jaargang 18 - 2009

1

Inhoud

Change
3

De EDP-Auditor is gerestyled! NOREA koos voor het jaar 2009
het thema ‘Change’. Met de uiterlijke veranderingen van haar
blad is dat wel heel letterlijk van start gegaan. Wat blijft is de
kwaliteit die u van ons gewend bent. Wat kunt u in dit nummer
verwachten?

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier!

Change
Thea Gerritse
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Audit only-kantoren… troubled business?
Tobias Houwert
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Is er nog leven na IT-audit?
Ed Ridderbeekx en Maarten Buijs

8 Virtualisatie: alleen maar voordelen?
(deel 1)
Angelo Montero

16 eDepot: van bedrijfsvoering tot digitale
rustplaats
Chris Wauters en Boudien Glashouwer

van de redactie

Thea Gerritse

In de column gaat Tobias Houwert op zoek naar de achtergronden
van een discussie in het accountantsberoep over de scheiding
van audit en advies en de mogelijke gevolgen hiervan voor
onze werkzaamheden als IT-auditor.
Veel veranderingen in het leven van Peter van Meekeren, die
het auditvak verliet voor een carrière ‘aan de andere kant’.
Hij vertelt hoe het is om om auditee te zijn. Zal hij ooit terugkeren in het auditvak?
In het artikel over virtualisatie
komen concept, voordelen en
toepassingen van virtualisatie
aan orde, die aan de hand van
een casus uit de praktijk
worden toegelicht. Verder
wordt de invloed van virtualisatie op de verschillende
IT-processen in kaart gebracht.
Daarnaast blijft ook de archiefwereld veranderen. Ontdek wat
een eDepot is, aan welke eisen het moet voldoen en waarom
samenwerking tussen archivarissen en IT-auditors onontbeerlijk
is.
Lees over de impact van Solvency II op de IT-functie van verzekeringsmaatschappijen en u begrijpt waarom de auteur pleit
voor de betrokkenheid van de IT-auditor bij de implementatie
ervan.
In een kort artikel over het elektronisch patiëntendossier (EPD)
leest u welke dilemma’s dit voor de IT-auditor met zich meebrengt.
ISAE 3402 zal wel de nieuwe standaard worden op het gebied
van third party reporting. Volgens de auteurs gaat het echter
vooral om vertrouwde concepten in een nieuw jasje! Niettemin
dienen IT-auditors zich er in te verdiepen.
De redactie werd tevens verrast met een ingezonden bijdrage
van Frans Kersten waarin hij zich afvraagt of we als IT-auditors
blij moeten zijn met de aansluiting van NOREA bij de IFAC...
Reageren? Graag!
Mark Bergman deelt met ons vervolgens een dag uit zijn leven
en neemt ons mee naar een training security awareness.
Verder bevat dit nummer een kort verslag van de 10e Update
on ICT & Control(e) en mededelingen van de Erasmus School
of Accounting en Assurance. Ten slotte volgen de berichten in
Van de NOREA, waarin aandacht is voor de vaststelling van het
Reglement Kwaliteitsbeheersing en de nieuwe PE-richtlijn.
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IT-auditor, wordt wakker?!
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EEN DAG UIT HET LEVEN VAN

Mark Bergman
IT-AUDITORS BIJEEN
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