Postex toont kwaliteit aan met een
ISAE3402 type II verklaring
Klanten, die hun diensten uitbesteden aan Postex, verwachten van Postex
betrouwbare processen en beheersmaatregelen. Recent heeft Postex deze laten
beoordelen door een externe auditor en hierover een ISAE type II verklaring
ontvangen waarbij opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregelen zijn
getoetst.
Vorig jaar ontving Postex al een eerste ISAE 3402 type I verklaring.

Over ISAE3402
Organisaties willen, in het geval van outsourcing van cruciale bedrijfsprocessen, zekerheid over
belangrijke aspecten zoals risico-management, de interne beheersing of bijvoorbeeld data-integriteit.
Een verstoring in deze processen kan belangrijke invloed hebben op de continuïteit van deze
organisaties. ISAE (International Standards on Assurance Engagements) 3402 geeft een antwoord op de
risico’s en uitdagingen die gerelateerd zijn aan outsourcing door assurance over risicomanagement en
interne beheersing.

Toetsing door Mazars
Bij ISAE-rapportages wordt de controle gedaan door een externe partij. Bij Postex heeft Mazars, een
gerenommeerd bedrijf actief op het gebied van accountancy en belastingadvies, de toetsing uitgevoerd.
Met name grote klanten zoeken bij het uitbesteden van hun diensten naar een partij die kan aantonen
betrouwbaar te zijn, zodat ze te allen tijde zelf ‘in control’ blijven.
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Passende beheersmaatregelen en voortdurende monitoring
“Door beheersmaatregelen goed aan te laten sluiten bij onze
bedrijfsprocessen en deze te laten toetsen, kunnen onze klanten
door de ISAE3402-verklaring de kwaliteit en effectiviteit van de
beheersmaatregelen beoordelen. Door voortdurende monitoring
een krachtig signaal voor kwaliteit en betrouwbaarheid en het ‘in
control’ zijn van onze organisatie.”
Zegt Hans Bosma, Legal en Security Counselor van Postex.

Betrouwbare processen en focus op professionalisering
Cornelis Hoeflake, CTO van Postex, noemt het verkrijgen van een
ISAE3402-verklaring een nieuwe stap in de verdere
professionalisering van Postex:
“Hiermee kunnen we de gebruikers van ons cloudplatform en
potentiële klanten laten zien dat we betrouwbare processen
hanteren. Het toont dat onze klanten hun bedrijfsactiviteiten aan
ons kunnen uitbesteden, terwijl ze zelf volledig overzicht en
controle blijven houden.”

Voor meer informatie over de ISAE-rapportage van Postex kunt u contact opnemen met Hans Bosma,
Legal en Security Counselor, via h.bosma@postex.com.
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