
Vækst? CSR? Frihed og overblik?Opsparing?Sikkerhed?

Du sætter målene for din 
revisorvirksomhed

giver dig de bedste 
rammer for at realisere dem



7 gode argumenter

Sikkerheden er i top 
Adgangskontrol via Citrix skrivebord, 
topsikrede servere samt de bedste 
antivirus - og  antispam-programmer 
sikrer dig optimal drift. 

•

Komplet hostet løsning 
Du har alle de bedste og gennemprøvede værktøjer lige 
ved hånden og kan løse dine revisoropgaver ét sted.

•

Altid opdaterede programmer og automatisk backup af data 
Du har altid adgang til nyeste version af alle programmer,  
og alt gennemtestes, så du kan være sikker på, at det virker. 
Desuden sørger vi for backup af alle data, så intet risiskerer at 
gå tabt. 

•

Adgang hvor som helst og når som helst 
Fra PC, Mac, Linux, tablet og smartphone.

•

IT Revisor Professionel er inkluderet 
Markedets mest omfattende revisorsystem til bogførings- og regn-
skabsopgaver (også XBRL og tosprogede regnskaber), revision, 
review, assistance- og rådgivningsopgaver, time-/sagsregnskab, 
kvalitetsstyring suppleret med et omfattende fagligt indhold og  
smart integration til dine kunders systemer. 

•

Fri revisorfaglig og teknisk support
Vores kompetente revisoruddannede hotline 
er klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål 
til programmerne. De understøttes af vores 
særdeles erfarne udviklingsafdeling. 

•

Fast pris - som du kan regne med
Som ReviSky kunde er du abonnent med en fast ydelse pr. 
bruger pr. måned. Der er således ingen ekstra udgifter til mere 
kraftfulde servere eller nye programmer og styresystemer. Vi 
tager hånd om det hele ‘i skyen’. 

•



Optimale rammer

Sådan kommer du i gang:

Kontakt Focus IT på tlf.  62 21 53 53  eller send en mail til 
info@focus-it.dk og hør nærmere.  

Vi kommer også gerne ud og viser dig ReviSkys fordele - helt 
uforpligtende.  

Med ReviSky har vi skabt rammerne, så du kan nå 
de mål, der er vigtige i din revisorvirksomhed. 

Mere end 45 års erfaring med revisor-software har vi 
bragt med ind i ReviSky, som er revisors komplette 
skrivebord i skyen. 

Her har du revisorfaglige standarder, programmer og 
værktøjer til rådighed, når du har brug for dem, og 
vedligeholdelsen tager vi os af. 

www.revisky.dk 

Focus IT a/s
Fåborgvej 65A
5700 Svendborg  

www.focus-it.dk 



ReviSky - revisors skrivebord i skyen

IT Revisor©

Regnskabsrapporter
Kvalitetssikring
Budget
Moduler fra bogføring til regnskabsafslutning
Integration til andre systemer
Time/sag, debitor- og kreditorstyring
Tilhørende professionelle standarder

IT Business©

Adgang til kundedata hvis dine kunder 
benytter økonomisystemet IT Business

Revisoft©

SKAT
VIRK
Personligt regnskab

Karnov

Udvalg af Skat og Regnskab  

Microsoft©

MS Office Professionel 
MS Exchange mail med Outlook

Hosted løsning

Adgang via sikkert Citrix skrivebord 
Automatisk opdaterede programmer og 
backup af data
Antivirus- og antispam beskyttelse er 
inkluderet

Hotline

Adgang til revisorudannet hotline er 
inkluderet

Abonnement
Fast månedlig pris - ingen overraskelser


