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REGNSKAB 

GRUNDLÆGGENDE BASISFUNKTIONER UDBYGGET 
MED VÆRKTØJER TIL REVISORS PRODUKTION AF 
ÅRSRAPPORTER OG REGNSKABER FOR KUNDER. 

  
Regnskaber 

Rapport designer  
Rapportsystem  
Budgetsimulering  
 
Klientbogføring 

Finansregnskab, flerdimensionalt  
Afslutningsark og posteringsanalyse  
 
Basismoduler 

Generelle  
Databasen  
Import/eksport  
Notatark  
Fildeling   
 
Integrationer med andre programmer 

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

Faglige værktøjer  
 
 
Fagligt indhold - TILKØB 
IT Standardkontoplaner  
IT Standardrapporter  

 
 
INDHOLD 
I IT Revisor Regnskab er alle de funktioner samlet, 
som er relevante i revisors produktion af 
regnskaber for kunderne. Der kan suppleres med 
standardkontoplaner og standardrapporter til 
effektivisering af arbejdet, og/eller revisor kan 
udarbejde egne standarder. 
 
Produktionen kan tage udgangspunkt i 
importerede komplette data eller balancer fra 
kunders systemer eller eventuelt i revisors egen 
bogføring for kunden. Med anvendelse af Focus ITs 
standarder eller egne udarbejdede standarder 
producerer systemet færdige regnskaber og  
 

årsrapporter (herunder også digital XBRL aflevering 
til Erhvervsstyrelsen). Processen er særdeles 
effektiv i samspil med systemets afslutningsark.  
 
Den fulde funktionalitet forudsætter Microsofts 
Office programmer i nyere version, herunder 
specielt Word.  
 
FUNKTIONER 
Regnskabsrapport system: Rapporter dannes ved 
valg af ønsket model eller blot ’samme som sidst’. 
Tekstning og notevalg eller blot afvigelser ’fra sidst’ 
foretages ’WYSIWYG’ i den indbyggede editor. Det 
færdige regnskab kan afleveres færdigt opstillet 
direkte i MS Word. 
 
Regnskabsrapport systemet indeholder muligheder 
for tosprogede regnskaber.  
 
Benyt flet kunder til at konsolidere data for 
moderselskab og datterselskab(er) til 
koncernregnskabet, foretag elimineringer i 
koncernregnskabet og bestil et koncernregnskab fx 
med to kolonner til moderselskabet og to kolonner 
til koncernregnskabet i én rapport. Relevante 
koncernregnskaber kan XBRL indberettes – 
eventuelt i to sprog. 
 
Skatteprogram integrationer: De markedsledende 
skatteberegningsprogrammer kan startes direkte, 
med finansregnskabets relevante tal automatisk 
overført. 
 
Budgetsimulering muliggør udarbejdelse af 
budgetter i forbindelse med 
regnskabsudarbejdelse, låneansøgninger til 
banken, analyser til køb eller salg af virksomhed og 
meget andet. 
 
Budgetsimulering håndterer både simple og 
komplekse budgetter, og der er ingen 
begrænsninger for, hvor mange budgetter, der kan 
håndteres. 
 
SYSTEMET KAN UDVIDES 
IT Standardkontoplan er en stor standard 
artskontoplan, der kan benyttes som ’ramme’ til 
alle almindelige regnskaber for såvel selskaber som 
personlige firmaer. IT Landbrugskontoplan og IT 
Foreningskontoplan er varianter heraf. 

http://www.focus-it.dk/
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Med rammekontoplan kan du bogføre i kundens 
egen kontoplan – og benytte standardkontoplanen 
til rapportering. 
 
IT Regnskabsrapporter er et stort sortiment af 
færdige rapportmodeller med tilbehør i form af 
standard tekstkartoteker til fx erklæringer og 
regnskabspraksis mv.  
 
IT Regnskabsrapporter leveres standard med 
engelske (UK) oversættelser af regnskabstekster 
og kontoplan. 
 
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 
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 - RegnskabSky - til en fast pris pr. måned, 
som består af IT Revisor Regnskab, det faglige 
indhold, Microsoft Office Standard og Exchange. 

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