Trainingen en opleidingen

IT-audit fundamentals voor de auditor
Waarom
Een IT-audit stelt u in staat om de eerder ontworpen en geïmplementeerde beheersmaatregelen in en om de IT-processen te beoordelen. Werken de beheersmaatregelen nog
zoals u dacht, en leveren ze daarmee een bijdrage aan een kwalitatief goed proces?
Of zijn er in de praktijk intussen veranderingen opgetreden zodat beheersmaatregelen
moeten worden bijgesteld om effectief en efficiënt te blijven functioneren?
IT-audit is een goed instrument om de bedrijfsvoering van uw organisatie te verbeteren
doordat u gefundeerde beslissingen kunt nemen over actuele aandachtspunten.
U kunt hierbij denken aan informatiebeveiliging in het algemeen of aan meer specifieke
punten zoals onvolkomenheden in de opbouw van een personeelsdossier.
Ook wordt u door de automatisering van bedrijfsprocessen
in uw werkzaamheden geconfronteerd met de toenemende relevantie van
integriteit, exclusiviteit en beschikbaarheid van informatie en informatiesystemen.
Tevens is een goede interne audit is een prima voorbereiding op een externe audit,
waardoor u niet voor verrassingen komt te staan!
Deze op maat gemaakte training geeft u meer inzicht in IT-audits en auditprocessen, voornamelijk vanuit het perspectief van de praktijk. Daarnaast is de training uitermate geschikt
voor mensen die gericht zijn op verbetering of die hun auditvaardigheden willen verbreden
en verdiepen.
Waarom deze training bij Duijnborgh
Ruime ervaring op het gebied van IT-auditing, informatiebeveiliging, continuïteitsbeheersing
en kwaliteitsverbetering heeft Duijnborgh Audit b.v. gemaakt tot een onafhankelijk
audit- en advieskantoor. Door verworven kennis en ervaring bij grote en middelgrote organisaties, zowel in de profit als de non-profit sector, zijn wij in staat u een op maat gesneden en
op actuele ontwikkelingen gebaseerde training aan te bieden.

Over de trainer
De training wordt verzorgd door IT-auditors van Duijnborgh Audit b.v. De trainers zijn
geregistreerd IT-auditor (RE) en werkzaam in de dagelijkse praktijk. De trainers hebben niet alleen een
diepgaande, maar ook een brede ervaring op het vakgebied, waardoor zij een perfecte relatie kunnen
leggen tussen theorie en praktijk.

Opzet training
Er wordt lesgegeven op een interactieve wijze, “leren door het te doen”, waarbij voorop staat dat de
cursist gekomen is om audit vaardigheden te leren die hij direct in de praktijk toe kan passen.

Doelgroep

Programma

De training is bestemd voor:
l Financial auditors
l Operational auditors
l Interne auditors
l Informatiemanagers
l Informatiebeveiligingsfunctionarissen
l Business/Financial controllers
l Coördinatoren ICT
l Kwaliteitsadviseurs
l Adviseurs AO/IC
l Audit managers
l Overige beoordelaars en functionarissen die zich
richten op een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit
van processen en producten.

Na afloop van deze training:
l
l
l
l

Weet u wat IT-auditing is
Kunt u de processtappen van IT-auditing in kaart brengen
Kunt u de mogelijke audit risico’s onderkennen
Bent u in staat een eenvoudige IT-audit uit te voeren
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Tijdens de tweedaagse training komen aan de orde:
l Introductie IT Audit; wat is het werkkader van de IT audit
l Waar staat de IT-audit binnen uw organisatie
l Welke wet- en regelgeving is van toepassing op
de IT-audit (Wet Bescherming Persoonsgegevens,
Code voor informatiebeveiliging et cetera)
l Wat is de de relatie tussen IT audits en andere audits?
l Hoe stelt u een auditprogramma op
l Hoe beoordeelt u opzet, bestaan en werking
van IT-controls
l Hoe gebruikt u een audit werkprogramma
l Hoe beoordeelt u informatie en automatiseringsbeleid en -plannen
l Wat zijn de risico’s en beheersmaatregelen
l Wat moet u doen bij geconstateerde
afwijkingen

