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Gode grunde
til at vælge
CaseWare

CW*Basis

CW*Rådgivning

CW*Basis er motoren for alle de øvrige
CaseWare-produkter. Her foregår indhentning af data og generering af de
enkelte rapporter og dokumenter.

I CW*Rådgivning har vi samlet værktøjer
og dokumenter, der letter dialogen med
dine kunder.

TILKØB TIL CW*BASIS:

TILKØB TIL CW*RÅDGIVNING:

Kundestyring
Kundestyring er revisors ”skrivebord”, hvorfra du løbende
kan få overblik over opgaver, kunder og deadlines.

Stikprøve
Med stikprøveværktøjet kan du udtage kvalificerede
stikprøver. Udvælgelsen af den specifikke stikprøve bliver
foretaget på basis af teoretisk korrekte beregninger.
Resultatet kan gemmes som pdf.

Du kan bl.a. bruge modulet til at:
• Oprette kunder
• Få let adgang til data om kunder
• Oprette og styre opgaver
• Få overblik over regnskabsfrister på kundeniveau
• Få overblik over forsinkede opgaver
• Identificere risici.
CaseWare Sync
CaseWare Sync giver dig:
• Hurtig og let adgang til data
• Mulighed for, at flere medarbejdere kan arbejde på
den samme kundefil samtidigt
• Høj datasikkerhed, da I henter data ned på den
enkelte maskine og arbejder i en kopi
• Sikkerhed for, at I altid arbejder i de nyeste
versioner af programmerne.
XBRL-tool
Med vores XBRL-tool har du mulighed for at masseindberette årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Det sparer tid og
gør processen meget mere enkel. XBRL-filerne kan læses
via en reader.
CaseWare Connector
Brug Caseware Connector, hvis du har behov for at kunne
koble information mellem CaseWare og Word/Excel.

CW*Regnskab
Modulet gør det nemt at opstille regnskaber. Du får overblik over regnskabsprocessen fra start til slut og sikrer, at du kan opstille regnskaberne på en effektiv
og enkel måde.

Modulet indeholder:
• Opstilling af regnskab:
a) Selskab, artsopdelt og funktionsopdelt
b) Koncerner
c) A-virksomhed
• Udformning af specifikationshæfte
• Intern årsrapport
• Skattemæssige opgørelser
• Afdelingsregnskab - integreret del i regnskaber
for klasse A og specifikationer/intern årsrapportering for selskaber (op til 98 dækningsbidragsopgørelser kan samles i et afdelingsregnskab)
• Indberetning via XBRL til Danmarks Statistik
• Mulighed for flere sprog og tosproget layout.

Fordele for revisor:
- Importering af regnskabsdata fra
forskellige bogføringsprogrammer
- Intern sammenhæng minimerer risikoen for inkonsistens ved ændring i
registreringer
- Generering af XBRL-filer, der kan bruges
direkte til indberetning til Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik
- Løbende opdatering gør det muligt at
udarbejde regnskaber efter gældende
lovgivning
- Godt overblik over alle regnskabselementer.

I Kundestyring kan du bl.a. oprette kunder, få overblik over
vigtige tidsfrister og følge fremdriften på opgaverne.

TILKØB TIL CW*REGNSKAB:
Perioderegnskab
Med perioderegnskabsmodellen kan du let udføre din
løbende rapportering til interne og eksterne interessenter.
Standardskabeloner tilpasses den enkelte virksomhed alt
efter de regnskabselementer, som skal anvendes.
Andelsboligforeningsregnskab
Med denne model kan du udforme regnskaber til andelsboligforeninger. Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber
for andelsboligforeninger, der aflægger regnskab efter
årsregnskabsloven.

CW*Revision
Modulet understøtter handlinger til både revision, udvidet gennemgang,
review og assistanceopgaver og omfatter alle de forhold, der skal håndteres
og dokumenteres i forhold til lovgivningen og internationale standarder.

Modulet indeholder:
• Revision
• Udvidet gennemgang
• Review af regnskaber
• Assistance med regnskabsopstillinger
• Protokolværktøj
• Eksempler og paradigmer til bl.a. handels-,
produktions- og holdingselskaber.

Fordele for revisor:
- Godt overblik over revisionsprocessen
- Sikrer effektive arbejdsgange, høj kvalitet og sikkerhed
i de enkelte arbejdshandlinger
- Dynamiske processer, der tager højde for regnskabspostens væsentlighed og risiko
- Præsentation af relevante forhold
- Let at hente og overføre data til og fra systemer
- Tilknyt dokumentation i form af handlinger,
regnskabsposter og opfølgningspunkter
- Fuld integration til CW*Regnskab.

TILKØB TIL CW*REVISION
Kvalitetsmanual
Kvalitetsmanualen sikrer, at din kvalitetstyring er opdateret og lever op ti gældende standarder og lovgivning.
Modulet indeholder:
• En beskrivelse af revisionsfirmaets kvalitetsstyringsprocedurer og politikker i overensstemmelse med revisorloven, ISQC 1 og internationale revisionsstandarder
• Ledelsesansvar for kvaliteten
• Etiske regler og uafhængighedsregler
• Tavshedspligt, hvidvaskregler
• Menneskelige ressourcer og kompetencer
• Erklæringsopgaver, herunder koncepter for udførelsen af erklæringsopgaver med og uden sikkerhed
• Overvågning, herunder intern overvågning og kontrol af kvalitetsstyringssystem og erklæringsopgaver.
Fordele for revisor:
- Mulighed for at tilrette beskrivelserne i Kvalitetsmanualen, så de passer til firmaspecifikke forhold
- Ændringerne fastholdes ved opdateringer
- Bliver løbende opdateret af godkendte revisorer
med speciale i revisors arbejdsområder
- Effektiv kvalitetsstyring
- Sammenhæng til CW*Revision og andre moduler
skaber et helstøbt kvalitetsstyringssystem
- Tager højde for Revisortilsynets retningslinjer
om kvalitetskontrol
- Lever op til gældende lovgivning og internationale
standarder.

Hosting

Ud over ansvaret for driften og overvågningen af dine servere
omfatter hosting-løsningen også Microsoft Office-licenser,
vedligeholdelse, overvågning og fejlrettelser.
Som udgangspunkt anbefaler vi vores basisløsning,
Terminal Server, der er baseret på Microsoft Remote
Desktop Services (RDS). Det er en enkel løsning, der
dækker de flestes behov.

Vores hosting-løsning sikrer følgende:
• FSR – danske revisorer står for opdateringer og
korrekt opsætning
• Ingen unødig brug af ressourcer i forbindelse
med opdateringer
• Ingen risiko for at anvende gamle
regnskabs- og revisionsmodeller
• Daglig backup
• Maksimal sikkerhed mod virus
• Fuld skalerbar løsning
• Adgang til support/helpdesk.
Har du andre krav til din hosting-løsning?
Hvis du har behov for en løsning, der er mere fleksibel i
forhold til kapacitet og tilgængelighed, tilbyder vi følgende
udvidede løsninger:
•
•

FSR – danske revisorer tilbyder en
skræddersyet løsning, som er tilpasset
brugernes ønsker og behov. Løsningen
bliver løbende opdateret, så den altid
er i overensstemmelse med gældende
lovgivning og standarder inden for
revisors kerneområder – erklæringsafgivelse og regnskab. Vi har samtidig sikret,
at løsningen er fremtidssikret ved at
basere den på CaseWare Internationals
platform.

Citrix XenApp: En løsning, der er baseret på Citrix Xen-App
og som giver adgang til løsningen via Citrix Receiver.
Dedikeret server: En løsning, der er meget fleksibel og
opbygges, så den passer til jeres behov.
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Overgangen fra din nuværende løsning til CaseWare-løsningen behøver ikke kræve ændringer i forhold til drift og vedligeholdelse. Går du med overvejelser om hosting, tilbyder
FSR – danske revisorer en professionel hosting-løsning, hvor
vores erfarne medarbejdere klarer drift og overvågning af
systemet og sikrer, at alt virker som aftalt.

Fordele ved CaseWare-løsningen
Løsningen understøtter revisorernes arbejde og
sikrer en effektiv arbejdsproces.
Alle arbejdsprocesser i samme værktøj. Løsningen sikrer
sammenhæng mellem erklæringsafgivelser, regnskaber og
elektroniske indberetninger.
Løbende opdatering. Alle værktøjer opdateres løbende ved
ændringer i lovgivning og standarder.
Data flyder frit mellem modulerne. Det sikrer, at tallene er
opdateret, uanset hvilken del af løsningen du arbejder i.
Dansk support og udvikling.
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