… … een professionele
web-based oplossing voor
procesmanagement, AO/IC en
handboeken …

Vereisten Wet op het Financieel Toezicht
De Nederlandse wetgever eist van financiële dienstverleners dat zij inzicht kunnen geven in hun bedrijfsprocessen. Dit is vastgelegd in de per 1 januari 2007 in werking getreden Wet op het Financieel
Toezicht (Wft).
De administratieve organisatie en het systeem
van interne controle (AO/IC) van de financiële
dienstverlener dient de toezichthouder (Autoriteit
Financiële Markten) in staat te stellen toezicht te
houden op de naleving van de in de Wft gestelde
regels.
Binnen de Wft is er gekozen voor een zogenoemd
“vormvrij toezichtmodel”. In beginsel gelden er dus
geen vormvoorschriften voor de wijze waarop een
financieel dienstverlener mag aantonen dat deze
zich aan de Wft houdt. De bewijslast tot naleving
(compliance) ligt bij de financieel dienstverlener.
Het probleem voor veel financiële dienstverleners is
dat zij slechts beperkte kennis en ervaring voor het
vastleggen van hun AO/IC in huis hebben. Gewoonlijk besteden zij veel aandacht aan hun klanten en aan hun dienstverlening, waarbij de administratieve vastlegging van
het adviseren en bemiddelen onderbelicht blijft. In
zo’n situatie wil een bedrijf
haar processen en interne
controle kunnen vastleggen met zo min mogelijk
inspanning en tegen zo
laag mogelijke kosten. Dit
uitgangspunt is daarom de
basis geweest van waaruit
de applicatie AO-online.nl
is ontwikkeld.

Inzichtelijke bedrijfsprocessen op basis van
AO-online.nl
AO-online.nl is een via internet toegankelijke applicatie voor het
vastleggen en beheren van de processen binnen uw organisatie. Met behulp van AO-online kunt u alle hoofdprocessen, deelprocessen en activiteiten beschrijven. Daarnaast kunnen ook de
kennis, vaardigheden en praktijkervaring van de medewerkers
worden vastgelegd. Zo wordt er optimaal inzicht geboden in de
processen, de organisatie, de medewerkers met hun taken en
verantwoordelijkheden en alle interne documenten. Alle relevante inzichten kunnen worden opgevraagd via webpagina’s en
desgewenst als Kwaliteitshandboek worden afgedrukt.
AO-online helpt uw organisatie de processen zichtbaar en grijpbaar te
maken.

Op maat afdrukken van
uw AO Handboek

AO-online.nl is een zogenoemde ASP-applicatie. Een
Application Service Providing applicatie is een systeem of applicatie dat wordt aangeboden via het
internet. U sluit via onze website een abonnement af
en u kunt vervolgens direct aan de slag. Het grote
voordeel hiervan is dat u niets hoeft te installeren en
te beheren. Updates hoeven niet meer door uw
medewerkers te worden gedaan, iedereen werkt
altijd met dezelfde versie en de gebruikskosten
blijven overzichtelijk en zijn lager.
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De belangrijkste eigenschappen en voordelen van AO-online.nl op een rij
BIJZONDERE EIGENSCHAP

VOORDEEL

Snel op weg, snel klaar

Een eenvoudige W izzard ondersteunt de gebruiker in het doorlopen van alle relevante stappen.

Flexibel

De opzet is flexibel. De gebruiker kan basistabellen uitbreiden met eigen begrippen.

Gebruiksvriendelijk

De gebruikvriendelijkheid heeft voorop gestaan bij de ontwikkeling van AO-online en zal u
verrassen.

Dynamisch

De vastgelegde gegevens zijn altijd gemakkelijk aan te passen aan verbeterde werkwijzen en/of
inzichten. Een wijziging wordt in één keer op alle relevante plekken doorgevoerd. Ook kunt u
gemakkelijk werkinstructies of formulieren koppelen aan de procesbeschrijving, zodat uw
medewerkers altijd over het juiste document beschikken.

Inzicht &
overzicht

Optimaal inzicht in processen, organisatie, medewerkers met hun taken en verantwoordelijkheden
en alle interne documenten. Alle relevante inzichten kunnen worden afgedrukt (handboek, functieeisen met taken/verantwoordelijkheden, etc.)

Gemakkelijk & overal
toegankelijk

Via internet overal toegankelijk. Cookies onthouden de inlog. Bovendien kan worden uitgebreid
naar een intranet, zodat alle relevante informatie op één plaats toegankelijk is en de complete
procesinformatie eenvoudig en altijd actueel wordt gepubliceerd via webpagina’s (internet/intranet).

Projectaanpak met Trisco Partners
Overzicht van
de rollen
per deelproces
(RASCIMatrix)

Een implementatie van AO-online.nl kan worden uitgevoerd in
samenwerking met Trisco Partners . AO-online is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Trisco Partners te
Haarlem. Trisco Partners kent de software en is volledig op de
hoogte van de Wft-eisen en de wijze waarop deze in organisaties moeten worden doorgevoerd. De applicatie AO-online.nl in
combinatie met de kennis en ervaring van Trisco Partners garandeert een efficiënte en succesvolle aanpak.

Functionaliteiten
• Organigram
• Functies, incl. functiebeschrijvingen
• Medewerkers
• Taken/verantwoordelijkheden
• Hiërarchisch processchema (HPS)
• Detail processchema (DPS)
• Prestatie-indicatoren
• RASCI-matrix
• Input/output
• Documentenkoppeling
• AO Handboek

Uitgebreide informatie
Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden die
AO-online.nl biedt voor financiële dienstverleners kunt u:
• de website www.ao-online.nl raadplegen
• gratis de applicatie uitproberen d.m.v. een
30-dagen licentie
• contact opnemen met AO-online via
j.van.haren@ao-online.nl
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