
Waarom Unified Control Framework? 
• Alle auditrapportages, onderliggende data, overige relevante 

bestanden, meldingen en activiteiten zijn permanent toegankelijk 
en overzichtelijk. Met letterlijk één druk op de knop hebt u 
toegang tot alle informatie en onderlinge communicatie. 

• Alle data zijn overzichtelijk opgeslagen. Met een blik op het 
scherm ziet u wat u zoekt.

• Aanzienlijke besparing van tijd, nooit meer irritatie. U hoeft 
niet meer te zoeken in mailboxen en chatprogramma’s naar 
rapportages, aantekeningen, communicatie, afspraken en to do-
lists rond uw audits.

• Alleen bevoegden hebben voortaan toegang tot uw audits 
en onderliggende informatie en communicatie. Zelfs uw IT-
beheerders kunnen er niet bij.

• Samenhang tussen verschillende richtlijnen kunt u eenvoudig 
zichtbaar maken. U ontvangt automatische reminders op 
specifieke data.

• Informatie delen met toezichthouders en auditors wordt 
eenvoudig, overzichtelijk en betrouwbaar. Geen risico’s meer op 
vergissingen, vergeten documenten of onvolledige data.

• Eenvoudig overzicht op uw workflow. Ons UCF organiseert de to 
do-list rond audits van uzelf en andere geautoriseerde collega’s.

• Complexe aansluiting op interne systemen is niet meer aan de 
orde. Verwarring met overige bestanden is uitgesloten. 

• Zelfs de grootste digibeet kan werken met ons UCF. De software 
is laagdrempelig en eenvoudig in gebruik. 

• Ons UCF slaat uw data op in de cloud. Het voldoet aan alle 
normen voor veilige opslag en beheer van uw data.
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Wij helpen uw organisatie om eenvoudig in control te zijn met regelgeving en certificering. 
Dankzij ons Unified Control Framework (UCF) bent u hiermee minder tijd kwijt, zijn uw 
rapportages aan toezichthouders en auditors eenvoudiger en betrouwbaarder.

Regelmatig moet u aantonen dat uw organisatie in control is met wetgeving, richtlijnen en certificeringen. Het managen van de 
hiervoor relevante data en documenten is een uitdaging. Het vraagt om kostbare en tijdrovende implementatie en beheer. 

Wij helpen u gaps in uw audit managementsysteem op te sporen. Met 
duidelijke actiepunten helpen we uw business om te voldoen aan de 
normen voor transparantie, verantwoording en compliance.

Met ons UCF helpen wij om al uw rapporten, spreadsheets, visualisaties, 
schema’s, graphics en tekstbestanden eenvoudig te uploaden naar een 
veilige plek in de cloud. Daar zijn ze permanent beschikbaar, vanaf elke 
plaats, overzichtelijk gegroepeerd, met goede traceerbaarheid en prima 
navigatiemogelijkheden door uw informatiestromen. 

Hiermee bevorderen wij orde en structuur waardoor u nooit uw analyses 
voor een audit en/of certificering onder de hoge druk van een deadline 
hoeft te maken. U voorkomt hiermee miscommunicatie, tijdverlies en 
kosten. En last but not least bespaart onze aanpak stress. 

✓ Regie over uw audits, any time, any place

✓ Al uw informatie veilig in de cloud

✓ Members only

✓ Laagdrempelig, gebruiksvriendelijk

✓ Geen kostbaar, complex IT-project

✓ Besparen op (audit) tijd, geld en stress

✓ Snel en efficiënt best practises 

uitwisselen tussen zusterbedrijven/

afdelingen

Unified Control Framework (UCF)

Herkent u de onderstaande lijst? IAP New 
Deal helpt om de regie te houden over al 
deze en andere audits die betrekking hebben 
op uw normeringen, certificeringen en 
jaarrekening.

• Jaarrekeningcontrole
• ISO 27001
• NEN 7510-1
• NEN-EN15224
• NEN 15225
• ISO 9001 HKZ 
• NTA 8009
• BHFI-Unicef Zorgcertificaat
• NEN-EN-ISO 15189
• GMP-z 
• LPZ- certificaat


