ICT
Nieuws en achtergrond 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.
Toon alles

Nieuws

NIEUWS

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

04 januari 2023

Branchevereniging: einde aan chipcrisis is in zicht
De chiptekorten van de afgelopen jaren zijn bijna voorbij, voorspelt de
Amerikaanse branchevereniging Consumer Technology Association (CTA). 

MAGAZINE

14 december 2022

Data science voor mkb-accountants: 'Wees nieuwsgierig en ga aan de slag'
De werkgroep Digitale Transformatie van de kennisgroep Accounttech van de NBA deed in het eerste halfjaar van 2022
onderzoek naar het gebruik van data science door... 
NIEUWS

06 december 2022

Nieuwe gids Salaris- en HRM-software 2023
beschikbaar
GBNED heeft een nieuwe editie van de gids Salaris- en HRM-software
uitgebracht. De gids geeft inzicht in de eigenschappen en functionaliteiten
van zo'n vijftig softwarepakketten. 

NIEUWS

26 oktober 2022

'Groeiend aantal soorten cyberdreigingen voor
bedrijven'
Ransomware is nog steeds de grootste cyberdreiging voor bedrijven, maar de
afgelopen tijd komen daar verschillende nieuwe dreigingen bij, zoals
aanvallen met deep... 

NIEUWS

25 oktober 2022

GBNED-rapport 'Boekhoudsoftware middelgroot:
robotic accounting'
Onderzoeksbureau GBNED heeft het rapport 'Boekhoudsoftware middelgroot:
robotic accounting' uitgebracht. Daarin staan de resultaten van een onderzoek
naar de ondersteuning... 

NIEUWS

20 september 2022

Accounttech: samen een algoritme bouwen,
documenteren en controleren
De Accounttech Werkgroep AI en Algoritmes organiseert bij de NBA drie
middagen in het kader van een 'code- en audit-challenge'. Doel is kennis
delen en ervaringen... 

NIEUWS

05 september 2022

ACM pleit voor meer concurrentie tussen
cloudbedrijven
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) pleit voor aanpassingen van de
Europese regels om de concurrentie tussen cloudaanbieders te stimuleren. 

DASHBOARD

05 september 2022

Invoeren financiële dashboards lastiger dan gedacht
Deel 2 van een tweeluik over de meerwaarde van nanciële dashboards,
geschreven door accountancystudenten en docenten van de Hogeschool
Utrecht. Dit tweede deel... 

DASHBOARD

01 september 2022

Van schoenendoos naar dashboard
Deel 1 van een tweeluik over de meerwaarde van nanciële dashboards,
geschreven door accountancystudenten en docenten van de Hogeschool
Utrecht. Dit eerste deel... 

NIEUWS

31 augustus 2022

NOREA: Ziekenhuizen gaan gebukt onder toenemende
auditlast
Ziekenhuizen hebben te maken met een toenemende auditlast, blijkt uit
onderzoek van NOREA. 

NIEUWS

30 augustus 2022

Coney Minds biedt hbo-docenten gratis training dataanalyse
Accountants- en analyticskantoor Coney Minds wil HBO-docenten
accountancy, nance en business kennis laten maken met data-analyse
technieken. Daarvoor biedt het... 

DISCUSSIE

Opinie

23 juni 2022

Stille ramp in de Limpergzaal
Iets te laat liep ik op 16 juni de Limpergzaal bij de NBA in voor de Accounttech
bijeenkomst. Het thema duurzaamheid stond prominent op de agenda. Ik was
dan misschien... 

NIEUWS

20 juni 2022

EY gaat 1 miljard dollar investeren in assurancetechnologie
EY is van plan in de komende vier jaar ruim één miljard dollar te investeren in
een assurance-technologieplatform. Dat moet zorgen voor verdere integratie
van bestaande... 

NIEUWS

20 juni 2022

Gids boekhoudsoftware 2022 verschenen
GBNED heeft de 'Gids boekhoudsoftware 2022' uitgebracht. De achtste editie
van de gids geeft inzicht in nagenoeg alle standaard boekhoudsoftware die in
Nederland... 

NIEUWS

19 mei 2022

Diverse algoritmes overheid werken volgens
Rekenkamer ondermaats
De Algemene Rekenkamer constateert dat diverse algoritmes van de overheid
niet aan de basiseisen voldoen. Zes van de negen onderzochte
uitvoeringsorganisaties scoorden... 

DISCUSSIE

Column

17 mei 2022

Drie zorgen over innovatie
Arnout van
Kempen

Hoewel de grote woorden over Big Data, AI en ML weer wat voorbij lijken, is
er op zijn minst een gezonde evolutie gaande in het accountantsvak. Toch is
Arnout van... 

NIEUWS

16 mei 2022

ING: Personeelstekort remt groei IT-sector
Het personeelstekort in de IT-branche begint steeds meer te knellen en remt
de groei van de sector. Er staan tienduizenden vacatures open. Een record van
ruim 44... 

DISCUSSIE

Pieter de Kok

Column

13 april 2022

AFM wordt meest data driven accountantskantoor
van Nederland
De AFM wordt volgens Pieter de Kok de komende vijf jaar een
accountantskantoor 5.0, dankzij de toegang tot ruim achtduizend minidatasets. 
NIEUWS

11 april 2022

Weinig animo voor cybersecurity-audit bij rvc- en rvbleden thuis
Commissarissen zijn het erover een dat digitalisering een belangrijk
onderdeel moet zijn van de strategie van de organisatie. Een cybersecurityaudit bij commissarissen... 

NIEUWS

01 april 2022

Rabobank: vaker omzetgroei bij bedrijven die
digitaliseren
Bedrijven die inzetten op digitalisering hebben hun omzet in de afgelopen
jaren vaker zien groeien. Ondanks deze grotere kans op omzetgroei heeft
slechts 40 procent... 

NIEUWS

28 maart 2022

GBNED publiceert rapport over 'portaalsoftware'
Onderzoeksbureau GBNED heeft een rapport gepubliceerd over het actuele
aanbod van portaalsoftware voor de accountancy, gericht op het online
samenwerken door accountants-... 

NIEUWS

23 maart 2022

MAB-themanummer over data-analyse in de controle
De MAB-uitgave 'De controle verklaard: data-analyse, toepassingen en
uitdagingen in de accountantscontrole' is beschikbaar. Het is de vierde editie
van de nieuwe... 

NIEUWS

18 maart 2022

Schade door cyberaanval bij Crowe Foederer 'beperkt'
De cyberaanval op Crowe Foederer, waardoor het accountantskantoor
dagenlang werd platgelegd, heeft maximaal één dag verlies aan data gekost.
Sinds enkele dagen is... 

NIEUWS

15 maart 2022

Crowe Foederer getroffen door cyberaanval
Cybercriminelen leggen accountantskantoor Crowe Foederer sinds enkele
dagen lam. Gijzelsoftware heeft de bestanden en computerprogramma’s van
het kantoor geblokkeerd.... 

NIEUWS

21 februari 2022

ICT Accountancy softwaregids 2022 verschenen
Onderzoeksbureau GBNED heeft de ICT Accountancy softwaregids 2022
uitgebracht. De gids geeft een zo compleet mogelijk inzicht van standaard
software voor de accountancysector. 

NIEUWS

16 februari 2022

Agentschap Telecom versterkt toezicht op
cyberveiligheid
Omdat er steeds meer dreiging van cyberaanvallen uitgaat, moeten
aanbieders van netwerken alles in het werk stellen om hun netwerken veilig
en betrouwbaar te houden. 

NIEUWS

09 februari 2022

PwC: Nederlandse bedrijven nog steeds kwetsbaar
voor cyberaanvallen
Het Nederlandse bedrijfsleven is nog onvoldoende gewapend tegen
cyberdreigingen, ondanks de explosieve toename van het aantal
cyberaanvallen. 

NIEUWS

20 januari 2022

ING: belangrijker rol bij cybersecurity voor ITdienstverleners
IT-dienstverleners zullen een grotere rol moeten gaan spelen om bedrijven
weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen. 

NIEUWS

14 januari 2022

GBNED-rapport 'Practice management software voor
de accountancy'
GBNED heeft een nieuwe editie van het rapport 'Practice management
software voor de accountancy' uitgebracht. 

VERSLAGGEVING

11 januari 2022

De mythes van de SBR Jaarrekening
Financiële gegevens van ondernemers en bedrijven kunnen door de SBR
Jaarrekening gestandaardiseerd én in dezelfde vorm en taal met banken
worden gedeeld. Hoewel... 

Toon meer berichten

