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Sleutelrol voor hoofdkantoor Deloitte in Pokemon
Go
Het hoofdkantoor van Deloitte in Rotterdam fungeert als pokestop in het populaire spel Pokemon Go. Ook
bij KPMG gaat de rage niet ongemerkt voorbij.
Dat zegt Karen van Schie, woordvoerster van Deloitte. "Ons Rotterdamse kantoorpand de Maastoren is een pokestop",
zegt zij. "Ik weet dit omdat ik het spel zelf ook speel."
Een pokestop is een servicepunt in het populaire spel Pokemon Go. Spelers die zoeken naar pokemons (virtuele
guren), kunnen er gratis onderdelen vinden voor het vangen of onderhouden van hun pokemons. In Nederland zijn er
twee miljoen spelers, die herhaaldelijk bij organisaties naar binnen gaan tijdens het spelen. Zo kreeg de dierentuin van
Amersfoort massaal bezoek van pokemon-jagers. Ook het Amsterdamse ziekenhuis AMC betrapte al spelers.
De sleutelrol van het hoofdkantoor heeft nog niet geleid tot een drukte van belang bij Deloitte, geeft Van Schie aan. "Er
zijn geen accountants die hier de hele dag met Pokemon Go bezig zijn", lacht ze.
Bij PwC en EY is van Pokemon Go niets te merken, zo melden de respectievelijke woordvoerders. Wel bij KPMG, want
die grijpt de rage aan om aandacht te vragen voor de mobiele uitwisseling van informatie. "Pokemon Go is een hele
goede casus over kansen en risico's van mobiele uitwisseling van informatie", zegt risk analist Rick van Galen van
KPMG.
"Het mobiel uitwisselen van informatie wordt nu nog beschouwd als onschuldig, omdat smartphones en tablets nog
weinig worden ingezet in vitale bedrijfsprocessen. Maar er wordt steeds meer informatie uitgewisseld, ook bij
processen die door de accountant gecontroleerd worden. Cyberveiligheid hoort dan een integraal onderdeel te worden
van deze processen. Je moet als accountant kunnen vertrouwen op de integriteit van de informatie die je controleert."
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'Accountants zeer populair als partner'
De personal trainer, de autoverkoper, de klusjesman; ze leggen het allemaal af
tegen de accountant als een van de meest begeerde relatiepartners. 
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'Accountant' brengt Deep Purple diep in het rood
Rockgroep Deep Purple sleept hun voormalige 'accountant' voor de rechtbank
omdat hij stelselmatig geld zou hebben gestolen. 
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Britse accountant door stropers doodgeschoten
Een 37-jarige Britse ICAEW-accountant, die als helikopterpiloot werkte in Afrika, is neergeschoten terwijl hij achter
stropers aanzat. 
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Britse overheid publiceert tien slechtste belastingsmoezen
Het Britse HM Revenue and Customs (HMRC) heeft een lijstje gepubliceerd van de tien slechtste smoesjes die werden
ingediend om een boete voor een te late belastingaangifte... 
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Zeven keer lachen met accountants
Een accountancywebsite is niet per se de plek waar de surfende mens naartoe gaat voor opmerkelijk of grappig nieuws.
Toch brengt ook Accountant.nl nog weleens iets... 

