
Sådan effektiviSerer jeg min reviSionSvirkSomhed

Vi inviterer dig til en eftermiddag, hvor vi viser, hvordan du som revisor kan tilrettelægge dit 
arbejde ved brug af moderne revisorværktøjer fra Focus IT og Thomson Reuters. 

Vi præsenter dig for produkter og nyheder, herunder:

•	 IT Revisor
•	 Arbejdsplan for revisorer
•	 Kvalitetsmanualen
•	 Det nye RevisorBibliotek, herunder Revisor- og EksempelManual

Vi lægger vægt på, at produkterne ikke kun præsenteres af udbyderne men også af revisorer, 
der bruger produkterne til hverdag. Der vil være god tid til at stille spørgsmål til oplægs- 
holderne. 

Oplæggene suppleres med stande og ”værksteder”, hvor du kan få fremvist produkter og stille 
konkrete spørgsmål til indhold, funktionalitet og pris.

praktiSk information
Kurset er gratis og foregår fra kl. 14.00-17.00. 

gratis eftermiddagskursus i revisorværktøjer

Program

kl. 14.00-14.05
Velkomst v/Flemming L. Bach fra Thomson Reuters

kl. 14.10-14.30: Sådan kommer vi i gang!
Præsentation af IT Revisor v/Jørn M. Schmidt, statsautoriseret revisor fra SR-integ firma 
i Ribe (6 ansatte).
Fokus vil være på, hvordan virksomheden har kørt systemet ind og de fremtidige planer 
om at implementere systemets kvalitetsstyringsdel. 

kl. 14.45-15.30
Lasse Fredslund fra Focus IT a/s præsenterer IT Revisor og Arbejdsplan for revisorer.
Han giver herunder et overblik over systemets kvalitetsstyringsdel og den konkrete  
udførelse fra planlægning, udførelse, konklusion til kontrol.

kl. 15.45-16.05: voreS erfaringer med brug af it reviSor
Henrik Pommerencke, registreret revisor og kvalitetskontrollant hos Revision Køben-
havn. Revision København har anvendt IT Revisor i adskillige år, herunder Arbejdsplan 
for revisorer og kvalitetsstyring. Der vil i oplægget blive lagt vægt på den positive 
udvikling af produktet, og hvordan det fremstår i dag. 

kl. 16.20-16.40
Flemming L. Bach fortæller om samarbejdet mellem Focus IT og Thomson Reuters.
Her lægges vægt på vedligeholdelse af indhold, redaktionsgruppen, de seneste to års 
udvikling og interaktionen med indholdet på onlineplatformen RevisorBiblioteket.

kursusdatoer

onsdag den 13. oktober 2010
Comwell Kolding
Skovbrynet 1 
6000 Kolding

mandag den 1. november 2010 
Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12, Himmelev
4000 Roskilde

torsdag den 4. november 2010
Comwell Rebild Bakker
Rebildvej 36
9520 Skørping

tilmelding
Tilmelding kan ske på 33 74 07 00 - tast 3


