
 

 

 

 

Een online applicatielandschap en werken vanuit de browser. Het lijkt een nastrevenswaardige wens 

van menig accountantskantoor. De Cloud is het summum! Ook softwareleveranciers hebben hun 

‘Cloud-strategie’ op de plank liggen of zijn al bezig met de uitrol ervan. Met online werken neemt 

de afhankelijkheid van het ‘serverbeheer’ op kantoor af. Je kunt immers vanuit elke plaats op iedere 

tijd bij je online applicaties. De vraag die rest is: wat doe ik met mijn huidige IT infrastructuur. Blijf ik 

deze zelf beheren? Kan ik er afscheid van nemen? Of (nog) voor een deel uitbesteden? En hoe 

organiseer ik dit? 

Met deze vraag worstelen steeds meer kantoren. Om tot nuttige inzichten en 

praktijkgerichte hulp te komen, organiseert adviesbureau DOCCO op 21 mei een 

geaccrediteerde training (3 PE). 

 

 

Tijdens deze interactieve kennissessie wordt vanuit meerdere invalshoeken naar de uitdagingen en 

oplossingen gekeken die de ‘verSAASing’ van het applicatielandschap met zich meebrengt. Ga je je 

servers buiten de deur plaatsen? Kies je voor hybride Cloud? De training is niet alleen bedoeld voor 

kantoren met afgeschreven hardware of met IT-beheerders met een naderende pensioenleeftijd: op 

élk moment kan een overweging gemaakt worden om IT-faciliteiten uit te besteden. 



 

 

 

 

 

De ervaren adviseurs van DOCCO geven je essentiële tips 

en de nodige handvatten om concreet aan de slag te gaan 

met je IT-omgeving. De training beidt daarnaast ruimte 

voor onderlinge interactie tussen accountantskantoren. 

Tot slot zijn twee gastsprekers uitgenodigd van Claranet en 

Missing Piece, beide actief in de accountancybranche, 

Cloud experts en met uitstekende kennis van Microsoft 

toepassingen. 

 

 

 

 

 

▪ Aanleiding voor behoefte aan uitbesteding 

▪ De rol van Microsoft in de transitie van IT-infra naar de Cloud 

▪ Praktijkcase van een kantoor 

▪ Vijf onmisbare aandachtspunten bij uitbesteding:  

▪ Berekenen van de kosten 

▪ Toenemende afhankelijkheid leveranciers 

▪ Bestandsbeheer en de Cloud 

▪ Bewaartermijnen en legacy 

▪ Rolverdeling beheer door kantoor en leverancier 

▪ Een uitleg bij de verschillende aanbiedingsvormen 

▪ Securityvraagstukken nader bekeken 

▪ Hoe de AVG de uitbesteding van IT raakt 

▪ Twee aanbieders aan het woord: wat is hun (toekomstig) aanbiedingsmodel? 

▪ Identitymanagement: SSO als nieuwe functie van IT 

▪ Tot slot: handvatten voor de review van een leverancier 

De training is bedoeld voor vennoten en IT-managers en beheerders  

van accountants- en administratiekantoren.

Dinsdag 21 mei 2019 15:00 – 19:00 (inclusief maaltijd) 

Van der Valk Veenendaal 

Deelname € 300,- p.p. (DOCCO klanten ontvangen € 75,- korting). 

Deelnemende kantoren krijgen na afloop een (digitaal) mini-boekje met 

20 handreikingen. Het bevat aandachtspunten en adviezen die helpen bij 

de (overwegingen rond) uitbesteding. 
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