IT Assurance noodzaak voor accountants!
Wij zijn graag uw partner.
Als accountant komt u vaak in aanraking met
vraagstukken op het gebied van ICT bij uw
cliënten.
Vraagstukken waarvan de antwoorden direct van
invloed kunnen zijn op uw werkzaamheden en de
resultaten daarvan. Bijvoorbeeld:
•
Kan ik vertrouwen op de controle op invoer,
verwerking en uitvoer van de gegevens;
•
Hoe staat het met de beveiliging van
gegevens, bijvoorbeeld de toegangsrechten;
•
Is de continuïteit van de automatisering
voldoende gewaarborgd?
Graag zijn wij u hierbij van dienst.
IT Risk Control
IT Risk Control BV is een onafhankelijke en
professionele dienstverlener van IT-auditdiensten
en
IT-adviesdiensten
met
ervaren
en
gecertificeerde medewerkers op het gebied van ITaudit.
Onze kracht ligt in onze innovatieve aanpak, de
manier van denken en werken om een zo hoog
mogelijke kwaliteit en toegevoegde waarde aan
onze cliënten te leveren. Inhoudelijke kennis en
ervaring combineren wij met de praktische
toepassing in diverse branches en sectoren.
Wij kunnen bogen op een zeer ruime ervaring in
de accountancypraktijk. Talrijke accountancy
kantoren behoren tot onze klantenkring, waarvoor
we opdrachten van uiteenlopende aard hebben
uitgevoerd. Dit betreft onder andere de volgende
branches en sectoren:
•
Productie en handelsbedrijven;
•
Transport- en logistieke bedrijven;
•
Bouw;
•
Industriële productiebedrijven;
•
(Semi)overheden en gemeenten;
•
Sociale Werkvoorziening.
Onze diensten
Wij spreken uw taal én die van uw cliënt en
ondersteunen u op een professionele wijze bij uw
werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij de interim en/of
jaarrekeningcontrole met een onderzoek van de
IT-beheersmaatregelen, een onderzoek van de
autorisaties
en
toegangsbeveiliging
of
een
onderzoek
naar
de
continuïteit
van
de
automatisering.
Daarnaast hebben wij zeer kosteneffectieve
digitale assessments ontwikkeld.
In een zeer korte tijd en zonder inspanning
verkrijgt u daarmee inzicht in de belangrijkste
aandachtspunten voor de managementletter en uw
controlewerkzaamheden.
Deze assessments zijn beschikbaar voor:
Algemene IT-beheersmaatregelen
Administratieve Organisatie en Interne
Beheersmaatregelen bedrijfsprocessen.
Graag verstrekken wij u hierover meer informatie.

In House
Met In House verzekert u zich voortdurend van de
noodzakelijke specialistische IT-auditexpertise.
Hierbij opereren wij als een verlengstuk van uw
kantoor.
Zonder dat u zelf in dure opleidingen en
specialisten hoeft te investeren en zich zorgen
hoeft te maken over de productiviteit beschikt u zo
toch over de juiste expertise, zodra en voor zover
dat nodig is.
Op basis van een raamovereenkomst maken wij
met u afspraken over onze inzet en plannen deze
op hoofdlijnen in. In samenwerking stellen we
plannen op voor het uitvoeren van een
systematische inventarisatie en analyse van uw
cliëntportfolio en het opzetten van een integrale
aanpak van de controle. De nauwe samenwerking
met uw controleteams garandeert een effectieve
en efficiënte inzet van uw teams en hoge
toegevoegde waarde voor u en uw cliënt.
Uw voordelen
IT Risk Control BV biedt u onafhankelijke en
professionele IT-auditdiensten die noodzakelijk zijn
bij het uitvoeren van uw werkzaamheden.
Doeltreffend en doelmatig voeren wij voor u
professioneel IT-auditonderzoek uit.
Met In House legt u een solide fundament voor een
gedegen analyse en aanpak van de relevante ITaspecten bij uw cliënten. U borgt de tijdige
beschikbaarheid van specialistische IT-auditkennis
en versterkt structureel de controleteams en de
aanpak van de controle. Onze unieke assessments
garanderen een doelmatige en doeltreffende inzet.
Uiteraard
biedt
een
raamovereenkomst
kosteneffectieve tarieven.
Code of Ethics
Op onze auditdiensten is de 'Code of Ethics voor
IT-auditors' (NOREA) van toepassing. De Code
garandeert dat auditdiensten worden uitgevoerd
met inachtneming van de volgende fundamentele
beginselen:
•
Integriteit;
•
Objectiviteit;
•
Deskundigheid en zorgvuldigheid;
•
Geheimhouding;
•
Professioneel gedrag.
Me e r i n f o r m a t i e
Voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek
over alle mogelijkheden kunt u contact opnemen
met:
IT Risk Control b.v.
Postbus 715
7550 AS Hengelo
Telefoon:
+ 31 (0)53 - 4786143
Of mail naar info@itriskcontrol.nl

Onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van IT!!
www. ITRiskControl.nl

