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
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Ruim 44 miljoen berichten via SBR verstuurd in 2020
In 2020 zijn er 44.342.000 berichten verstuurd via Standard Business
Reporting (SBR), iets minder dan in 2019, toen er 44.440.000 berichten
werden verstuurd. 

NIEUWS

05 april 2021

Forensisch accountant doet onderzoek bij IT-bedrijf
Atos
Het Franse IT-bedrijf Atos is onderwerp van onderzoek door forensisch
accountants. Het bedrijf, dat ook in Nederland actief is, heeft melding
gemaakt van fouten... 

PROCESS MINING

30 maart 2021

Process mining, een introductie
Process mining is een techniek die ook accountants nieuwe mogelijkheden
biedt. Wat houdt het in, wat is er voor nodig, welke voordelen heeft deze
techniek en hoe... 

NIEUWS

19 maart 2021

GBNED-rapport 'Software voor externe
verslaggeving'
Onderzoeksbureau GBNED heeft het rapport 'Software voor externe
verslaggeving' uitgebracht. 

NIEUWS

05 maart 2021

'ICT hard op weg een van de meest vervuilende
sectoren te worden'
De ICT-sector is hard op weg om een van de meest vervuilende sectoren van
Nederland te worden. Dat meldt het Amsterdam Economic Board op basis van
een studie, waar... 

MAGAZINE

04 maart 2021

Corona laat accountants grote stappen zetten in de digitale wereld
Van wettelijke controle via schermdelen, tot NOW-onderzoek doen met onderbezette teams: alles is dit seizoen anders

voor accountants. Ondanks de druk is de digitalisering... 
NIEUWS

03 maart 2021

Nieuwe versie ICT Accountancy softwaregids 2021
Onderzoeksbureau GBNED heeft versie 2021 van de 'ICT Accountancy
softwaregids' uitgebracht. 

NIEUWS

24 februari 2021

KPMG: 'Fintech investeringen nemen in tweede helft
van 2020 fors toe'
De investeringen in ntech zijn in de laatste zes maanden van dit jaar
wereldwijd fors gestegen. 

NIEUWS

19 februari 2021

Eerste jaarrekening op basis van ESEF-eisen
gepubliceerd
Vopak, de multinational gericht op opslag en overslag van chemie- en
olieproducten, heeft als eerste oob-organisatie zijn jaarverslag op basis van
ESEF-eisen opgesteld. 

DATA-ANALYSE

22 januari 2021

Data-analyse (nader) geanalyseerd (III)
Hoe overbruggen we de kloof tussen accountant en dataspecialist? Na ruim
twee jaar is het tijd voor deel 3 van een serie artikelen over data-analyse. In
het eerste... 

NIEUWS

19 januari 2021

Hoekstra: jaar uitstel voor ESEF
Uitgevende instellingen krijgen een jaar extra de tijd om hun jaarlijkse
nanciële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen in
overeenstemming met het Europees... 

NIEUWS

30 december 2020

NBA publiceert alert over voldoen aan ESEF-vereisten
De NBA heeft Alert 43 ‘Vaststellen dat voldaan is aan ESEF-vereisten’
gepubliceerd. De alert gaat in op de controle van de verplichting voor bepaalde
oob’s en andere... 

MAGAZINE

06 november 2020

De digitale accountant heeft nog een lange weg te gaan
Corona wakkert de behoefte aan online audits aan, net als de vrees dat fraude minder snel wordt ontdekt. Maar de
controle is nog onvoldoende gedigitaliseerd om het... 

NIEUWS

26 oktober 2020

GBNED: nieuw rapport over elektronisch factureren
Onderzoeksbureau GBNED heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het
rapport 'Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische
factuurverwerking 2020/2021' 

DISCUSSIE

Column

20 oktober 2020

They are coming!
Omar El
Messaoudi

Wij moeten niet alleen nadenken over hoe wij de audit e

ciënter kunnen

maken, maar onze hele rol en dienstverlening onder de loep nemen, meent
Omar El Messaoudi. 

NIEUWS

20 oktober 2020

NOAB/Fiscount: kantoren investeren fors in ICT
Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren investeren fors in
ICT, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van NOAB en Fiscount. De totale
kosten stegen... 

NIEUWS

13 oktober 2020

GBNED publiceert Gids Salaris- en HRM-software
2020/2021
Onderzoeksbureau GBNED heeft voor het vijfde achtereenvolgende jaar het
aanbod van salaris- en HRM-software in beeld gebracht. 

NIEUWS

22 september 2020

Brancheorganisaties bezorgd over status digitale
economie
Brancheorganisaties uit de digitale economie vinden dat het kabinet
onvoldoende bereid is om de juiste investeringen te doen op het gebied van
digitalisering. 

NIEUWS

18 september 2020

'Honger naar data vraagt om bezinning over rol
accountant'
Accountantskantoren kijken verlekkerd naar de mogelijkheden om
verschillende databronnen aan elkaar te knopen en met slimme tools voor
data-analyse hun klanten toegevoegde... 

DATA

18 september 2020

Nu alle bedrijfsdata beschikbaar komen, breekt de
strijd los
Accountantskantoren, softwarebedrijven en andere gespecialiseerde partijen
maken zich achter de schermen op voor strategische bewegingen om hun
positie te claimen,... 

MAGAZINE

11 september 2020

De strijd om de bedrijfsdata ontbrandt
Techgiganten vechten al jaren een hevige strijd om onze persoonlijke data. Nu is het tijd voor de volgende stap: een
strijd om de data van bedrijven. Accountantskantoren,... 
NIEUWS

04 september 2020

'Investeringen in fintech-sector afgenomen door
coronacrisis'
De investeringen in technologische vernieuwingen in de nanciële sector zijn
in het eerste halfjaar wereldwijd fors gedaald door de coronacrisis. Dit terwijl
er... 

NIEUWS

12 augustus 2020

ICT'er werkt vaakst vanuit huis tijdens coronacrisis
ICT'ers werken tijdens de coronacrisis het vaakst vanuit huis. Op jaarbasis is
het aandeel thuiswerkers onder ICT-werknemers in het tweede kwartaal
verdubbeld, tot... 

NIEUWS

31 juli 2020

NOREA-Handreiking Data Protection Impact
Assessment (DPIA)
NOREA, de beroepsorganisatie van IT-Auditors, heeft een handreiking
gepubliceerd voor het uitvoeren van een 'data protection impact assessment'.


NIEUWS

20 juli 2020

Deloitte: Nederlandse investeringen in AI blijven
achter
Investeringen van Nederlandse bedrijven in Articial Intelligence (AI) blijven
achter in vergelijking met ondernemingen in andere landen. Tweederde van
de Nederlandse... 

NIEUWS

24 juni 2020

'Toename dreiging cyberaanvallen door coronacrisis'
Met de uitbraak van het coronavirus is de dreiging van cyberaanvallen op
bedrijven toegenomen. Zo waren er grote aanvallen waarmee
cybercriminelen ondernemers in... 

NIEUWS

09 juni 2020

Gids boekhoudsoftware 2020 verschenen
Onderzoeksbureau GBNED heeft de nieuwe Gids boekhoudsoftware 2020
uitgebracht. 

NIEUWS

18 mei 2020

Young profs over inzet technologie: 'Maakt werk
alleen maar leuker'
Is de accountancy voor jongeren nog wel een aantrekkelijke,
vooruitstrevende en innovatieve branche om in te werken? Wat is de invloed
van digitale tools op de controle?... 

NIEUWS

11 mei 2020

Nieuwe versie GBNED-rapport 'RGS: uniform
rekeningschema voor alle bedrijven'
Onderzoeksbureau GBNED heeft versie 6.0 uitgebracht van het rapport 'RGS:
uniform rekeningschema voor alle bedrijven'. Het rapport is zowel afgestemd
op de software-ontwikkelaar... 

MAGAZINE

07 mei 2020

Verslaggeving in een oceaan aan data
Het kapitalisme moet grondig worden verbouwd en door digitale technologie verzuipen we in informatie. Wat
betekenen die twee ontwikkelingen voor verslaggeving? Tijd... 

Toon meer berichten

