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Revisors komplette 
skrivebord i skyen 
 

ALLE DE VÆRKTØJER REVISORFIRMAET SKAL 
BRUGE I ÉN PROFESSIONEL HOSTED LØSNING 
 
INDHOLDET 
Sammen med de helt rigtige partnere tilbyder vi 
revisors komplette skrivebord i en hosted løsning 
til en fast pris pr. bruger og med en mindre 
tilslutningsafgift. 
 
Løsningen giver alle revisorfirmaets brugere den 
fulde adgang til følgende software: 

 
Focus IT 
IT Revisor Professionel programmet med 
samtlige faglige indholdsprodukter:  

 IT Standardkontoplaner og 
regnskabsrapport modeller med XBRL 

 Arbejdsplan for revisorer 

 Firma Kvalitetsmanual 
 
Desuden har brugerne integrationsadgang til 
deres kunder, som benytter IT Business ASP 
løsningen. 

 
Magnus Informatik 

 Skat Professionel 
 
Karnov Group 

 Skat & Regnskab i en omfattende 
basisudgave foruden Revisorerklæringer 

 
Microsoft 

 Microsoft Office Professionel 2010 

 Exchange 2010 postsystem 
 
Hertil kommer adskillige andre hjælpeprogrammer, 
såsom Penneo-digital godkendelse af dokumenter, 
ordbøger, PDF efterbehandling m.v. 
 
TEKNIKKEN 
Løsningen leveres til din PC i form af et Citrix 
ReviSky skrivebord med ekstra logon sikkerhed og 
drives af et antal VMWare virtuelle Windows 2008 
R2 64 bit servere med Veeam Backup system og 
redundant SAN filsystem. Citrix og ThinPrint sikrer, 
at så godt som alle printere kan bruges.  
 
Sikkerheden omfatter naturligvis effektiv firewall, 
antivirus og antispam. Hele systemet driftes i 
certificeret hostingcenter. 
 

DRIFTEN 
Focus IT er overordnet ansvarlig for driften af den 
samlede ReviSky i nært samarbejde med: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Driften omfatter 

 Løbende installation og opdatering af alle 
programmer m.v. til nyeste og bedste 
versioner 

 Løbende sikkerhedskopiering 

 Løbende overvågning og skalering af ydelse 
og kapaciteter 

 Hotline 
 
FORDELENE FOR DIG 
For at bruge løsningen skal du blot have: 

 Windows PC med antivirus beskyttelse  
(MAC eller Linux vil også kunne benyttes) 

 Internetadgang med god hastighed  
Vi anbefaler mindst ADSL 2048/512 kbit/s  
ved flere brugere 

 Printer og evt. scanner efter eget valg 

 Dine egne digitale certifikater 
 
For dig vil fordelen i al korthed være, at du kun 
behøver bruge tid på din forretning, og det du er 
god til. IT ’kommer ud af skyen’ og det virker bare 
hele tiden hvor som helst og med en optimal 
sikkerhed for dig. 
 
Du skal aldrig mere bekymre dig om servere og 
programopdateringer og sikkerhedskopieringer og 
spam mails og glemte administrator passwords og 
Active Directory osv. Selvom du måske ikke sætter 
en høj pris på de timer, du selv bruger på din IT 
drift, vil ReviSky helt sikkert være både en bedre 
og en billigere løsning for dig. 
 
Har du behov for yderligere programmer, kan det 
nok også opfyldes. Vi kan være behjælpelige med 
certificering og installation af ReviSky certificerede 
kundeprogrammer. 
 
 

Klestrup Partners A/S står for  

teknikken og Microsoft programmerne 

 
Karnov Group A/S står for  

Skat & Regnskab m.v. 

 
Magnus Informatik leverer 

skatteberegningsprogrammer 
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SÅDAN SER DET UD 
 

 
 
Microsoft Office ikonerne er gemt under IT Revisor 
opstart billedet, for dem må vi ikke vise her. 
 
Ud over IT Revisors, Exchange systemets og 
Magnus’ databaser får du følgende datamapper 
med næsten ubegrænset plads til din rådighed: 

 Personlig mappe pr. bruger til egne 
dokumenter m.v. 

 Firma mappe med foreslået standard struktur 
til lagring og bearbejdning af alle dokumenter 
for firmaet og kunderne m.v. 

 Personale mappe til dit personales deling af 
diverse dokumenter. 

 Programmer mappe til evt. installation af 
yderligere certificerede programmer samt til 
eksport-område for IT Revisor udskrifter og 
sikkerhedskopier. 

 
SÅDAN KOMMER DU I GANG 
Vi skal sammen vurdere arbejdsomfanget ved 
flytning og eventuel konvertering af dine 
eksisterende data. Dette arbejde er ikke inkluderet 
i prisen for ReviSky. 
 
Du skal indgå ReviSky kontrakt med Focus IT. 
Dit firma og dine brugere skal oprettes, og de 
nødvendige programlicenser skal installeres. 
Dit postsystem skal flyttes, og dine digitale 
certifikater skal installeres. 
Hvis nogle af dine kunder allerede er brugere af IT 
Business Light i ReviSky, hjælper vi med at etablere 
online forbindelsen til dine kunders data. 
 
Er du i forvejen bruger af IT Revisor og Magnus, vil 
hele processen kunne tælles i få dage, og 
dataflytningen i ganske få timer. 
 

SIKKERHEDEN 
Der er på intet punkt givet køb på sikkerheden i 
ReviSky. 
 
Naturligvis er revisorfirmaerne med deres brugere, 
kunder og dokumenter adskilt med vandtætte 
skodder, så andre firmaers oplysninger er helt 
usynlige. ReviSky administrator kan dog oprette 
’fora’ for grupper af revisionsfirmaer, der har 
ønske om at kunne dele viden via offentlige 
mapper i Exchange. 
 
Med Citrix Passcode logon eller VPN verificeret 
logon er adgangen helt sikret. Det samme er den 
fysiske adgang til udstyr og servere, som i øvrigt er 
sikrede efter alle kunstens regler. 
Brugernes rettigheder er beskåret på de punkter, 
hvor frihed kunne kompromittere sikkerheden. 
Installation af programmer eller ændring af 
sikkerhedsindstillinger kan således kun foretages af 
ReviSky administrator hos Klestrup eller Focus IT. 
 
Den daglige Veeam sikkerhedskopiering sikrer 
sammen med det virtualiserede serversetup, at 
hardwarefejl stort set altid bliver umærkelige for 
driften, og at en komplet retablering efter et 
teoretisk totalt nedbrud kan udføres på en time 
eller to. 
 
Derudover sikrer vi særlig backup med med 5 års 
retention. Så er det altid muligt at retablere enhver 
datafil i den tilstand, den tidligere var i inden for de 
seneste 5 år. Hermed kan vi også sikre dig mod 
utilsigtet adfærd blandt dine egne brugere (hvis de 
ved en fejl sletter eller erstatter dokumenter og 
data). 
 
AFTALEN 
ReviSky kontrakten har 12 måneders opsigelses-
varsel (undtagen i umiddelbar forlængelse af evt. 
varslede prisstigninger, eller hvis I har mange 
brugere). Det er fordi, vi ikke bare leverer et 
program. Vores komplette service med 
revisoruddannede Hotline konsulenter og løbende 
udvikling af software har store faste ressource-
omkostninger, der kræver en længere 
planlægningshorisont. Prisændringer kan træde i 
kraft med 3 måneders varsel, fordi en betragtelig 
del af løsningen leveres af andre end Focus IT.  
 
Du kan rekvirere ReviSky kontrakten hos Focus IT. 
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