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En af de store fordele ved at være i skyen, er det samarbejde vi opnår med 
vores IT Business kunder. Det gør det nemmere og enklere, når vi begge 
er i skyen, da vi og kunden arbejder i samme datasæt. F.eks. kan vi assi-
stere med den daglige bogføring, oprette og vedligeholde kontoplaner og 
kunden kan lave fakturering - det er det optimale samarbejde for begge 
parter, udtaler Lone Nordskov, ejer af Nordskov Revision.

Hertil kommer også den store tidsbesparelse i, at vi ikke skal importere 
kundens data – de er der bare. Vi skal heller ikke bruge tid på at logge på 
kundens IT Business løsning – vi kan tilgå det fra vores egen IT Revisor.

En fokuseret partner med de rette kompetencer
Som kunde hos Focus IT siden 2000, har vi haft et mangeårigt samarbejde 
med et højt serviceniveau og stor tilfredshed. Da Focus IT introducerede 
ReviSky i 2011, blev vi enige om at komme ”i skyen” og lade en profes-
sionel partner sørge for det hele. 

Vi er en mindre revisorvirksomhed, men har stadig brug for stabilitet og 
fleksibilitet. Med denne løsning har det været en vigtig faktor at få en kom-
petent partner, der kan sikre, at vi er kørende 24/7 samtidigt med, at der er 
adgang til hotline, når behovet opstår. 

Den rigtige løsning for os
Med ReviSky har vi fået nogle værktøjer, der kommer hele vejen rundt om 
vores arbejdsprocesser og det er en kæmpe fordel, at det hele er samlet på 
ét sted frem for ”saml-selv” løsninger. 

Det har uden tvivl været det rigtige for os at komme i skyen. Vi slipper for 
vedligeholdelse af hardware, opdateringer og installationer - det gør det 
meget nemmere at holde fokus på vores forretning og vores kunder. 

Nordskov Revision møder sine kunder i skyen  

Nordskov Revision beskæftiger sig med revision, bogføring og rådgivning til små og mellemstore 
håndværks-, detail- og restaurationsvirksomheder. Virksomheden sætter en ære i at tilpasse assi-
stance til den enkelte kundes behov med fokus på den personlige kontakt og engagement.  
www.nordskov.dk 


