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UAFHÆNGIGE ERKLÆRINGER OM ITPROCEDURER OG DATABEHANDLING

Med en iterklæring kan du
dokumentere
informations
sikkerheden i din
virksomhed.

inforevision har bl.a. løst erklæringsopgaver for:
→ Dialogue One A/S
→ Cobblestone A/S
→ Master International A/S

ER I DATABEHANDLERE, OG
VARETAGER I OPGAVER FOR ANDRE
VIRKSOMHEDER?
Så kan I meget vel have brug for en uafhængig
it-revisionserklæring.
Med den kan I dokumentere over for kunder og
samarbejdspartnere, at I lever op til reglerne for
behandling af personfølsomme data, og at jeres
it-procedurer fungerer, som de skal.
ERKLÆRINGER EFTER INTERNATIONALE
STANDARDER
inforevisions certificerede it-revisorer løser
hurtigt og effektivt alle typer erklæringsopgaver
efter de internationale standarder ISAE 3000 og
ISAE 3402.
→ ISAE 3000 – databehandlere
→ ISAE 3402 – når du er it-serviceleverandør
ISAE 3000 – generelt
Vi udarbejder en erklæring med høj grad af
sikkerhed. Den kan fx bruges, når kunder,
samarbejdspartnere eller andre efterspørger
dokumentation for jeres kontroller i forhold til
databeskyttelsesloven, jeres informations
sikkerhed eller kundespecifikke sikkerhedskrav.
ISAE 3000 – databehandlere
Vi udtaler os her med høj grad af sikkerhed
om de tekniske og organisatoriske sikkerheds
foranstaltninger, I som databehandlere har
indført for at beskytte de oplysninger, I håndterer
på vegne af jeres kunder.

ISAE 3402 – it-serviceleverandører
Denne erklæring afgiver vi, hvis du er itserviceleverandør – fx hosting, opbevaring af
data for andre eller levering af Software as a
service (SaaS).
Vi udtaler os med høj grad af sikkerhed om, at
jeres beskrivelse af ydelser og informations
sikkerhed er retvisende, at de generelle itkontroller og applikationskontroller er udformet
hensigtsmæssigt (Type I), og at kontrollerne
har fungeret tilfredsstillende i den periode,
erklæringen omhandler (Type II).
KUNDERNE KRÆVER DOKUMENTATION
Der kan være forskellige grunde til, at det er
relevant for en virksomhed at få en uafhængig
vurdering af it-procedurer og behandling af
personfølsomme data.
I visse brancher er det et lovkrav, at service
leverandørerne kan fremvise revisions
erklæringer. I nogle virksomheder udarbejdes
erklæringerne også som et led i en certificerings
proces.
Men i inforevision oplever vi, at mange service
leverandører primært vælger at få udarbejdet itrevisionserklæringer for at imødekomme krav og
forventninger fra kunder og samarbejdspartnere.

”Vi samarbejder tæt med vore klienter om bearbejdning af deres kunder, blandt
andet med opsamling og anvendelse af markedsviden. Vi har et betydeligt fokus på
vores interne organisering, bevidstheden om datasikkerhed og det fysiske setup
som vigtige dimensioner i dette arbejde.
Derfor har vi fået udarbejdet en ISAE 3000 erklæring, og det har vi ikke gjort af
pligt, men af lyst og ud fra et ønske om at positionere os i markedet. Vi valgte
inforevision til opgaven på grund af et forudgående kendskab til deres kompetencer
på it- og revisionsområdet, og de har levet op til vores høje forventninger om kvalitet i
leverancen og levering til den aftalte deadline til en acceptabel pris.”
OLE KLITGAARD, CEO I SALG- OG MARKETINGVIRKSOMHEDEN
DIALOGUE ONE A/S

ET KOMPETENT OG
ERFARENT TEAM
To af inforevisions partnere
udgør kernen i det team, der
udarbejder it-erklæringer af høj
kvalitet. John Richardt Søbjærg
er statsautoriseret revisor med
mange års erfaring i at afgive
revisorerklæringer, og Simon
Okkels er Certified Information
Systems Auditor™ (CISA®)
– en global certificering, der
garanterer dyb viden om bl.a.
audit-processer, afrapportering
og compliance-procedurer
indenfor it-revision og itsikkerhed.

HVILKEN TYPE ERKLÆRING?

ISAE 3000

ISAE 3402

Databehandlere
/generelt

it-serviceleverandører

Omfatter et konkret område, fx
persondataloven, bogføringsloven
eller sikkerhedsstandarder.

Fokusområder:

Omfatter forretningsgangene i de
it-funktioner, der styrer eller kan
påvirke virksomhedens finansielle
rapportering.

Fokusområder:

Behandling

Risikovurdering og politik

Tekniske og organisatoriskeforanstaltninger

Orgnaisering af
informationssikkerheden

Sletteprocedurer

Driftssikkerhed
Styring af informations
sikkerhedsbrud

Output:
Type 1: En erklæring om, at jeres ydelser fungerer som beskrevet og er 		
udformet hensigtsmæssigt
Type 2: …og at kontrollerne fungerer effektivt.
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VI HAR FOKUS PÅ AT
SIKRE HØJ KVALITET OG
EN EFFEKTIV PROCES
MED ET MINIMALT
RESSOURCETRÆK HOS JER
SOM KUNDE.

VIL DU VIDE
MERE?
Vil du vide mere om de forskellige
erklæringstyper, hvad de kræver, og
hvordan de kan løfte sikkerhed og
kvalitet i virksomheden, så kontakt os
for et uforpligtende sparringsmøde.

Simon Okkels
Partner, CIO, Certified Information
Systems Auditor™ (CISA®)
2171 9925
so@inforevision.dk
John Richardt Søbjærg
Partner, statsautoriseret revisor
2421 1571
jr@inforevision.dk

inforevision er et revisions- og konsulenthus med over 140 medarbejdere. Vi betjener 3100 mindre
og mellemstore virksomheder i mange brancher, og vores ydelser omfatter revision og regnskab, skat,
moms og afgifter, internationale forhold, corporate finance, transaction services, erhvervsservice, it og
interimydelser. inforevision er etableret i 1986 og ligger i Søborg. www.inforevision.dk
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