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Cloud security moet uniformer en 
transparanter, waarom deze stelling? 

Andere bladen: PCM en  

Financieel management 

Links naar de artikelen 

Computable 

Accountant 

Controllersmagazine 

http://www.computable.nl/artikel/opinie/cloud_computing/4317531/2333364/cloud-security-moet-uniformer-en--transparanter.html
http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Online+boekhouden+is+onverantwoord+goedkoop.aspx
http://www.controllersmagazine.nl/weblog/5325/kiezen-voor-de-cloud-en-zn-vele-verschijningsvormen.html


Data groei o.a. door de Cloud is 
enorm: hoe houd je de data veilig bij 

de enorme datagroei?  

• Geschatte datagroei in 5 jaar: 650 % (Gartner) 

 

• 80 % unstructured 

• (zie: Video financial suite® ) 

http://www.youtube.com/watch?v=RtkXPMD4eNo
http://www.youtube.com/watch?v=RtkXPMD4eNo


Waar begint datagroei, link naar 
zwevende auto  

https://www.youtube.com/watch?v=kbytE_FAZ
uA&feature=player_embedded 

https://www.youtube.com/watch?v=kbytE_FAZuA&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=kbytE_FAZuA&feature=player_embedded


Cloud definities 

 

• Cloud = internet 

 

• Cloud computing = techniek waarmee hoeveelheden 
computers samenwerken om bronnen beschikbaar te stellen 

 

 

 

 

 

 

 



Keuzebepalers voor gebruik van de Cloud 

1. Wat is de prijs? 

 

2. Is de Cloud veilig?:Cloud security en de rol van de diverse accountants 

 

3. Kan ik mijn accountant vragen of hij weet of de Cloud veilig 
is? = rol van de accountant 

 
4. Wie kan ik vertrouwen, hoe kan ik zelf oordelen? = 

zelfbeoordeling website Cloudprovider 

 

 

 



Wat moet een Cloudprovider beveiligen? Cloud 
security begint bij Cloudprovider 

• Toegang door onbevoegden tot de Data van 
de klanten 

 

• Overal, altijd en volledig 

 

 



Cloud security bij Cloudprovider 

• Fysieke toegangsbeveiliging 

 

• Softwarematige beveiliging 

 

• Procedurele maatregelen 

 

 

 

 

 



Fysieke beveiligingsmaatregelen 

• Afgesloten omgeving(en)  

 

• Toegangscontroles (security levels) 

 

• Uitgebreide screening van werknemers 

 

• Uitgebreide tijdregistratie en controles 

 

• Onderhoud- en vervangingsplan = tijdig onderhoud en vervangen van 
servers 

 

• Eigen stroomvoorziening 

 

• Stroom backup 

 

 

 



Softwarematige beveiligings maatregelen 

• Gebruik van blackshield servers,  

 

• Inzet van white hat hackers,  

 

• Iteratief test- en aanpassingsproces van de 
beveiliging 

 

 

 



Procedurele maatregelen:  
De accountant komt in beeld  

 

• ISAE 3402 type A en B governance, het proces 
voor de organisatie en accountants, een keuze 
van het bestuur 

 

• ISO 27001 betreft procedures data beveiliging 

 

 

 

 



Rol van de accountant :ISAE 3402 
• Type A: organisatie stelt de controls op basis van Sox 402 op 

 

• Opstellen van controls door bestuur van de organisatie met behulp van 
interne accountant en in overleg met de externe accountant 

 

• Toetsing op aanwezigheid van de controls = Audit rapport type A  

 

• Type B: toetsing op de werking van de controls door interne accountant + 
eigen toetsing door externe accountant = Audit rapport type B 

 

 



ISAE 3402 inhoud 1/2 
• Wat is de scope? (welke datacenters) 

 

• Beschrijving van de “internal controls” 

 

• Risk management 
– ERM is actief 

– Periodieke risk assessments + mitigerende maatregelen 

– Continue op zoek naar fraude risico’s 

– Hoe gaat men om met risico’s 

 

• Monitoring 
– Internal audit en compliance 

 



ISAE 3402 inhoud 2 
• Control objectives 

– Security programma= policy en awareness 

– Asset mangement 

– Change management 

– Data protection 

 

• Control omgeving met 

– Integriteits- en ethische waarden 

– Standaarden van bedrijfsbestuur 

– Opleidingen van personeel 

– Verantwoordelijkheden van personeel 

– Bewustwording bij personeel 

– Functie van internal audit department en audit committee 

 

 

 

 

 



ISAE 3402 examination 
 

 



Zelfbeoordeling van de informatie op de website van 
de Cloud provider 

Als het gaat om Cloud security: 

 

• Wat wil de afnemer zien 

 

• Wat ziet de afnemer 

 

• Wat moet de afnemer kunnen zien 

 

 

 



Wat wil de afnemer op de website van de 
Cloudprovider zien? 

• Welke security maatregelen provider heeft 
getroffen 

 

• Of deze maatregelen de goede zijn 

 

• Of deze maatregelen recent zijn ge-audit 

 

• Kan hij het ISAE 3402 cert opvragen? 

 

 

 



Wat ziet de afnemer op de website 
van Cloudprovider? 

– Vaak niets 

 

– Wij zijn 100% veilig 

 

– In een enkel geval 80% van wat hij wil zien 

 

– Afnemer moet vaak zoeken om info te krijgen 

 

 

 

 



Welke informatie moet de afnemer kunnen vinden? 
Lees meer op Controllersmagzine.nl 

1. Uitleg over ISAE 3402, SSAE 16 en ISO 27001 en de meerwaarde van deze 
standaarden in het kader van beveiliging 

 

2. Toepassing van deze standaarden 

 

3. Toegankelijke informatie op zijn website.  

 

4. Encrypted (gecodeerde) data opslag en data transfer van data van en naar de 
Cloud  

 

5. Wijze van toegangsbeveiliging tot de Cloud 

 

6. Locatie van de data en of het datacenter gecertificeerd is volgens de 
bovenstaande eisen. 



Rol van de accountant van de afnemer 

1. Opvragen van ISAE 3402, SSAE 16 en/of ISO 27001van de Cloudprovider 

 

2. Beoordeling of hij zich kan vinden in toepassing van de juiste controls 

 

3. Advisering aan de klant over betrouwbaarheid van de Cloud provider.  

 

4. Frequente toetsing op nieuw uitgebrachte ISAE rapportages 

 



Samenvatting van de rol van de 
accountant  

Opstellen en testen 
interne controle 

maatregelen t.b.v. 
ISAE 3402:  

Internal auditor 
van Cloudprovider 

 

Audit van de 
maatregelen op 

juistheid – 
aanwezigheid en 
volledigheid door 

external auditor van 
Cloudprovider 

Beoordeling 
collegiaal rapport 

door  
 
 

external auditor 
van klant 



Inside out versus outside in 

Effectieve beheers- en controlemaatregelen bij data 
groei 

 

– Van binnenuit: Financial suite® 

– Van buitenaf: Accountant 3.0 

 

 

 



Vinden zonder zoeken 
• Kan je ALTIJD je sleutel terugvinden? 

 

 



Financial suite® = control Framework voor Finance, Legal en 
Quality assurance op SharePoint en zorgt voor structuur: 

• Primair proces van controllers , finance managers, accountants,  juristen en QA. 

• Processen beheren: van binnenuit i.p.v. buitenaf  (toegang voor extern 
accountant) 

• Combinatie werkprogramma en documenten – en contractenbeheer met 
dezelfde metadataset 

 

• “Vinden zonder zoeken” is standaard, want  
– zoeken betekent dat je de zaken niet goed georganiseerd hebt 

 

• Kenmerken Planning en control:  
– Ieder product van Planning en control is een project, dus moeten einde maand afsluiting, 

jaarafsluiting en opstellen van budget en prognose beheerd worden als project 

      

• Slaat alle  documenten van alle periodes centraal op 

 

• Stopt kennisverlies a.g.v. vergrijzing: planning en control proces is 
gedocumenteerd 

Brochure op de website 

 

http://www.smartsharepointsolutions.nl/media/80415/financialsuite_brochure.pdf


Accountant 3.0 
• Rapportages gericht op het delen van uitzonderingen, 

opvallende transacties en gesignaleerde risico’s met 
betrekking tot werking administratieve processen en IT 
systemen 

 

• Big data vereist een andere werkwijze.  
– Continuous monitoring d.m.v. data analyse 

– Geld sparen door efficiency 



Cloud security, de samenvatting: 
• Wat is uw samenvatting? 

 

• Cloud security is de situatie creëren dat niemand in jouw 
Cloud kan 

 



Links  
• Video financial suite® 

• Financial suite® website 

• Financial suite® brochure 

• Vinden zonder zoeken 

• Accountant 3.0 

• LinkedIn 

• Twitter 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RtkXPMD4eNo
http://www.youtube.com/watch?v=RtkXPMD4eNo
http://www.smartsharepointsolutions.nl/nl/financial-suite-.aspx
http://www.smartsharepointsolutions.nl/nl/financial-suite-.aspx
http://www.smartsharepointsolutions.nl/nl/financial-suite-.aspx
http://www.smartsharepointsolutions.nl/nl/financial-suite-.aspx
http://www.smartsharepointsolutions.nl/media/80415/financialsuite_brochure.pdf
http://www.smartsharepointsolutions.nl/media/80415/financialsuite_brochure.pdf
http://www.smartsharepointsolutions.nl/media/80415/financialsuite_brochure.pdf
http://www.smartsharepointsolutions.nl/media/80415/financialsuite_brochure.pdf
http://www.vindenzonderzoeken.nu/
http://resources.coney.nl/ConeyAccountant30.pdf
http://www.linkedin.com/profile/view?id=13327388&locale=en_US&trk=tab_pro
http://twitter.com/
http://twitter.com/

