IT risico’s en veiligheid
Datalekken, cybercrime, ransomware cloud
computing

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
30 november 2021 - Vianen ( Is vol)
Tijd
15:00 - 20:00
Prijs ex. btw
€ 395,00 (leden) / € 455,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Organisatie
advies, IT & Data
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business,
Intern accountants, MKB-accountants, Overige
financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced



Accountancy

Datum en locatie

30 november 2021 - Vianen ( Is vol)

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef je op voor de
wachtlijst.

Inhoud
Data die op straat ligt of computersystemen gegijzeld door ransomware; je organisatie wil het niet
meemaken. Waar liggen de risico's en welke rol kun of moet je als accountant (in business) hierin
spelen?
Het moderne IT-landschap vraagt om adequate beheersing van deze risico's, een jaarlijkse
controle volstaat niet en bestaande handvatten voor de accountant (zoals IT general controls)
bieden maar beperkt houvast. Deze cursus biedt praktische inzichten en handvatten om ITrisico's begrijpelijk en beheersbaar te maken. Je hoeft geen IT-specialist te zijn om de risico's te
beheersen en daar adequaat over te adviseren als accountant of management.

Doelstelling
Tijdens de cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:
Je kennis vergroten om IT-risico's te voorkomen en risico's rondom ransomware,
datalekken, mobiele apparaten en cloud computing te beperken
De weerbaarheid tegen cybercrime leren beoordelen

Inhoud
We schetsen huidige IT-ontwikkelingen zoals mobiele apparaten en cloud computing, evenals
social media. Beveiliging speelt hierbij een belangrijke rol. We gaan dus uitgebreid in op
dreigings- en beschermingsmogelijkheden. Zo ontdek je welke rol je hierbij kunt vervullen voor de
eigen organisatie of klanten.
Ontwikkelingen in IT, cybercrime en beschermingsmogelijkheden
Phishing, ransomware en DDoS-aanvallen, hoe kwetsbaar is de organisatie?
Wet- en regelgeving, wie heeft welke verplichtingen?
Datalekken en privacy, nieuwe wetgeving en veiligheid van persoonsgegevens
Live demo's en heldere uitleg van recente cybercrime aanvallen
Mogelijkheden om cyber security in te richten bij je organisatie of klanten
Kaders en hulpmiddelen om de bedrijfszekerheid rondom IT te onderzoeken
Governance van IT-risico's, hoe blijft het management in control?

,

Bestemd voor
Accountants actief op het gebied van assurance of samenstellen. Daarnaast ook accountants in
business, controllers en andere financieel-professionals. Er wordt geen specifieke IT-voorkennis
verondersteld.

Docenten

ir. Stan Hegt
ethisch hacker en mede-eigenaar van Outflank.

Stan Hegt

Locatie
De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen in Vianen

Adres
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
Vianen
Telefoonnummer
0347325921

E-mailadres
sales@vianen.valk.nl



Routebeschrijving

