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Productomschrijvingen voor
ondernemers

Als twee enthousiaste ondernemers zijn we in het voorjaar van 2014 gestart met het
uitwerken van een business case om gerichte ondersteuning te kunnen gaan bieden op
het gebied van IT-audit, IT-advisering, data-analyse, managementrapportage en
dashboarding. Aan deze voor het MKB relatief nieuwe dienstverlening menen wij
uitstekend invulling te kunnen geven. Onze complementaire opleiding en ervaring
sluiten hier naadloos op aan. Veel MKB-ondernemers willen graag optimaal profiteren
van wat IT hen aan ondersteuning kan bieden, maar ze nemen vaak niet de tijd om zich
echt te oriënteren of hebben de expertise op IT-gebied niet zelf in huis.

Wij zien het als onze uitdaging
om  u  te  helpen  om
IT-mogelijkheden beter in uw
onderneming in te zetten.

We gaan hierover graag een
oriënterend gesprek met u aan.
Voor welke uitdagingen ziet u
zich geplaatst?

Waar zouden huidige oplossingen
u als MKB-er kunnen helpen?
Ontdek het in een gesprek met
ons.

Ing. Robbin Borst CISA

Gregor Kruijssen RA CISA
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IT-advies
Veel MKB-ondernemers hebben in het verleden een automatiseringsplatform
aangeschaft. Als er storingen optraden, werden onderdelen vervangen. Nieuwe hard-
en software werd naar behoefte toegevoegd. Maar is dat wel een wenselijke
ontwikkeling?

De technologische ontwikkelingen gaan hard. Ook voor het MKB komen met o.a.
cloud-toepassingen, zovele nieuwe mogelijkheden beschikbaar om kostenefficiënt een
grotere mate van automatisering en ondersteuning te realiseren. Momenten van
vervangingsinvesteringen zouden nu eigenlijk momenten van herbezinning op de
automatiseringsomgeving moeten zijn.

MKB-ondernemers worden ten aanzien van de IT vaak ondersteund door lokale
IT-providers. Deze hebben nog niet altijd de mogelijkheid om geïntegreerde
oplossingen aan te bieden, waarbij de afweging tussen diverse platforms gemaakt kan
worden.

UTAH IT & Data Consulting kan een sparing partner voor u als MKB-ondernemer zijn en
u een second opinion of onafhankelijk advies voorleggen. Wij zijn niet gelieerd aan
enige software- of hardware-leverancier, noch aan enige automatiseringsprovider of
serviceorganisatie. We kunnen dus onafhankelijk en objectief adviseren.

Als u of uw onderneming deze IT-expertise niet in huis heeft, zijn wij graag het
verlengstuk van uw organisatie. Wij denken graag met u mee in oplossingen. Onze
achtergrond als IT-er en accountant geven ons een voorsprong om uw uitdagingen te
begrijpen.

Voor nadere informatie: zie www.utahconsulting.nl/ondernemers/it-advies/leesmeer.

http://www.utahconsulting.nl/ondernemers/it-advies/leesmeer
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Advies IT-controls & IT-business risks
Door processen uitgekiend te automatiseren, kunt u uw organisatie kwalitatief
verbeteren en wellicht ook nog verstandiger omgaan met de inzet van personeel. Door
uw systemen goed te beveiligen (zie hierna ook het hoofdstuk ‘Security’) en gebruik te
maken van mogelijkheden om uw software controles te laten uitvoeren die voorheen
door werknemers gedaan werden, kunt u mogelijk  tijd besparen en kwaliteit
verhogen.

Veel applicaties kennen ingebouwde controlemogelijkheden (application controls).
Mits goed ingesteld en niet manipuleerbaar kunnen deze controles mensenwerk
overnemen, wat tot efficiency binnen uw onderneming kan leiden.

Maar bedenk ook eens waar automatisering tot bedrijfsrisico’s kan leiden en welke
verbeteringen daarin mogelijk zijn. Hoe lang kunt u zonder uw IT-systeem, zonder dat
uw onderneming in de problemen komt? Heeft u wel eens nagedacht over een
calamiteitenplan, uitwijkmogelijkheden en beschikbaarheid van uw data, ook als uw
onderneming afgebrand is? Hoe kan een calamiteitenplan worden vormgegeven en
welke overwegingen spelen daarbij – naast het kostenaspect – een rol?

Wij kunnen uw onderneming op deze onderwerpen scannen en u in een risicogerichte
rapportage van advies dienen, in een voor u begrijpelijke opzet. Deze rapportage biedt
u inzicht in uw automatiseringsplatform, de risico’s en de mogelijkheden tot
verbetering.

We werken voor dit soort onderzoeken graag met vooraf overeengekomen prijzen,
zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Zie ook: www.utahconsulting.nl/ondernemers/advies-it-controls/leesmeer.

http://www.utahconsulting.nl/ondernemers/advies-it-controls/leesmeer


UTAH IT & Data Consulting B.V. Pagina 5 / 12

Security
Elke organisatie heeft een netwerk. Ook uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de
internetverbinding, maar ook de verbindingen tussen de werkplekken. Als dit netwerk
niet goed in elkaar zit óf slecht beveiligd is, dan kan dit de continuïteit van uw
organisatie in gevaar brengen.

Generaal b.d. Dick Berlijn merkte in een interview op: ‘Vaak wordt gedacht dat
cyberaanvallen alleen binnen bepaalde sectoren plaatsvinden. De werkelijkheid is
echter dat elke organisatie waardevolle data kan verliezen. Geen enkele sector of
bedrijf is immuun hiervoor. Kennis van de vijand - zijn middelen en motivaties - is de
eerste stap om beslissingen te nemen over adequate bescherming hiertegen.’.

Veel MKB-ondernemers lijken zijn mening niet te delen. ‘Wie is er nu geïnteresseerd in
mijn gegevens?’, ‘Wat moeten ze bij mij nou halen?’, maar ook: ‘Er is  tot  nu toe nog
nooit iets gebeurd, wat zou ik me druk maken?’.

 Maar wat als het
computersysteem van uw
onderneming wordt gebruikt
voor  spam  met  een  inhoud  die
allerminst verenigbaar is met de
visie, normen en waarden van
uw onderneming? En dat is een
dreiging die we toch echt met
grote regelmaat in de pers
kunnen lezen.

Wij helpen u graag om uw
netwerk te scannen op de meest
kritische punten van beveiliging
en leggen dit vast in een
overzichtelijke checklist.

Wat we tijdens die security  check zoal  nagaan en informatie over de kosten daarvan
vindt u onder: www.utahconsulting.nl/ondernemers/security/leesmeer.

http://www.utahconsulting.nl/ondernemers/security/leesmeer


UTAH IT & Data Consulting B.V. Pagina 6 / 12

Privacy-beveiliging
In 2014 wordt de wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens
drastisch aangescherpt. Het College Bescherming Persoonsgegevens krijgt de
bevoegdheid om een boete op te leggen van maximaal €450.000 als organisaties het
lekken of kwijtraken van persoonsgegevens niet melden. De Europese Commissie
denkt er zelfs over om een maximale boete van wel 5% van de wereldwijde omzet van
de betreffende organisatie op te leggen.

Deze boetes hebben voor de MKB-ondernemer geen enkele link met de
veronderstelde waarde die hij hecht aan de persoonsgegevens die hij binnen zijn
organisatie gebruikt. En daar ligt dan ook het bedrijfsrisico: het belang, het boeterisico
wordt niet onderkend, totdat het een keer te laat is.

Welke persoonsgegevens heeft uw onderneming allemaal? Waar en in welk format
worden zij opgeslagen? Welke wettelijke kwalificatie wordt eraan gehangen? Hoe
vindt vervolgens beveiliging tegen lekken of kwijtraken plaats? Wat wordt er met die
informatie gedaan? Heeft de ‘eigenaar’ daar wel de vereiste toestemming voor
gegeven? Heeft uw onderneming bewust beleid ontwikkeld ten aanzien van deze
persoonsgegevens en hoe te acteren bij problemen van lekken, misbruik of
kwijtraken? Ben u bekend met de recente wetgeving en de veranderingen die op
komst zijn?

Zeker voor ondernemingen waar (onbewust) met aanzienlijke hoeveelheden
persoonsgegevens wordt omgegaan derhalve een steeds belangrijker onderwerp om
eens  bij  stil  te  staan  en  u  te  laten  adviseren  over  de  risico’s.  Wij  helpen  u  graag  om
deze risico’s inzichtelijk te krijgen en ook om met name op het ‘beveiligingsaspect’
voor u met gerichte advisering te komen.

Voor nadere informatie: zie www.utahconsulting.nl/ondernemers/privacy/leesmeer.

http://www.utahconsulting.nl/ondernemers/privacy
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Data-analyse
Weet u hoeveel data u digitaal binnen uw onderneming voorhanden heeft? En heeft u
wel eens bedacht hoe u deze data snel en doeltreffend kunt doorzoeken? U bent
commercieel bezig, u denkt direct aan klantgegevens. Maar het doorzoeken van die
klantgegevens is moeilijk en tijdrovend als u dat met Excel of met MS Access aan moet
pakken. En dan is ook nog maar de simpele vraag of iemand binnen u bedrijf zelfs maar
zou weten hoe je dat aanpakt.

UTAH  IT  &  Data  Consulting  werkt  met  de  IDEA-software  om  snel  en  efficiënt  grote
hoeveelheden digitaal beschikbare informatie te doorzoeken. Met u kunnen we
bekijken welke data u heeft, hoe u data aan elkaar kunt koppelen om daaruit een voor
u interessante combinatie van gegevens te krijgen waarmee u de markt kunt bespelen.
En als zo’n toepassing (ook wel script genoemd) eenmaal staat, dan is het te gebruiken
wanneer u maar wilt.

Dezelfde analyse-tool is inzetbaar voor meer controlerende activiteiten. Heeft u wel
eens gecheckt hoeveel rekeningen dubbel betaald worden? Wij vinden ze. Wordt
eenzelfde crediteur wel eens naar verschillende bankrekeningen betaald, terwijl u dat
niet zou verwachten? Wij kunnen dit voor u checken. Maar ook administratieve
boekingen door functionarissen waarvan u dat niet zou verwachten of op tijdstippen
die niet voor de hand liggen kunnen eenvoudig zichtbaar gemaakt worden. Ook dat is
data-analyse.

Hebben wij u met bovenstaande vragen nieuwsgierig gemaakt? Komen er wellicht nu
nog meer kritische vragen over uw data boven drijven? Bent u nieuwsgierig naar de
data die u beschikbaar heeft en de wijze waarop die data te koppelen zijn? Heeft u bij
het lezen van het vorenstaande ineens commerciële ideeën waarvan u zou willen
weten of die ingevuld zouden kunnen worden en dan natuurlijk ook: tegen welke prijs?

Wij maken dan heel graag een vrijblijvende afspraak met u om te bezien hoe we u met
onze data-analyse-tool kunnen ondersteunen. U vindt meer informatie op:

www.utahconsulting.nl/ondernemers/data-analyse/leesmeer.

http://www.utahconsulting.nl/ondernemers/data-analyse/leesmeer
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Managementinformatie
Uw onderneming beschikt over een gigantische bron van data, maar vaak vastgelegd in
diverse systemen, die niet of niet goed met elkaar communiceren. Die data kunnen
heel divers van aard zijn, variërend van financiële data, tot tijdsregistratie,
productiegegevens, verbruiksgegevens, personeelsgegevens, klantgegevens etc. Met
elkaar gecombineerd kunnen al deze beschikbare data vaak worden verrijkt tot zeer
waardevolle managementinformatie.

Uw financieel pakket kent vast
rapportages over financiële
stuurinformatie als resultaten (per
afdeling), debiteuren (en
ouderdom), omzetgegevens en
vergelijkingen met vorig jaar of
budget. Uw CRM-systeem geeft u
hopelijk informatie over de omzet
per afnemer, de omzetsnelheden
van producten gekoppeld aan uw
klanten(groepen), etc.
Maar het combineren van de
output uit uw financiële
administratie en uw CRM-systeem,
gesorteerd  zoals  u  dat  graag  zou
zien: ja, dat is een verrijking van de
managementinformatie.

Met behulp van data-analysesoftware, is de output van diverse ‘losse’ systemen te
combineren en te verrijken tot die managementinformatie waarnaar u al zo lang op
zoek bent. En ook hier geldt: is het script eenmaal geschreven, dan leest het periodiek
de data zoals eerder gedefinieerd.

Graag overleggen wij vooraf met u hoe data-analyse voor uw managementvraagstuk
ingezet zou kunnen worden. Laat u verrassen door de mogelijkheden die de door ons
gebruikte IDEA-software in dit kader kent. En laat u verrassen hoe wij u hierbij kunnen
helpen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan voor meer informatie op:
www.utahconsulting.nl/ondernemers/managementinformatie/leesmeer.

http://www.utahconsulting.nl/ondernemers/managementinformatie/leesmeer
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Dashboarding
Ondernemers zoeken stuurinformatie om hun onderneming te managen. Maar veel
ondernemers zien niets in cijfermatige opstellingen en analyses en pagina dikke
maandelijkse of wekelijkse rapporten. Dat hoeft ook niet, want wij kunnen u  helpen
om die kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) te definiëren waar u als ondernemer ‘echt
wakker  van  ligt’.  En  die  KPI’s  zetten  wij  dan  voor  u  om  in  een  grafische  rapportage,
waarin  u  in  één  oogopslag  ziet  waar  uw  onderneming  staat;  op  uw  tablet  of
desgewenst in printvorm. En wilt u meer weten, dan kunt u op uw tablet direct
doorklikken naar onderliggende informatie, maar dan alleen voor die onderwerpen
waar u ‘opvallende ontwikkelingen’ signaleert.

Dat is echt handig: de ontwikkeling van uw onderneming in één oogopslag. De
dashboards zijn voorhanden, de databases weten wij te vinden.

Met data-analysesoftware halen wij alles bij elkaar (zie ook hiervoor:
managementinformatie) en presenteren dat in een handige dashboardfunctie. De
lay-out is aan te passen aan de voorkeuren van u als klant. Sommigen zien graag
grafieken, de anderen zien meer in metertjes. De ene ondernemer wil een vergelijk
met budget of prognose en de andere juist met vorig jaar. Welke wensen u ook heeft,
door de combinatie van gegevens die binnen uw bedrijf aanwezig zijn, is voor iedere
ondernemer een passende rapportage te maken.

Bent u geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie op:
www.utahconsulting.nl/ondernemers/dashboarding/leesmeer.

http://www.utahconsulting.nl/ondernemers/dashboarding/leesmeer
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Noodscenario’s
IT is bij u in goede handen. Alles werkt zoals u het voor ogen heeft. Maar dan wordt de
collega,  die alle  IT  bij  u  in  goede banen leidt,  ziek of  hij  vertrekt.  Voor een korte tijd
hebt u iemand nodig waarop u kunt terugvallen om uw IT in goede banen te houden.

UTAH IT & Data Consulting kan u ook op dit punt ondersteunen. Samen met u kijken
we waar uw systemen acute ondersteuning nodig hebben, waar u wellicht periodiek
een check moet laten verrichten en hoe wij u in geval van ‘directe nood’ ook direct
kunnen ondersteunen. Veel kan ‘op afstand’ geregeld worden. Dat spaart tijd en dus
kosten.

Doelstelling van u en van ons is, om de tijd voor dit ‘noodscenario’ te minimaliseren.
Onze ondersteuning moet namelijk een ‘noodscenario’ zijn ter overbrugging van de tijd
naar een permanente oplossing. We helpen u graag bij samenstellen van een
eventuele profielschets voor een opvolger van de IT-collega. En natuurlijk willen we
ook in ons persoonlijk netwerk rondkijken voor een passende oplossing.

En ook voor een ‘noodscenario’ geldt, dan wij het liefst met u werken volgens heldere
prijsafspraken, waarbij u aangeeft wat u nodig denkt te hebben en wij op basis
daarvan dan een zo goed mogelijke schatting van kosten proberen te maken.

Herkent u zich in de hiervoor geschetste situatie, bel of e-mail ons dan zeker even voor
een vrijblijvende afspraak.
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Hoe wij werken
Ondernemers ervaren het als ‘lastig’ en ‘storend’ om achteraf geconfronteerd te
worden met kosten waarop ze niet gerekend hebben. UTAH IT & Data Consulting wil
daarom bij voorkeur werken met zoveel mogelijk vaste prijsafspraken vooraf. Dit
vraagt goede samenwerking tussen u als ondernemer en ons als IT-specialist:

· Goede informatievoorziening over de onderneming zodat een goede inschatting
van werkzaamheden en benodigde tijdsduur te maken is

· Goede informatievoorziening vooraf door ons aan u, zodat toegang tot vereiste
documentatie, personen en netwerk verkregen kan worden op de dag van het
bezoek door de IT-specialist. We kunnen dan de beschikbare tijd zo efficiënt
mogelijk benutten

· Strakke timing over moment van uitvoeren van werkzaamheden en van de vereiste
deadline voor oplevering van de gegevens/uitkomsten van de werkzaamheden.

Vaste prijsafspraken
Vaste prijsafspraken betekenen:

· Inventarisatie van gewenste diensten: iedere opdracht zien wij als ‘uniek’ en
‘klantspecifiek’.

· Opdrachtbevestiging voor te leveren diensten, zodat partijen van elkaar weten wat
verwacht mag worden.

· Geen extra reis- of verblijfkosten – tarieven zijn all-in.

Kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging  staat  voor  ons  hoog  in  het  vaandel;  daaraan  doen  we  geen
concessies. Dat houdt in dat op alle ingenomen standpunten (conclusies,
aanbevelingen) altijd medelezing gedaan wordt door een andere professional.

Robbin en Gregor hebben beiden een voor IT-audit uniforme opleiding genoten: CISA
van het internationale instituut ISACA (CISA staat voor: Certified Information Systems
Auditor), maar hebben beiden voorts een voor dit werk complementaire ervaring
opgedaan en opleiding gevolgd. Robbin in de ICT (ingenieur) en Gregor in de Audit
(registeraccountant).

Standpunten worden zo altijd bezien vanuit zowel een ICT- als een Audit-perspectief.
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Informatie
Deze brochure bevat informatie op hoofdlijnen. Voor meer gedetailleerde informatie
wordt u per onderwerp verwezen naar onze website. U vindt daar meer
achtergrondinformatie.

Wilt  u meer informatie, neem dan zeker contact met ons op:

· Per e-mail: info@utahconsulting.nl (algemeen) / r.borst@utahconsulting.nl /
g.kruijssen@utahconsulting.nl

· Per telefoon: 088 – 020 92 95

We zijn u graag van dienst.

2015-V1
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