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Aan de gemeenteraad van Gemeente Haarlem 
T.a.v. de heer M. Jonker 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem 

28 september 2013 

Referentie: RG/eo30343i/LB/ed 

Betreft: Beter samenwerken met Client Connect 

Geachte heer Jonker, 

PwC is voortdurend bezig om de accountantscontrole te verbeteren, onder meer door het gebruik van 
nieuwe technologie. Daarom introduceren wij voor een aantal jaarrekeningcontroles in 2013 Client 
Connect, dat het samenwerken tussen PwC en klanten vereenvoudigt en veiliger maakt. 

Client Connect is een web-based portal voor de uitwisseling van documenten voor de 
accountantscontrole of een andere opdracht. Client Connect is succesvol gepilot in de US, Canada en 
de UK en wij hebben nu de mogelijkheid om deze tooi voor de controle van uw organisatie te 
gebruiken. Client Connect is toegankelijk vanaf een pc met toegang tot internet en vanaf de meeste 
tabiets en smartphones. 

Samenwerken aan een gestroomlijnde jaarrekening controle 
De nieuwe tooi werkt in hoofdlijnen als volgt: 
• Het PwC opdrachtteam verzoekt, gesorteerd per onderwerp, om documenten, wijst deze 

verzoeken aan uw medewerkers toe en voorziet de verzoeken van een deadline. 
• Uw medewerkers plaatsen de gevraagde documenten in de portal, gekoppeld aan het verzoek. 
• Zowel betrokken PwC medewerkers als uw medewerkers ontvangen automatisch een e-mail 

notificatie wanneer er updates zijn (nieuwe verzoeken of documenten). 
• De PwC medewerker beoordeelt de opgeleverde documenten in relatie tot de vraagstelling en 

accepteert documenten of stuurt die terug/neemt contact op als de informatie niet overeenkomt 
met het gevraagde. 

• Zowel u als het PwC team hebben altijd inzicht in de status van de verzoeken, zodat het proces 
van informatie uitwisseling beter beheerst kan worden en minder tijd kost. Ook kunnen 
hierdoor vertragingen door te lang uitstaande verzoeken worden vermeden. 

leste auteur, denkt u aan het 
afschrift van het antwoord! 
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T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl 
'PwC' is hel merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V (KvK 34180284), 
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Actuarial & Insurance Services B V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www,pwc nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 
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Additionele functionaliteit maakt samenwerken nog makkelijker: 
• Er is een agenda functie om opdrachtspecifieke data en deadlines te delen. 
• Contactgegevens van belangrijke contactpersonen worden vermeld zodat u deze gemakkelijk 

kunt terugvinden. 
• De tooi biedt mogelijkheden om rollen en verantwoordelijkheden aan PwC en uw medewerkers 

toe te wijzen, toegang tot bepaalde documenten te beperken en te monitoren. 

Client Connect maakt de communicatie veiliger 
Voor elke klant wordt een afzonderlijk portaal aangemaakt waartoe alleen door u aangewezen 
medewerkers en het PwC controleteam toegang hebben. Communicatie over het internet is encrypted. 
De toegangsbeveiliging werkt als volgt: 
• Wij geven door u aangewezen medewerkers toegang tot de Client Connect site, waarna zij een 

link naar de site en een password ontvangen. 
• Gebruikers kunnen inloggen met hun e-mail adres en het password. Bij de eerste inlogpoging 

vraagt Client Connect u vervolgens om het wachtwoord aan te passen naar eigen keuze (Client 
Connect stelt wel eisen aan de sterkte van het wachtwoord) en de gebruiksvoorwaarden te 
accepteren. 

• Op uw verzoek zullen we medewerkers verwijderen, het is uw verantwoordelijkheid om ons in te 
lichten over medewerkers die uit dienst gaan of om een andere reden geen toegang meer nodig 
hebben. 

• Binnen de Client Connect site hebben alle gebruikers in principe toegang tot alle documenten. 
Om deze reden zullen we Client Connect niet gebruiken voor zeer vertrouwelijke informatie, 
zoals koersgevoelige informatie en gevoelige informatie over personen. Mocht dat toch wenselijk 
zijn dan verzoeken we u om deze documenten aanvullend te beveiligen, bijvoorbeeld met een 
WinZip password. 

Op verzoek kunnen we u nadere informatie verstrekken over de hosting en beveiliging van Client 
Connect. 

We hebben uiv toestemming nodig 
Als u instemt met deze werkwijze en het gebruik van de Client Connect portal, verzoeken wij u om 
bijgaand formulier te ondertekenen en aan ons te retourneren en de namen van uw medewerkers die 
toegang moeten krijgen aan ons door te geven. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn zeer benieuwd naar uw 
ervaringen met de tooi en het nieuwe proces en ontvangen daarom graag terugkoppeling van deze 
ervaringen. Wij zullen proberen deze informatie te verwerken in toekomstige versies van de tooi. 

Hoogachtend, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
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Wij bevestigen hierbij dat wij akkoord gaan met het gebruik van Client Connect zoals hierboven is 
weergegeven. 

Getekend namens gemeente Alkmaar door: 

Naam: 

Functie: 

Datum: 
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