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Lees op deze themapagina nieuws en artikelen over de invloed van ict op het werk van de accountant, de
laatste rapporten over boekhoudsoftware en ontwikkelingen rond cloud computing, big data en cybercrime.
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17 februari 2020

Kleine bedrijven minder ver met
digitalisering bedrijfsvoering
Een derde van alle Nederlandse bedrijven heeft de
bedrijfsvoering in hoge mate of bijna volledig
gedigitaliseerd. Daar staat tegenover dat 36 procent
de bedrijfsvoering... 

DISCUSSIE

Column

11 februari 2020

AI in de audit is nog heel ver weg
Pieter de Kok

Artificial intelligence in de audit is nog heel ver
weg, net als het overhypte machine learning (ML)
en het veel geroemde predictive analytics. Pieter de
Kok krijgt... 

NIEUWS

29 januari 2020

Citrix-problemen mogelijk ook
merkbaar bij accountants
De problemen met de beveiliging van Citrixservers kunnen ook gevolgen hebben voor het
werk van accountants. De Belastingdienst wil graag
inzicht hebben in de omvang... 

NIEUWS

30 december 2019

'Verzekeraar moet losgeld bij
gijzelsoftware niet meer betalen'
Beveiligingsdeskundigen vinden dat verzekeraars
geen losgeld moeten vergoeden als een bedrijf
gehackt is door gijzelsoftware. De verzekeraars
houden door hun betaling... 

NIEUWS

10 december 2019

Achtergrond



Nieuwe versie rapport over
beoordelen veiligheid
(web)applicaties (en ITorganisaties)
Onderzoeksbureau GBNED heeft een tweede versie
van het rapport 'Assurance: beoordelen veiligheid
(web)applicaties en IT-organisaties' uitgebracht. 

NIEUWS

06 december 2019

KPMG investeert 5 miljard dollar in
verdere digitalisering
KPMG investeert de komende jaren wereldwijd 5
miljard dollar in de verdere digitalisering van haar
dienstverlening. Een belangrijk onderdeel hiervan
is een vijfjarige... 

NIEUWS

02 december 2019

KPMG: 'China en Azië-Pacific
leidend op het gebied van FinTech'
Bedrijven in China en de Stille Zuidzee zorgen voor
de meeste technologische innovatie in de
financiële sector. 

NIEUWS

19 november 2019

GBNED: nieuwe RGS-brugstaat
koppelt boekhoudsoftware met
fiscale aangiftesoftware voor
winstaangifte
GBNED heeft in nauw overleg met betrokken
softwareleveranciers een 'standaard koppelvlak'
gedefinieerd om gegevens vanuit
boekhoudsoftware op basis van RGS over... 

NIEUWS

05 november 2019

Cfo's steeds afhankelijker van big
data
Financials kunnen binnen twee jaar niet meer
zonder big data, denkt 72 procent van de
Nederlandse cfo's. Een op de vijf kan dat nu al niet
meer. Slechts tien procent... 

NIEUWS

22 oktober 2019

Nieuwe gids Salaris- en HRMsoftware 2019/2020
Onderzoeksbureau GBNED heeft voor het vierde
achtereenvolgende jaar het aanbod van salaris- en
HRM-software in beeld gebracht. 

NIEUWS

18 oktober 2019

Helft bedrijven maakt gebruik van cloud
In 2018 maakte 49 procent van de bedrijven gebruik van de cloud. Twee jaar eerder
gold dit voor 35 procent van de bedrijven. 

NIEUWS

17 oktober 2019

'Blinde vlek maakt aanpak
cybercrime lastig'
Bedrijven en overheid tasten voor een groot deel
nog in het duister over de beste manier om
cybercriminaliteit tegen te gaan. Dat komt doordat
veel digitale aanvallen... 

NIEUWS

08 oktober 2019

Eerste tien boekhoudpakketten 'RGS Ready'
Reeleezee is de tiende leverancier waarvan de boekhoudsoftware RGS Ready is
bevonden. Dat meldt onderzoeksbureau GBNED, de initiatiefnemer van het
normenkader RGS... 

NIEUWS

07 oktober 2019

FD: Softwarehuizen houden
opdrachtgevers in een 'wurggreep'
De chief information officers (cio's) van ruim
honderd grote bedrijven waarschuwen voor
monopolistisch gedrag van grote
softwareleveranciers. Techreuzen als Microsoft,...


NIEUWS

07 oktober 2019

GBNED: 'Factureren in pdf blijft de
overhand houden'
Afgelopen jaren hebben meer dan 120
softwareleveranciers hun softwaresystemen
gereed gemaakt voor elektronisch factureren op
basis van UBL, desondanks blijft factureren... 

NIEUWS

23 september 2019

EY viert halve eeuw IT-audit in
Nederland
EY meldt dat precies een halve eeuw geleden, op 23
september 1969, binnen het kantoor de
Studiegroep Controle bij Automatische
Informatieverwerking (SCAI) werd opgericht. 

MAGAZINE

20 september 2019

Waar raakt nieuwe technologie de audit?
Om succesvol te blijven moet elke sector inspelen op nieuwe technologie. Dat is ook
de strekking van een stevig rapport over de invloed van nieuwe technologie op... 

MAGAZINE

20 september 2019

Accountants hebben integrale visie op datascience nodig
Ontwikkelingen op het gebied van ICT en digitalisering hebben de afgelopen twee
decennia een enorme vlucht genomen. Hoewel op het gebied van finance,
controlling... 

NIEUWS

18 september 2019

NOREA publiceert nieuw privacy
control framework
NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors,
heeft een nieuwe versie van het Privacy Control
Framework (PCF) gepubliceerd. 

NIEUWS

16 september 2019

Bedrijven nemen steeds meer
cybersecuritymaatregelen
Bedrijven nemen steeds meer maatregelen om zich
te weren tegen cyberaanvallen van buitenaf. Vooral
middelgrote bedrijven maken een inhaalslag met
de invoering van... 

NIEUWS

13 september 2019

Ministerie van EZ biedt gratis
phishingtest voor mkbondernemers
Mkb-ondernemingen kunnen zich online
aanmelden voor een gratis mkb phishingtest, die
de weerbaarheid van onderneming en werknemers
test tegen deze veelvoorkomende... 

NIEUWS

02 september 2019

GBNED-rapport 'Elektronisch factureren en auditfuncties'
GBNED heeft het rapport 'Elektronisch factureren en auditfuncties' uitgebracht. In
het rapport zet het onderzoeksbureau een aantal aandachtspunten met betrekking... 

NIEUWS

26 augustus 2019

'Accountants worden niet
vervangen door robots'
Process mining speelt een steeds grotere rol in de
accountantscontrole. Maar dat betekent niet dat
accountants in de toekomst door robots worden
vervangen. 

STATISTICAL AUDITING (78)

22 augustus 2019

Data-analyse - een poging om de
bomen in het bos te zien
In deze bijdrage probeer ik orde te scheppen in het
landschap van methoden en technieken voor dataanalyse bij de gegevensgerichte controle. 

NIEUWS

14 augustus 2019

Rijksoverheid wil alleen nog efacturen
Met ingang van 1 augustus accepteren de meeste
organisaties binnen de Rijksoverheid enkel nog efacturen. De overheid blijft zelf echter achter bij
het versturen... 

DATA SCIENCE

14 augustus 2019

'Dit gaat ons vak veranderen'
Met data science kun je slimme analyses laten
uitvoeren door software. BDO doet het al dagelijks
voor een aantal klanten. Zagen de accountants
daarmee niet aan de... 

NIEUWS

02 augustus 2019

NEMACC: 'Data-analyse werkt voor
accountants'
Data-analyse draagt in grote mate bij aan een
diepgaand begrip van een onderneming en haar
activiteiten, processen en systemen, wat
accountants helpt bij samenstellings-... 

NIEUWS

30 juli 2019

'Blockchain nog géén heilige graal
voor zekerheid en interne
beheersing'
Blockchain-technologie op zichzelf is geen
afdoende waarborg voor de betrouwbaarheid van de
gegevens, meent 80 procent van de IT-auditors.
Dat blijkt uit een representatieve... 

NIEUWS

22 juli 2019

Equifax schikt hack voor 700
miljoen dollar
Het Amerikaanse kredietbureau Equifax schikt een
zaak rond een grote hack bij het bedrijf voor 700
miljoen dollar. Dat heeft de Amerikaanse
toezichthouder Federal... 

NIEUWS

17 juli 2019

CBS: '1,2 miljoen slachtoffers van
digitale criminaliteit'
In 2018 gaf 8,5 procent van de internetgebruikers
van 12 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf
maanden slachtoffer te zijn geweest van digitale
criminaliteit.... 

Toon meer berichten
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