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PROFESSIONEL 

 

REVISORS TOTALE IT PLATFORM 
  
Kvalitetssikring 

Revisions- og arbejdsplan  
Opgavestyring med MS Outlook  
Intern planlægning  
 
Regnskaber 

Rapport designer  
Rapportsystem  
Budgetsimulering  
 
Klientbogføring 

Finansregnskab, flerdimensionalt  
Afslutningsark og posteringsanalyse 
Debitor/kreditorregnskab  
Anlægsaktiver  
Betalingsplan (finansregner)  
 
Administration 

Time/sag regnskab  
Ordre/Fakturering  
 
Basismoduler 

Generelle  
Databasen  
Import/eksport  
Notatark  
Fildeling   
 
Integrationer med andre programmer 

MS Office  
IT Business  
Skatteberegning  
e-conomic (og C5 m.fl.)  
IT Notes  
 
Fagligt 

Faglige værktøjer  
 
 
Fagligt indhold - TILKØB 
IT Standardkontoplaner  

IT Standardrapporter  

Arbejdsplan for revisorer  

Firma Kvalitetsmanual  

 
 
 
 
 

KONKRETE FORDELE 
De væsentlige fordele ved IT Revisor hænger 
sammen med, at det er et ægte revisorsystem, 
udviklet gennem årtiers samarbejde med vores 
mange revisorkunder. Det er ikke et tilpasset 
standardsystem til handels- eller produktions-
virksomheder. IT Revisor Professionel er udviklet til 
at understøtte alle revisors arbejdsprocesser i en 
integreret løsning, og ikke bare enkelte ’hjørner’. 
 
Nøgleordene er: 
• Optimalt genbrug ved udnyttelse af standarder 
• Understøtter alle vigtige arbejdsprocesser 
• Styr på dokumentation og kvalitet 
Mange timer kan spares årligt for hver af revisors 
kunder. 
 
SYSTEMET KAN UDVIDES 
IT Revisor Professionel kan udvides med det faglige 
indhold. Revisor kan naturligvis selv oprette og 
vedligeholde egne standarder, men der er megen 
tid og mange fejlmuligheder at spare, ved at 
anvende Focus ITs professionelt vedligeholdte 
standarder. 
 
Der kan også anskaffes IT Business Kassekladde 
programmer eller IT Business Light online 
økonomisystem til dine kunder.  
 
INTEGRATION MED MS OFFICE 
IT Revisor er designet til integration med Microsoft 
Office programmerne. Det betyder, at 
arbejdspapirer, herunder breve, kan udarbejdes i 
Word eller Excel med optimale muligheder for 
genbrug og med automatisk korrekt arkivering i IT 
Revisors dokument-database. Det betyder også, at 
det er muligt at overføre alle udskrifter eller 
dataoversigter i IT Revisor til eksempelvis 
tekstbehandling og regneark. Her kan de overførte 
data redigeres og suppleres med yderligere tekst 
og grafik inden endelig udskrift af dine færdige 
rapporter. 
 
Årsrapporter og regnskaber bearbejdes i IT 
Revisors indbyggede redigeringsværktøj, og 
afleveres automatisk til endelig udskrift i Word. 
Endelig kan man med opgavestyringen benytte 
Outlook som medarbejders elektroniske 
skrivebord. 
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TILPASNINGSMULIGHEDER 
I alle moduler kan man kopiere de 
standardudskrifter, der findes i systemet. Derefter 
har man mulighed for at tilpasse disse udskrifter til 
netop de oplysninger og i den opstillingsform, der 
måtte ønskes. Man kan også anvende eget 
firmalogo, selv på standardudskrifterne. 
 
I alle moduler kan man også som bruger tilpasse 
skærmdialoger med hensyn til indhold og 
rækkefølge af oplysningsfelter m.v. Man kan endda 
lave egne varianter af skærmdialoger til forskellige 
formål. 
 
SIKKERHED 
IT Revisor er forsynet med fuld adgangskontrol, så 
du ved hjælp af kodeord kan styre adgangen til 
data. Endvidere har du mulighed for at styre de 
enkelte brugeres rettigheder i de enkelte 
funktioner. 
 
VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT 
IT Revisor kan kun anskaffes med et fast 
abonnement, der giver fri adgang til Focus ITs 
professionelle Hotline og til de løbende 
opdateringer, der kan hentes fra Focus ITs 
hjemmeside.  
 
Focus IT arbejder til stadighed med videreudvikling 
af systemet, så vi kan sikre dig løbende forbedring 
og vedligeholdelse. 
  
HJÆLP OG BRUGERVEJLEDNING 
Overalt i systemet henter du hjælp ved at trykke på 
funktionstasten F1. Installationsvejledningen kan 
hentes på vores hjemmeside. 
 
Fra systemets hjælpemenu kan du aktivere 
brugerområdet på vores hjemmeside, hvor der er 
yderligere hjælp at finde. 
 
SYSTEMKRAV 
Egen installation: Microsoft supporteret Windows 
og Microsoft supporteret Office 
ReviSky og RegnskabSky: Microsoft Windows, OS X, 
Linux, iOS, Android m.fl. (Se: citrix.com) 
 

MENU OG VINDUER 
IT Revisor udnytter de vigtigste muligheder i 
Windows. Bruger styrer systemet via den 
overordnede menu, som starter alle andre 
funktioner for revisionsfirmaet og for 
revisorfirmaets kunder i tydeligt identificerede 
vinduer på brugers skærm(e). 
 
Der er f. eks. ingen grund til at afbryde 
igangværende arbejde for en kunde, blot fordi der 
ind imellem opstår behov for at bearbejde en 
anden kunde. Og har bruger to skærme (eller 
flere), kan ofte benyttede funktioner være aktive 
på den ene skærm, mens en kunde bearbejdes på 
den anden skærm. 
 
IT REVISOR I SKYEN 
IT Revisor kan også anskaffes som en cloudbaseret 
løsning til en fast pris pr. måned, enten som 

- RegnskabSky, som består af IT Revisor 
Professionel, det faglige indhold, 
Microsoft Office Standard og Exchange. 
eller 

- ReviSky, som er revisors komplette 
skrivebord med IT Revisor Professionel og 
det faglige indhold inkl. lovservice og 
skatteberegning samt Microsoft Office 
Professionel og Exchange med videre. 

 
Mere om vores cloud løsninger kan læses på 
særskilte datablade eller www.focus-it.dk 
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