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Zaalindeling

Links:
•Adviseurs

Rechts:
•Software-
leveranciers

Midden:
•Anders, namelijk…

Softwarecertificering
doorgelicht
Kenniscongres administratieve software
Hoevelaken, 12 november 2009

Presentatie

•Jeroen van Schajik RE, CISA

•Rob Himmelreich MSIT, CISA

“Gecertificeerde software
is beter…”

“dan niet-gecertificeerde
software.”
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Omgeving

•Alle stakeholders willen
zekerheid over kwaliteit van de
software en de
softwareleverancier

•Softwareleverancier heeft baat
bij kwaliteitsverbetering

•Commerciële waarde
van een certificaat
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Certificeringsvormen
ISO 3103:1980
Preparation of a liquor of tea for
use in sensory tests

Een keuze maken…

1. Welke certificeringsvorm voegt de
meeste waarde toe voor de
gebruikersorganisatie?

2. Welke certificeringsvorm voegt de
meeste waarde toe voor de
leverancier zelf?

“Gebruik de certificering niet
alleen in commercieel opzicht,
maar zie het als een hulpmiddel
om de kwaliteit te verbeteren.”

Onze visie op softwarecertificering
Uitgangspunten:
• Functioneert de software conform specificaties?

(specificaties, wet, regelgeving, maatschappelijk verkeer)
• Is de software zodanig in te richten dat het op

betrouwbare wijze functioneert?
(inrichting AO/IB, perspectief accountant / toezichthouder)

• Is de software zodanig ontwikkeld dat het goed
blijft funtioneren?
(continuïteit, updates, kennisborging, escrow)

• Wordt de gebruikersorganisatie op een goede
manier ondersteund bij het gebruik van de
software?
(servicedesk)

Werkwijze:
1. Selecteer de meest geschikte elementen uit

bestaande standaarden en certificatieschema’s
2. Creëer een ‘best of breed’certificering
3. Speel in op de specifieke behoeften van de

gebruikersorganisatie en de softwareleverancier

Het resultaat…

H
et

resultaat…

Het resultaat…

1. Certificaat
2. Assurancerapport

• “Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel
dat de functionaliteit van King Logistiek versie 5.43a
voldoet aan de redelijkerwijs te stellen eisen rondom
betrouwbaarheid en continuïteit.”

• Scope en onderzoeksmethode

3. Managementletter
• Detailbevindingen
• Aanbevelingen voor softwareleverancier
• Aanbeveiliging voor gebruikersorganisatie

4. Webzegel
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Aanpak

1. Scope bepalen
Opgesteld in samenspraak met de
softwareleverancier

2. Risicoanalyse
IT-auditor bepaalt controleaanpak

3. Programma van eisen
BDO hanteert een vaste set minimumeisen,
specifieke eisen worden opgesteld en afgestemd
met de softwareleverancier

4. Selfassessment
Softwareleverancier beschrijft en onderbouwt de
getroffen maatregelen (optioneel)

5. Audit
Interviews, documentatieonderzoek, workshops,
functionele tests, deelwaarnemingen,
systeemontwikkelmethoden, codereview,
testen, change-, release- en incidentmanagement

6. Rapportage
Certificaat, assurancerapport, managementletter

Ingangseisen?

Om in aanmerking te komen voor een
certificeringsonderzoek dient de software-
leverancier ten minste te beschikken over:

• Systeemontwikkelmethode
• Systeemontwikkeltools
• Systeemdocumentatie
• Procedures voor testen, change-, release-

en incidentmanagement

En bij voorkeur:
• Interne QA-functie

• Vooronderzoek!
BDO voert altijd een vooronderzoek uit om vast te stellen of
de softwareleverancier op het vereiste niveau zit.
Desgewenst geven wij aanbevelingen voor verbetering.

Trends

• SaaS
Software as a Service

• SOA
Service Oriented Architecture,
verregaande interconnectie en integratie van systemen

• Nieuwe media
Anytime, anyplace, anywhere, any device

• Aantal releases per jaar neemt toe
Technisch zijn er geen beperkingen meer om snel in te
spelen op de vragen van de gebruikersorganisatie (SaaS)

• Stakeholders vragen om meer zekerheid
Toename afhankelijkheid, regelgeving, compliance, etc.

• Aanvullende diensten (ketenintegratie)
Softwareleveranciers leveren meer toegevoegde waarde,
zoals het scannen/verwerken van facturen

• Minder systeemdocumentatie
eXtreme Programming (XP)

SaaS vs. ‘reguliere’software

beperktHoogMate afhankelijkheid
gebruiker van leverancier

Bij de klantOveralOpslag data

Gebruikers-
organisatie

LeverancierVerantwoordelijkheid
business continuity

LaagHoogSysteemeisen leverancier

Hoog (afhankelijk
aantal gebruikers)

LaagSysteemeisen
gebruikersorganisatie

BeperktBelangrijkRol internetbeveiliging

BeperktHoogAfbreukrisico foute installatie

KlantLeverancierVerantwoordelijkheid
infrastructuur en beheer

LaagHoogAantal releases/wijzigingen

Reguliere
software

SaaS

Het antwoord op SaaS:
Continuous audit
• Verschillende meetmomenten in het jaar

(vast of variabel)

• Auditor zit dicht op het proces
(intensieve samenwerking softwareleverancier, eerder
feedback, eerder opvolging, verhoging algehele kwaliteit)

• Risicoanalyse wordt belangrijker
(steunen op releasemanagement)

• Beoordelen beveiligingsmaatregelen
(naast functionaliteit en ontwikkelorganisatie; niet alleen de
software, maar de service wordt object van onderzoek)

• Opzet, bestaan en werking
(versiecertificering vaak beperkt tot opzet en bestaan)

• Specifieke rapportagevorm
(assurancerapport, SAS 70, ISAE 3402)

• Continuous audit biedt meer waarborgen met
betrekking tot toekomstige releases
(het onderzoek richt zich op de kwaliteitsmaatregelen van de
softwareleverancier)

Softwareleveranciers:
externe doelstelling

Autotaxatie.net:
“Certificering maakt onze kwaliteit aantoonbaar naar buiten. De
certificering was een investering, maar het is het waard. Het helpt
ons nieuwe klanten binnen te halen. We willen het natuurlijk
terugverdienen doordat de markt ook de waarde onderkent.”

Van Spaendonck (loket.nl):
“Een SAS 70-verklaring voorkomt al veel vragen in het verkoop-
traject. Het wordt duidelijk steeds normaler dat klanten erom vragen”

Twinfield:
“Wij willen klanten de zekerheid bieden dat onze webdienst niet
alleen veilig en efficiënt is, maar dat ons product ook voldoet aan
alle gestelde eisen die mogelijk zijn.”
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Softwareleveranciers:
interne doelstelling

Autotaxatie.net:
“Wij zijn ook ISO 9001-gecertificeerd, maar de beoordeling
door BDO gaat veel verder… We kwamen voor de software,
maar BDO heeft ook diep gekeken in de processen en het
systeemontwikkelingstraject.”

Van Spaendonck (loket.nl):
“De halfjaarlijkse beoordeling door BDO is een goede stok
achter de deur.”

Twinfield:
“…Daarom laten we ons continu monitoren, zodat onze aandacht
nooit verslapt en we dus altijd de hoogst mogelijke kwaliteit bieden.”

De (nabije) toekomst van
softwarecerticering

•Continuous Audit wordt gemeengoed
(grotere toegevoegde waarde, meer zekerheid)

•Steeds meer stakeholders vragen
steeds meer aantoonbare zekerheid
(toename afhankelijkheid, kostenbeheersing)

•Waar staat de data?
(pas op met clouds! privacy: EU / VS)

•Meer interconnectie en integratie
(stel eisen aan partners die willen koppelen)

•Aantal releases neemt toe
(hoe bewaak je de kwaliteit? Hoe hou je de
gebruiker op de hoogte?)

Samenvatting

• Stakeholders willen zekerheid over
software en softwareleverancier

• Softwareleverancier heeft baat bij
kwaliteitsverbetering

• Certificaat zonder scope zegt niets!
• Let op de aanbevelingen voor de

gebruikersorganisatie!

• Softwarecertificering en in het bijzonder
continuous auditing leidt tot een kwalitatief
betere ontwikkel- en beheerorganisatie.

• Een kwalitatief betere ontwikkel- en
beheerorganisatie levert en/of exploiteert
kwalitatief betere software

Een greep uit onze klanten

www.softwarecertificering.nl

Vragen?

Jeroen.van.Schajik@bdo.nl
Rob.Himmelreich@bdo.nl

+31 (0) 88 236 48 22
www.softwarecertificering.nl


