatie opbalansdatumverkregenoverde
voorraad goederen,debiteuren,crediteuren etc.Daardoorkunnen
vermogen enresultaat berekend worden.Enigszinsoneerbiedig kan
menditsysteem duskarakteriseren alsdatvande "kasboekboer".
Deorganisatie opbasisvanhetkas/bankboek geeftalleen
direct inzicht indeliquiditeitenvanhetbedrijf.Voorvaststellingvanresultaat envermogen zijnaanvullende inventarisatiesenrecapitulaties nodig.Naast hetbeeld vande"kasboekboer"wordtdaaromdatvande "administratieve agrariërs"gesteld
waarbijmetnamedie inventarisatiesnietmeernodig zijn.In
datdroombeeld wordennietalleen betalingen/geldontvangsten
vastgelegd maarookalleovereengekomenverplichtingen ende
leveringen.De transactiesmet derdenkunnendusgezienworden
als overeenkomsten dieleiden toteenlevering eneenbetaling.
Overeenkomsten,levering enbetaling zijnerzowelbijtransactiesaandeinkoopkant alsaandeverkoopkant.Zezijnniet
beperkt totgoederen endienstenmaarkunnen ookbetrekkinghebbenoplouter financiële zaken.(B.v.hetaangaanvaneen(hypothecaire)leningofhetuitlenenvan geld).

1)

Omdat stuksproduktie nietveelvoorkomt,wordtvoordeagrarische sectordevolgende begripsomschrijvinggehanteerd:
Bijkostenplaatsen valt tedenken aanpercelen ofkassen
(afdelingen,cellen,hokken).Daarnaast zijnhulpkostenplaatsen (b.v.gebouwenkosten)denkbaar.Kostendragerszijn
de eindprodukten: tarwe,tomaat,mestvarkens,eieren, e t c ,
hetzijinz'n totaliteit hetzijindevormvanpartijenof
koppels.Vooropbrengstendragers en-plaatsengeldt m.m.
hetzelfde.

DATAMODELEXTERNETRANSACTIES

Centraal inderelatievaneenbedrijfmetde buitenwereld
zijnovereenkomsten.Doorhetaangaanvanovereenkomstenworden
Produkten verkocht,leningenaangegaan,loonwerkers ingehuurd
etc.Erkunnengeentransacties (leveringen,betalingen)met
anderenaangegaanworden zonderovereenkomsten.Belastingenwordengeachtookopeenovereenkomst (deaanslag)gebaseerd te
zijn.Overeenkomst,betaling enleveringkunnenwel gelijktijdig
plaatsvinden.Deovereenkomst isduseenbelangrijkentiteittype inhetdatamodel.Inschema 2.4 isookde plaatsvandefactuurendeandere (externe)documentenweergegeven.
Misschienverrasend ishetfeitdatde factuurnietals
entiteit-type isopgenomen.Datgeldt ookvoorgoederenontvangstbonnen,bankafschriften,geleidebrieven etc.Dat isgeentoeval.
De factuur iseendocument datvoortvloeit uitdeovereenkomst en
dateenvandepartijen totbetalingmaant.Hetzaldusgegevens
bevattenvandeovereengekomen en/ofwerkelijke betaling eneventueelookvandelevering ofzelfsvandeovereenkomst.Facturen
(enookdeanderedocumenten)kunnenduszeernuttige informatie
opleveren omineensituatievanonvolkomenadministratieveorganisatie delenvandeinformatiebehoefteintevullen.Ookmethet
oogopdeinternecontrolekunnen facturenbelangrijk zijn.Wel
moet bedachtwordendateengrootaantalovereenkomstennietgefactureerd wordt.Ineenvolkomen situatiemoetdeondernemer
echterwetenwelkeverplichtingen hijaangegaanheeft.Indiennodigmoethijzelf zijnafnemerskunnenmanentotbetaling.Ingekomen facturenmoeten gecontroleerd kunnenworden.Hethiergepresenteerde schemamaaktdatmogelijk.Welzoudenkbaar zijndeze
externedocumenten extraalsentiteit-type optenemen,menb.v.
de factuurcontrolewilautomatiseren.

Schema2.1 Huidigeadministratieve organisatie
Bescheiden

Boeken

Inventarisatie
Kasstaatboer
Bankstaat boer
+ bewijsstukken

Tabellarisch
kasboek

Opgave overige
mutaties

Recapitulaties

10

Kolommenbalans
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Schema2.4 Plaatsvanexternedocumentenindatamodel
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Schema2.5 SchematischevoorstellingFinancieelAdministratieve
Eenheid

Gegevens financieeladministratieve eenheid
Methet onderstaandeVenn-diagram isaangegevendatgegevens
indeadministraties vanprivé,deonderneming(en)en/ofde
takkenverschillend verwerktworden.

'naaJMkiXf

"heórjf/}
*** är

persoon^
*< i.

Voorbeeldenvangegevens:
a)maat 1sluit eenprivéziektenkostenverzekeringaf
b)demaatschapkooptvarkensvoer aan
c)maat 1wendt zijnarbeid aanindemaatschap
d)maat 1en2sprekenafdewinstvolgenseenbepaalde sleutel
teverdelen.
e)maat 1isinwonend ingezinvanmaat 2enbetaalt daarvoor
kostgeld
f)maat 2gebruikt produkten (melk)uit demaatschap (tak 1)
g)maat2heeftgrond ineigendom ensteltdeze tegenpachtwaarde terbeschikking aandemaatschap
h)alsg)maarnubetreftheteenintak1gebruikte loopstal
i)maat 2laat zijngebouwen renoveren
j)demaatschapneemt eenabonnement opeenvakblad

12

FINANCIEELADMINISTRATIEVE EENHEID

Inplaatsvanhetbedrijf isinschema2.4 als entiteit-type
"onderneming"vermeld.Daarnaast iserookeenentiteit-type
"ondernemerengezin";samenvormen zedefinancieeladministratieve eenheid.Redenhiervan isdatnietalleenvoorbedrijfsactiviteiten overeenkomstenwordenafgesloten,maarookvoor
privé-activiteiten.Ookdezeovereenkomsten zijnvanbelangvoor
deboekhouding.
Vooreencompleet beeldmoet erinzicht zijninalleovereenkomsten diebetrekking hebben opdeeenheidwaarovergerapporteerdwordt.Voor eeneenmansbedrijfzijndatdusalleovereenkomstenvandeondernemer,zowelzakelijkalsprivé;beperktde
rapportage zichtothetbedrijfendefiscalewinstuitondernemingdankunnen privé-overeenkomsten buitenbeschouwing blijven.Wordt echtereenvolledige fiscaleaangifteof (inLEItermen:)eenapart financieringsverslaggemaaktdanzijnook
privë-gegevensnodig.Gecompliceerder wordthetbijmeerdere
ondernemers,inhetbijzonder alsdezeooknogeenapartbedrijfsvermogenonderscheiden,b.v.eenmaatschap ofBV.DanontstaateenconstructiemetmeerdereonderdelenvandeFinancieel
AdministratieveEenheid:demaatschap,debuitendemaatschapgehoudeneigendommenvandematen (b.v.grond engebouwen zijneigendomvandeoudstemaat)endeprivévermogensvandematen.
Voordieeenhedenwaarover gerapporteerd wordt,moetmeneencompleet beeld vandeovereenkomsten (endeandere entiteit-typen)
hebben.Naast ondernemer enbedrijfkanerooknogsprakezijn
vanmeerdere takkenvanhetbedrijf (b.v.hetgemengd bedrijfmet
varkenshouderijenakkerbouw).Hetbegrip "tak"wordthiergebruiktalsverzamelbegrip voor (hulp)kosten (c.q.opbrengsten-)
plaatsen en-dragers.Schema2.5 geeftdeze gecompliceerde
situatieweer.
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Schema 3.2 Datamodel verslaglegging (dit schema is een compilatie van de schema's 2.4 en 3.1)
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DATAMODEL:INTERNE TRANSACTIES

Centraalinhetdatamodelvanhet transformatieprocesstaat
hetge-enverbruikvanproduktiemiddelen enerzijds endevoortbrenging anderzijds.Ondervoortbrenging wordtnaastproduktiein
ditverband ookdeaanwasendeaanfokverstaan.
De twee "transformatie"-entiteit-typen (ge-enverbruiken
voortbrenging)maken (ook)deeluitvanhet takspecifiekedeel
vanhetdatamodel,hetgeen overigensookkangeldenvoorde
entiteit-typen indesfeervanlevering envoordeentiteit
"andere partij".
Schema3.2 geefthetdatamodel inzijngeheelweer ineen
entiteit-typenschema.Deeerderbesproken schema'szijnhierin
samengevoegd.
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MEERDERE PERIODENENINCOMPLETEADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Indithoofdstukwordt eentweetal complicatiesbesproken
bijhetbesproken datamodel.Totnutoe isuitgegaanvantwee
vereenvoudigingen:
deadministratie heeftbetrekking opéénperiode
erissprakevaneencomplete administratieve organisatie
Verslaggeving vindt altijd plaatsover eenperiode,enwel
eenperiodediekorter isdandelevensduurvanhetbedrijf.Zou
datniet zozijndanwasheteenvoudig omdatdewinst-envermogensberekening danalleenbestaatuithetvergelijkenvande
geldhoeveelheden aanhetbeginenheteindevandelevensduur.
Bijverslaggeving overeendeelperiodevandeze levensduur
moet eraansluiting zijnbijdeverslaggeving overvoorgaande
perioden.Voordeinformatiebehoeftebetekent dat,datinprincipe
allegegevensovervoorgaande periodenbewaardmoetenblijven.
Soms zalhetdevraag zijnofmennogbehoefte"heeftaangedetailleerde Informatieoverdieoudeperiodes.Viaeenadministratiefproces "opschonen"zoudehoeveelheid gegevensbeperktkunnenworden.Eenbijkomende optie zoukunnenzijndatdeoverdie
periodesgemaaktebalansen,resultatenrekeningen enandereoverzichtenwordenbewaard.Deze overzichten zijndanaparte entiteit-typen.
Een zelfde opmerking geldtvoor resultatendieberekend zijn
alstussentijdse informatie ineenperiode.Eenvoorbeeld:als
eenbedrijf eenvolledig bedrijfseconomischverslag perjaar
maakt enpermaand eenoverzicht indesaldo-sfeerdanzalerook
behoefteaanzijnomdiemaandelijkse resultaten tebewaren.
Indevoorgaandehoofdstukkenwerd hetdatamodel beschreven
voordesituatiewaarindedaadwerkelijkeadministratieveorganisatiegeenrestrictiesoplegtaanhetbiedenvan overzichten
zondernoodzakelijke inventarisatie.Indit "droombeeld vande
administratieve agrariër"zijngeenaparte inventarisatiesnodig
omgemengde rekeningen tesplitsen inresultaat-enbalansposten.
Albijhet formuleren vandezeaannamewerd gesteld datde
werkelijkheid anders zalzijn.Het istheoretisch teverdedigen
omdeinformatiebehoefteniet afhankelijk testellenvandeadministratieve organisatie.Informatiebehoefte isinformatiebehoefte,ofdaarnudooreengeautomatiseerd systeeminvoorzienwordt
ofniet.Praktisch gesproken ligthetechterwat genuanceerder.
Menkanzelfsstellendatdeinformatiebehoeftevoorvrijwel
elkeondernemerweer anders zalzijn;het lijkt logisch teveronderstellen datdit consequenties heeftvoordebetrokkendatamodellen.
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Hethiervoor besproken datamodel houdt inbelangrijkemate
alrekeningmetdie consequenties.Viadeentiteit-typenobject
enfinancieel administratieve eenheid alsmededeattributen
kosten/ opbrengstenplaats c.q. -dragerskandedetailleringvan
het systeem worden bepaald.
Voor zoverhetbesprokenmodelgeen rekening houdtmeteen
meer beperkte informatie-behoeftevansommige ondernemersofbedrijven zouhetmodelaangepast kunnenworden.Deze aanpassing
zoubereikt kunnenwordendoorvoordie situatie eengeheelnieuw
datamodel teontwerpen.Diewerkwijze wordt sterkafgeraden.Een
werkwijze dieminder tijdrovend isenminderkansopafwijkingen
metdesituatievaneenvolledigeadministratie metzichmeebrengt isdevolgende:Geef inhetschemavanhetontworpendatamodelaanwelkeentiteit-typen vervallen.Vervolgensmoetéénentiteit-typeworden toegevoegd,nl. "geïnventariseerde voorraad".
Perobjectgeeftdezeaanhoeveelperbalansdatum aanwezigis,
waardoor persaldodeoverigemutatiesberekend kunnenworden,
als tenminste ookdebetalingenwordenvastgelegd methetobject
waarop zebetrekking hebben.Voor objectenwaarvoor deadministratieve organisatie compleet is,heeft hetentiteit-type"geinventariseere voorraad"geenbetekenis.Uitbreiding (onderhoud)
vandeze systemenwordt eenvoudiger alsineerste instantieuitgegaanwordt vanhetcompletemodel.
Het ligtvoordehand omalsvoorbeeld vanonvolledige administratieve organisatie dehiervoor als "kasboekboer"geschetste
huidige situatie tebehandelen.
Schema4.1 geeftaandat indatgeval ineerste instantie
alleengegevens bekend zijnoverdewerkelijkebetalingen.Bijde
vastlegging vandeze betalingenwordt echterookvastgelegd wat
hetobjectvandebetaling isgeweest.Vaakgebeurt datineen
tabellarischkasboek ofviaeencode-kolom aandehandvande
facturen.Zonodigwordt ookvastgelegd ofhetbedrijfs-ofprivégegevens betreft.Gegevens overovereenkomsten,leveringen,
voortbrenging,ge-enverbruikendeanderepartijwordenniet
vastgelegd.Deze entiteit-typen gevendaarmee enerzijds aanwelke
informatiemenmistenanderzijds totwelke informatiebehoefte
dat leidt opbalansdatum:
*
Zijnerovereengekomen betalingenwaarnoggeenwerkelijke
betalingen tegenoverstaan (inventarisatie crediteuren/
debiteuren).
*
Zijnerovereengekomen leveringen dienogniet afgewikkeld
zijndoorwerkelijke leveringen (inventarisatie nogte
ontvangen/leveren goederen)
*
Zijnervoorraden produkt/produktiemiddel (inventarisatie
saldovanproduktie,verbruik enwerkelijke levering)
*
Zijnerdiensten ofprodukten ge-enverbruikt dienogniet
totopbrengstverantwoording hebbengeleid (inventarisatie
onderhandenwerk entransitorische posten)
*
Zijnerverplichtingen aangegaan dienoch tot leveringnoch
tot betaling hebben geleid?
17

HOEVERDER?

Inhetuitvoerenvanautomatiseringsprojecten kaneenaantal
fasenwordenonderscheiden:
*
*

*

*

*

Vooronderzoekwaarinteautomatiseren probleemgebiedeninde
informatievoorziening worden gesignaleerd.
Definitiestudie,waarinbestaande bedrijfsprocessenworden
bestudeerd,endoelstellingenvoor verdereontwikkelingwordengeformuleerd
Functioneelontwerpwaarineenblauwdrukvanhettotale
systeemwordt gemaakt.Alleeisendieaandetegebruiken
gegevenswordengesteldmoetenbestudeerdwordenendaarvan
moetde logischegegevensstructuurwordenvastgesteld.Procesbeschrijvingendienen tewordenopgesteld,inrelatie
met tegebruiken apparatuur enmenselijke interactiemethet
systeem.
Technisch ontwerpwaarinnadergedetailleerd,eventueelper
subsysteem de specificatiesvoorhet programmerenworden
opgesteld.
Programmeren,testen,invoering enbeheer.

Dit rapportkangezienwordenalseeninventarisatievande
eisen diemoetenwordengesteld aandegegevens eneenweergave
vandelogischegegevensstructuur diedaarinkanwordenaangebracht.
Alsdeeerdergepubliceerde INSP-studiesenhet rapport
"NaareenTakdoorsnijdend Systeem"alsvooronderzoek resp.definitiestudieaangemerktkunnenworden,dan isdevraagofditrapport alseenfunctioneel ontwerpkangelden.Dat isniethetgeval.Eengedetailleerde beschrijving vande inde financiële
administratie gebruikelijkeprocessen (zoalsberekenenvanafschrijvingen ofsaldi,opstellenbtw-aangifte,fiscalewinstberekening etc)ontbreekt nog.Ookontbrekennog beschouwingen
overdebenodigde apparatuur enoverdeinteractie tussenmensen
machine.OmdathetbijhetTDSgaathetomeenbeschrijvingvan
een "conceptueel systeem"datopkorte termijnwaarschijnlijk
niet involledigevorm zalwordengeïmplementeerd opdelandbouwbedrijven zelf,kunnen beschouwingenoverapparatuurhier
buitenbeschouwing blijven.Erzullen immersslechtsbepaalde
delen -afwisselend vandebehoeftevandetakken -daadwerkelijk
ensamenmet technischegegevens insystemenwordenondergebracht.HetTDSheeft dusvooraleen functieals "blauwdruk":een
raamwerk waaruit naarbelievendelenkunnenwordenovergenomenom
samenmet technische informatie ineensysteem tewordenondergebracht terwijl gelijktijdig desamenhang binnende financiële
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informatie gewaarborgd blijft.Deze functiemagdande redenzijn
dat beschouwingenoverhardware buitenbeschouwing kunnen blijven,erkomt ietsandersvoor terug:de zorgoverdeuniformiteit.De totnu toegepresenteerde opzetvanhetTDSlaat -met
name viade tekiezendetailleringen voordeentiteit-typen"object" en "tak" -degebruiker nog ergvrijindemanierwaarop
hijzijnverslaggeving inricht.Datiseenvoordeelvoorzoverhet
deacceptatievanhetTDSdoordezegrotegebruikersvriendelijkheid vergroot.Het isechtereenonweerlegbaar nadeelvoorde
externe bedrijfsvergelijking.Vandaardataanditdatamodelook
nogeengeüniformeerdesetnormen,rekenregels eneen codering
voorhetentiteit-type "object"moetwordengehangen.Gebruikers
-ofbeterontwerpersvanophetTDSgebaseerde subsysteem -hebbendande (afteraden)mogelijkheid omvandeuniformeuitgangspunten aftewijken tegenoverde (gewenste)mogelijkheid
zich teconformeren aanalgemeenaanvaarde uitgangspunten.Een
bijkomend voordeel isdat -ookalzoumenquauitgangspunten
afwijken -daarmeedeverzamelde dataniet zondermeerwaardeloos
worden gemaaktvoorgebruik indebedrijfs-economischeverslaggeving of fiscaleaangifte.Doordat deverschillen zichveelal
zullenbevinden indetoegepastenormenenrekenregels blijven
doordeweluniforme administratieve organisatiede basisgegevens
ookdaarvoorbruikbaar.
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