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IT: de drijvende kracht
achter innovatie
Digitalisering, robotisering, efficiency, connectiviteit, mobiliteit, cloud: welke ontwikkeling duidt het beste de impact van
informatietechnologie? Waarschijnlijk zijn het allemaal aspecten
die een deel van de waarheid weergeven.

D

e ontwikkelingen manifesteren zich in een steeds hoger tempo en het effect op organisaties
is veelomvattend. ICT is allang geen feestje van techneuten meer, maar een strategisch
thema dat cruciaal is voor de toekomstbestendigheid van uw kantoor. SRA wil en kan u

hierin ondersteunen.

Ondernemen = vooruitzien
SRA houdt samen met u de relevante trends en ontwikkelingen in de gaten. Wat is duurzaam en
wat slechts van voorbijgaande aard? Moet u er echt nu mee aan de slag of kunt u nog even
wachten? Of het nu gaat om SBR, elektronisch factureren of blockchain: SRA houdt de vinger aan
de pols. Onder meer door middel van permanente of tijdelijke dossierpagina’s op onze website.

Kennis = kracht
Een effectieve manier om SRA-kantoren op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen
is door middel van bijeenkomsten. Kennisoverdracht is een belangrijke doelstelling van deze
bijeenkomsten, net als onderling uitwisselen van kennis en ervaring. Naast themagerichte ad-hoc
IT-bijeenkomsten organiseert SRA meerdere IT-kringen: voor IT-auditors en voor IT-managers,
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een IT-kring voor kleine(re) kantoren en een kring over het thema Privacy & Security.
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Goede raad ≠ duur
Het maken van de juiste IT-beslissing(en) is vaak een lastig en tijdrovend proces. Een onafhankelijk
en objectief advies van SRA biedt daarbij uitkomst. SRA heeft een aantal adviesdiensten ontwikkeld
waarmee u tijd, geld en energie kunt besparen. Bovendien beschikt SRA over een uitgebreid netwerk
van onafhankelijke deskundigen waarop u een beroep kunt doen. In het bijzonder op het gebied van
Privacy & Security heeft SRA veel kennis en ervaring in huis. Indien gewenst, kunnen we zelfs uw
Privacy Officer op afstand worden. Ook voor minder complexe vraagstukken kunnen we u, telefonisch
of per mail, met raad en daad terzijde staan.

Meten = weten
Naast het volgen van relevante IT-ontwikkelingen doet SRA ook gericht onderzoek. Deze onderzoeken
worden met enige regelmaat herhaald en de resultaten worden uitsluitend met de SRA-kantoren
gedeeld. We gebruiken deze informatie ook om kantoren met elkaar in contact te kunnen brengen
om ervaringen uit te wisselen.

Kiezen = delen
In de contacten met de IT-markt lopen wij regelmatig tegen potentieel interessante IT-oplossingen aan,
waarvan we het de moeite waard vinden om de leden er vrijblijvend over te informeren. Het is uiteraard
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aan u om te bepalen of u meer van zo’n oplossing wil weten of er mee aan de slag gaat. Soms vinden
wij het interessant genoeg om er een mantelovereenkomst voor af te sluiten met een specifiek voordeel
voor SRA-leden.

Keurmerk = vertrouwen
Af en toe gaan we nog een stapje verder: voor financieel-administratieve software en salarispakketten
heeft SRA normenkaders ontwikkeld waaraan we software kunnen toetsen. Als een softwareleverancier
hiertoe opdracht geeft, formeert SRA een team van deskundigen (vanzelfsprekend werkzaam bij
SRA-kantoren) om de programmatuur te toetsen. Bij een positieve uitkomst ontvangt de leverancier
een certificaat.

Meer informatie?
Ga naar www.sra.nl/ict
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