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Verkorte TPM rapportage conform richtlijn VECOZO versie 2.0  

1.1 Onderzochte organisatie 

Het onderzoek is uitgevoerd bij de organisatie James Software b.v. (kvk: 56329709) handelend onder 

de naam James Software. Gevestigd te Berkel en Rodenrijs,  2651 AV, Spoorhaven 6. 

1.2 Object van onderzoek 

Het object van onderzoek is de software van James Software. De software is ontwikkeld voor 

paramedische praktijken. De software wordt ter beschikking gesteld als webbased applicatie en opslag 

van data in een private cloud (SAAS model). De belangrijkste functionaliteiten van de Webapplicatie 

zijn: agenda, patiënten, dossiers, facturatie / declaratie en patiënten portaal. In de Webapplicatie 

worden persoons- en gezondheidsgegevens van patiënten / cliënten van paramedische praktijken 

opgeslagen. 

De productieomgeving wordt gehost bij Previder, waar ook de beveiliging en beschikbaarheid wordt 

geregeld. Previder is gecertificeerd voor ISO 27001 en voor NEN 7510. Gedurende de audit is gesteund 

op dit certificaat van Previder en is deze organisatie niet door de auditor zelf onderzocht.  

Het ontwikkelen van de software vindt plaats vanuit Berkel en Rodenrijs op de locatie van James 

Software (Spoorhaven 6). Middels een MFA wordt ingelogd op de productieomgeving. Inloggen in de 

productieomgeving kan alleen met MFA. De broncode van de Web-applicatie is opgeslagen in de 

Github cloud en is beveiligd met MFA. Github is niet nader onderzocht. 

1.3 Normenkader  

Het gehanteerde normenkader is NEN 7510:2017. We hebben het onderzoek uitgevoerd naar het in 
opzet en in bestaan aanwezige stelsel van maatregelen bij James Software. 

1.4 Onderzoeksperiode 

Het onderzoek is uitgevoerd in de week van 4 tot en met 13 maart 2021.  

1.5 Oordeel 

IT-audit Company verklaart, op basis van onze werkzaamheden, dat James Software voldoet in alle van 
materieel belang zijnde opzichten aan de NEN 7510:2017.  

 
IT-audit Company.  
 
Apeldoorn, 15 maart 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Drs. M.R. van der Vliet RE    
IT-auditor   
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