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FullyInControl biedt een cloudoplossing met een 
geïntegreerde verzameling van zeer eenvoudige en 
praktijkgerichte functies die uw organisatie in staat stelt 
om op een betrouwbare wijze doelstellingen te bereiken, 
onzekerheid te managen en integer te handelen.



Uw organisatie
Fully In Control 

FullyInControl is de cloudoplos-
sing die Governance Risk en 
Compliance management   
eindelijk makkelijker maakt 
en efficiënter laat verlopen. 
Gericht op werkelijke resultaten. 
Met moderne agile tools 
inventariseert u risico’s en 
bepaalt en kiest u maatregelen 
om de oorzaken en gevolgen van 
een risico aan te pakken of om 
aan de vereiste van normen en 
wet en regelgeving te voldoen. 

Met FullyInControl plant en voert 
u eenvoudig en snel checks, 
inspecties en audits uit, zodat 
u aan kunt tonen dat genomen 
maatregelen (controls) effectief 
zijn en u compliant bent. Vanuit 
dashboards en rapportages 
heeft u direct inzicht in de status 
van maatregelen, taken, checks 
en risico’s. Zonder dat u een brei 
van spreadsheets hoeft door te 
nemen. U heeft altijd inzicht en 
overzicht in GRC activiteiten en 
uw organisatie wordt optimaal 
ondersteund bij het realiseren 
van de doelstellingen. 

Moderne cloud software gericht op gebruiksgemak-
Wij voorzien u van een state-of-the-art cloud oplossing, geschikt 
voor PC en mobile devices. De oplossing is gericht op eenvoudig 
samenwerken. Een wijziging wordt direct bij iedereen zichtbaar. 
FullyInControl helpt voornemens in actie om te zetten.

Direct op 1 plaats altijd inzicht in uw situatie-
Met FullyInControl vervangt u ongestructureerde informatie 
(zoals excel sheets en losse policies) door een single source of 
truth. U heeft op 1 plaats snel inzicht via dashboards in uw situatie 
en de status van activiteiten. U ziet zo snel of u in control bent.

Standaarden & Best Practices helpen uw organisatie snel op weg-
Naast bestaande standaarden en kennis uit FullyInControl bouwt 
en beheert u uw eigen kennissysteem met kennis, best practices, 
en standaarden en met inspecties, assessments of audits die 
binnen uw organisatie hergebruikt kunnen worden.

Werken aan continu verbeteren-
FullyInControl ondersteunt de Plan Do Check Act cyclus. Hiermee 
kan continu aan verbetering worden gewerkt. Alles kan steeds 
herhaald en geëvalueerd worden op basis van de resultaten van 
vorige sessies.
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Ondersteund door zeer eenvoudig te doorgronden functionaliteit!

GRIP OP COMPLIANCE EN GOVERNANCE! 

Met een interactief bowtie diagram met oorzaken 
en gevolgen van een risico, gecombineerd met een 
modern kanban board, maakt u het gehele GRC 
proces agile. U visualiseert een situatie en de status 
van maatregelen. Eenvoudig worden door het 
verslepen van maatregelen beslissingen genomen. Dit 
kan door meerdere personen tegelijkertijd in dezelfde 
bowtie. Wijzigingen worden direct bij iedereen op 
het scherm doorgevoerd. Dit maakt echt interactief 
werken mogelijk. Zelfs op afstand.

FullyInControl levert duidelijke beslissingsdashboards 
om te beoordelen wat belangrijk is. U stelt snel 
en eenvoudig eigen dashboards samen of maakt 
gebruik van standaard dashboards. Zo heeft iedereen 
snel inzicht in de mate waarin de organisatie of een 
project in control is. Dit maakt de communicatie met 
stakeholders uitermate helder en efficiënt. 

Met FullyInControl heeft u snel inzicht of u aan policies of wet en regelgeving voldoet. Of het nu 
SOx, ISO 27001, de AVG, ARBO, milieu-eisen, HACCP of andere regelgeving betreft. Het systeem 
past zich aan uw wensen en eisen aan en maakt het complianceproces uitermate efficiënt.

Alles onder controle

De functionaliteit van FullyInControl kan op verschil-
lende wijze gecombineerd worden. Zo ontstaat een 
op maat gesneden oplossing gericht op het slim en 
effectief uitvoeren van:
• Risico Management
• Compliance Management
• Kwaliteitsmanagement en (ISO) Certificering
• ARBO en Milieumanagement
• Management informatiebeveiliging en de AVG 

met dPia’s en het verwerkingsregister.
• Control testing, inspecties, audits, assessments 

en surveys, waaruit automatisch issues, 
(standaard) acties, correcties en maatregelen 
worden gegenereerd.

• Business Continuity Management
• Incident Management
• Programma- en projectmanagement



Fully In Control B.V. uit Doetinchem ontwikkelt het 
nieuwe en zeer innovatieve cloud platform voor het 
managen van o.a. assessments, inspecties, compliance, 
risico’s, kwaliteit, veiligheid en business continuity.  We 
zijn een jonge organisatie van creatieve pragmatische 
denkers en doeners. Onze mensen hebben jarenlange 
ervaring met moderne software-ontwikkeling en 
User Interaction Design. We experimenteren graag 
met nieuwe technologie om te kijken hoe deze een 
gebruiker kan helpen. We streven naar een oplossing 
die niet alleen functioneel goed presteert, maar die 
flexibel en tegelijk plezierig is om mee te werken. 

Wij geloven in samenwerking met onze klant. In deze 
steeds sneller veranderende wereld moet je de handen 
ineen slaan om voorop te blijven lopen. Zo willen we 
in partnerships betere oplossingen creëren en in de 
markt zetten. Bij het ontwikkelen & vermarkten van 
onze oplossingen hechten we veel waarde aan mens, 
milieu en omgeving. Zo willen we graag ons steentje 
bijdragen aan een leefbare toekomst voor onze 
kinderen.
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