Automatiseer Governance, Risk
en Compliance management
Minder risico en meer tijd voor innovatie
Maak governance, risk en compliance management beheersbaar

Duizenden beheersmaatregelen. Dat is waar steeds meer organisaties, waaronder banken,

verzekeraars en andere gereguleerde bedrijven zoals luchtvaartmaatschappijen, mee te maken
hebben. Of het nu gaat om wet- en regelgeving, financiële richtlijnen, logistieke regels of

klanteisen, je moet te allen tijde kunnen aantonen dat je compliant bent. RiskRhino en USoft
hebben hun krachten gebundeld om dit proces te automatiseren. Zodat je als succesvolle

organisatie voldoet aan wettelijke compliance-vereisten en de risico’s van je organisatie en
klanten goed in beeld hebt en het succes niet onverwacht ruw wordt verstoord.
Stress voor een naderende audit?
Het niet voldoen aan normeringen en wet- en
regelgeving heeft grote gevolgen. Organisaties
kunnen hun vergunning verliezen, lopen
kans op een boete, verliezen klanten of lijden
reputatieschade. Dit alles staat groei in de weg.
Voor een audit moeten bedrijven binnen een korte
tijd kunnen aantonen dat ze compliant zijn.

Heb je je zaken niet op orde? Dan ben je enorm
veel tijd kwijt om de juiste gegevens boven tafel
te krijgen. Lukt dat niet, dan zijn de gevolgen
aanzienlijk. Binnen organisaties worden daarom
beheersmaatregelen afgesproken zodat iedereen
aan hetzelfde doel werkt, risico’s worden vermeden
en succes wordt afgedwongen.

De juiste werking van beheersmaatregelen
Natuurlijk is het van belang voortdurend
te beoordelen of die afgesproken
beheersmaatregelen goed werken. Dat kan
via assessments en audits of, als er voldoende
gegevens beschikbaar zijn, via continue
monitoring. Soms wordt daarbij vastgesteld
dat de beheersmaatregelen niet voldoende
werken. Dit kan betekenen dat een risico zich
toch daadwerkelijk voor kan doen of dat je als
organisatie mogelijk niet voldoet aan de wettelijke
vereisten of aan klantverwachtingen. Dan is het
zaak om de organisatie snel aan te passen zodat
het behalen van de doelstellingen niet in gevaar
komt.
Automatiseer de beheersmaatregelen
De complexiteit van processen en de hoeveelheid
aan informatie is de laatste jaren enorm
toegenomen, zodat compliance voor mensen bijna
niet meer te beheersen valt (zie figuur 1).

Automatiseer je de beheersmaatregelen en
hun beoordeling met RiskRhino en bouw je
nieuwe applicaties met USoft, dan weet je zeker
dat de kans op ‘human error’ zo klein mogelijk
is. Het maakt het volgen van procedures
eenvoudiger en verkleint de risico’s. Het
gevolg? Geen zorgen meer over de vraag of de
bedrijfsprocessen wel compliant zijn en voldoen
aan kwaliteitsnormen. Dit leidt tot verlaging van
risico’s, betere controleerbaarheid en een hogere
klanttevredenheid.
RiskRhino maakt het managen van compliance
vereisten, risico’s en beheersmaatregelen
eenvoudig middels intuïtieve workflows. Waar
nodig ondersteunt RiskRhino de juiste uitvoering
van bedrijfsprocessen. We zorgen voor monitoring
en dashboarding, zodat je zeker weet dat alles in
orde is. En heb je dit goed voor elkaar, dan wordt
ook horizontaal toezicht mogelijk. Dit bespaart een
hoop werk.

Figuur 1: De continue veranderende wereld over de jaren heen

Compliance status in één oogopslag zichtbaar in
heldere dashboards, hierdoor kan je snel bijsturen
om aantoonbaar te voldoen aan wet- en regelgeving.
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USoft zorgt er vervolgens
voor dat risico’s en
beheersmaatregelen worden
meegenomen in
nieuwe applicaties. Met het
low-code platform op basis
van logische business rules
ontwikkelt USoft sneller
flexibele applicaties die
passen bij de bedrijfslogica
en de bestaande
applicaties. De integratie
met riskmanagement zorgt
voor een betere interne
beheersing, transparantie,
lagere audit kosten en een
grotere klanttevredenheid.

RiskRhino biedt

USoft biedt

1. Compliance Impact Assessment
Hiermee brengen we compliance risico’s in
kaart. Dit is ook van belang bij het bouwen
van een nieuwe applicatie. Door vooraf
deze assessment te doen, voorkom je later
aanpassingen in processen, herontwerp van
systemen of het stopzetten van een project.

1. Compliancy by design bij nieuwe
applicaties.
Veranderende markten, nieuwe
klantwensen, falende beheersing of te veel
complexiteit vragen soms om snelle, meer
ingrijpende verandering. Met het low-code
ontwikkelplatform van USoft dat complexe
vraagstukken kan automatiseren, kun je snel
en flexibel met nieuwe applicaties inspelen
op wensen van gebruikers en klanten. Daarbij
is het onderhoud een stuk goedkoper dan bij
traditionele oplossingen. We zorgen ervoor
dat compliancy automatisering verankerd is in
de nieuwe applicaties die wij bouwen.
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RiskRhino biedt

USoft biedt

2. Compliance monitoring
Alle risico’s en beheersmaatregelen worden
meegenomen in de implementatie van de
GRC-software. Dit leidt tot meer interne
beheersing en continue monitoring van
die interne beheersing wat zorgt voor
transparantie, lagere audit kosten en een
grotere klanttevredenheid.

2. Wijzigende wet- en regelgeving snel
invoeren
In tegenstelling tot traditionele
applicatieontwikkeling waarbij elke regel code
handmatig wordt geschreven, wordt gebruik
gemaakt van herkenbare logische business
rules om sneller te komen tot flexibele
applicaties passend bij uw bedrijfslogica en
bij de bestaande applicaties. Dit zorgt voor
transparantie en snelheid en een betere
afstemming tussen de risk-afdeling en IT.

3. Compliance status zichtbaar in heldere
dashboards
Door continue monitoring is het in één
oogopslag duidelijk of er regels ontbreken
of niet goed worden nageleefd, waardoor
medewerkers meteen actie kunnen
ondernemen. Hierdoor stuur je snel bij, blijft
de schade beperkt en voldoet de organisatie
aantoonbaar aan wet- en regelgeving.

3. Complexe compliance automatisering:
meer focus op de klant
Met USoft worden meer complexe compliance
workflows eenvoudig geautomatiseerd. Door
de inzet van logische business rules wordt
het proces flexibel opgezet en kan blijvend
worden voldaan aan (wijzigende) wet en
regelgeving zonder grote investeringen in
automatisering.

4. Een intuïtieve workflow
Met workflows kun je aantonen dat je aan weten regelgeving voldoet. Bij elke actie of taak is
terug te halen wie, wanneer welke taak heeft
afgehandeld. Dit kun je gebruiken voor het
behalen van certificeringen waarbij het nodig
is dat je aantoont dat de processen goed en
veilig zijn geborgd.

5. Eenvoudige compliance automatisering:
meer focus op de klant
Binnen RiskRhino worden eenvoudige
compliance workflows geautomatiseerd.
Hiermee kan compliance duurzaam in de
organisatie worden verankerd en worden tijd
en kosten bespaard.
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Voor bedrijven die relevant willen blijven biedt
de aanpak van RiskRhino en USoft voordelen
• Flexibiliteit – bedrijfsregels zijn immers makkelijk
aan te passen
• Besparing van tijd en kosten
• Minder kans op fouten en dus voorkomen
van boetes
• Het behalen van certificeringen zoals NEN
en ISO
• Hogere klanttevredenheid

Niets staat innovatie meer in de weg
Om relevant, leidend of zelfs disruptief te kunnen
zijn moeten organisaties voortdurend veranderen.
Daarnaast voldoen ze aan wettelijke compliancevereisten en hebben ze de risico’s van de
organisatie en haar klanten goed in beeld, zodat
het succes niet onverwacht ruw wordt verstoord.
RiskRhino en USoft zijn de experts bij uitstek voor
het automatiseren van complexe compliancy
processen en het verbeteren van verouderde
systemen.

Compliance duurzaam in de organisatie verankeren
levert een besparing van tijd en kosten.
We zorgen ervoor dat beheersmaatregelen
geautomatiseerd worden, zodat boetes worden
voorkomen en niks innovatie en acceleratie meer in
de weg staat.

Graag helpen we je verder bij het realiseren van je
compliance ambities. Neem contact op met ons op
via info@riskrhino.com of info@usoft.com
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Over RiskRhino
RiskRhino biedt organisaties eenvoudig te gebruiken en complete GRC-software
aan. Dit vereenvoudigt Governance, Risk management & Compliance voor alle
organisaties van multinational tot MKB. Met de SaaS-oplossing en gerichte GRCinhoud ondersteunen we organisaties op de meest efficiënte manier. De inzet van
GRC-procesautomatisering zorgt ervoor dat riskmanagement en compliance een
integraal onderdeel van organisaties is en zo significant kan bijdragen aan het
succes. RiskRhino heeft al honderden klanten wereldwijd. Kijk voor meer
informatie op www.riskrhino.com.
Over USoft
USoft weet dat organisaties de vrijheid willen hebben een eigen weg te kiezen in
het inrichten van hun bedrijfsvoering. Software mag hierin geen obstakel zijn – het
moet juist drempels wegnemen. USoft biedt organisaties een low-code platform
voor de ontwikkeling of herbouw van bedrijfskritische systemen. Het intelligente en
flexibele low-code platform laat klanten snel innoveren en inspelen op de behoefte
vanuit de markt. De technologie is gebaseerd op de kracht van bedrijfsregels,
waardoor de context van de organisatie altijd centraal staat bij de oplossing. Voor
het beste resultaat verdiept USoft zich altijd in de kern van de bedrijfsvoering en
deze hoge kwaliteit van dienstverlening wordt door klanten gewaardeerd. USoft’s
low-code platform wordt wereldwijd gebruikt, onder andere bij de rijksoverheid,
luchtvaart, onderwijs, financiële instellingen en logistieke dienstverleners. Explore
new possibilities. Kijk voor meer informatie op www.usoft.com.
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