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1 Nyheder til Revision 2017.3.1 
Denne version af Revision indeholder kun én rettelse. Vi har oplevet supports fra brugere, som har haft 
udfordringer med at gemme revisions-filen. Dette er rettet i denne version. 
 
Nedenstående nyheder fra releasen den 26. oktober er stadig gældende. 
 
 

2 Nyheder og vejledning til Revision 2017.3 
 
Denne vejledning indeholde en beskrivelse af nedenstående punkter til denne version af Revision.:  

- Nyt navn på arbejdsområde. ’’Revision” er omdøbt til ’’Handlinger’’. 
- Forbedring af processen ved start af ny kunde og ved omgørelse af valgt skabelon. 
- Tekstskabeloner. 
- Standardtekster. 
- Firmatitel i tekstskabeloner. 
- Klientskabelon. 

- Nyt punkt til kundekendskab (hvidvask). 

- Overførsel fra Årsafslutning af stamdata. 

- Hjælpemenu. 

- Slet vedhæftede filer. 

- Opdatering af tjeklister. 

- Mulighed for at slette hele saldobalancen. 

- Transaktionsanalyse. 

- Flere meddelelser i fejlkontrollen. 
 
 
Ud over ovenstående punkter indeholder denne release af Revision diverse forbedringer og fejlrettelser: 

- Diverse manglende oversættelse. 

- Mulighed for at gå til forrige skærmbillede med knappen tilbage.  

- Skærmboks der hænger på skærmen i visse tilfælde. 

- Samling af spørgsmål om pdf-udskrift og låsning af fil til én side i forbindelse med årsskifte. 
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3 Nyt navn for arbejdsområdet 
Vi har skiftet navn på fanen i arbejdsgangen.  

 
 
Fanen hedder nu ”Handlinger”, som er en langt bedre betegnelse for programmet og de typer af 
opgavetyper, der kan udføres i programmet. 

 
 
 

4 Forbedring af  processen ved start af  kunde og ved 
omgørelse af  valg. 

Hele processen vedrørende oprettelse af ny kunde eller omgørelse af eksisterende valgte skabeloner er 
ændret. 
 
Nedenfor er beskrivelsen opdelt i 2 faser. ”Opstart af ny kunde” og ”Omgørelse af skabeloner” 
 
Generelt for begge gælder at ”Dokumentationsguiden” er grå/undertrykt under ”Basisoplysninger” og 
”Dokumentationsguide”. 
Ønskes valget ændret i ”Dokumentationsguide”, så skal ”Guide for valg af skabelon” vælger fra menuen 
”Skabelon”. Dette er nærmere beskrevet i punktet ”Omgørelse af skabeloner”. 
 
Påstanden til hjælp for ”Dokumentationsguiden” kan udfyldes i forbindelse med ”Guide for valg af 
skabelon” eller direkte i arbejdsgangen under ”Basisoplysninger” og ”Dokumentationsguide”. 
Øvrige bemærkninger til valgt dokumentationsmetode kan kun beskrives under ”Basisoplysninger” og 
”Dokumentationsguide”. 
 

4.1 Opstart af ny kunde 

I forbindelse med opstart af ny kunde er det ændret således, at de valg der foretager i processen påvirker 
de efterfølgende valgmuligheder. 
 

4.1.1 1. og 2. step - Påstande, dokumentationsguide 

Hvis der ikke vælges opstart af ny kunde med en klientskabelon i 1. step, vil det efterfølgende vindue 
indeholde påstande til hjælp til dokumentationsguiden. Spørgsmålene kan udfyldes her eller efter 
kundefilen er etableret.  
Påstandene kan også udfyldes og ændres efter filen er etableret. Det er også her muligt at tilknytte 
bemærkninger til den valgte dokumentationsmetode. 
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4.1.2 3. step - Dokumentationsmetode og handlingsbank 

I næste skærmbillede vælges den ønskede opgavetype. Valg af opgavetype betyder samtidig, at 
substanshandlinger til den valgte opgave type sker automatisk i step 5. 
 
Dette minimerer samtidig risikoen for at vælge én opgavetype her og vælge en anden type 
substanshandlinger. 
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4.1.3 Step 4 - Posttypeinddeling 

I step 4 vælges den ønskede posttypeinddeling som hidtil.  
 

 
 
 

4.1.4 Step 5 – Substanshandlinger 

Næste billede indeholder guide for valg af skabelon til substanshandlinger. Valgmulighederne i dette 
skærmbillede afhænger af valget foretaget under step 3. 

 
Valget af skabelon bestemmer hvilke substanshandlingsbank, der vil blive tilknyttet et givent niveau af 
handlinger.  
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4.1.5 Step 6 - Tekstskabelon 

I sidste skærmbillede vælges ønskede tekstskabeloner. Den automatisk valgte skabelon vil afspejle valget 
fra step 3.  
 

 
 
Der er altid mulighed for at vælge en anden tekstskabelon pakke.  Er der lavet egne tekstskabelon pakker, 
skal disse altid vælge manuelt. 
 
 

4.2 Omgørelse af skabeloner 

For eksisterende kundefiler kan omgørelse af valgte skabeloner ske ved at køre guiden ”Guide for valg af 
skabelon” fra menuen ”Skabeloner. 
 
I forbindelse med gennemgangen af guiden skal man være opmærksom på følgende: 
 

4.2.1 Substanshandlinger 

I skærmbillede med substandshandlinger skal det bemærkes, at markøren altid vil stille sig i ”Behold aktuel 
skabelon”.  
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Dette er uanset hvilket valg der er foretaget i skærmbilledet ”Dokumentationsmetode og handlingsbank”. 
Dette betyder at ved ønske om at lave en kundesag om fra revision til udvidet gennemgang, der er det 
vigtigt at rykke markering op i ”Wolters Kluwer skabelon til udvidet gennemgang”.  
I modsat fald vil de eksisterende substanshandlinger for revision blive bibehold. 
 
Se nedenstående 2 skærmprint. 
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4.2.2 Tekstskabelon 

I forbindelse med omgørelse af valg, skal man ligeledes være opmærksom på hvilken tekstskabelon pakke, 
der vil blive indlæst i tilfælde af ændring af opgavetypen. 
 

5 Tekstskabeloner 
Der har hidtil været 1 samlet pakke med alle tekstskabeloner. Denne pakke er nu udvidet, således at der er 
en pakke med de dokumenter, der er relevante for henholdsvis:  

- Assistance 

- Revision 

- Review 

- Udvidet gennemgang 
 
Den samlede pakke med alle dokumenterne er stadig tilgængelig. 
 

6 Standardtekster 
Der er nu lagt et ekstra led ind i muligheden for at kunne oprette egne tekster. Dette giver mulighed for at 
lave bedre orden i tekster.  

 
Eksisterende tekster vil kunne tilføjes et ekstra navn for ”Hovedgruppe”. 
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7 Firmatitel i tekstskabeloner 
Med programmet følger flere tekstdokumenter med, som kan indlæses i kundefilen. Et eksempel herpå er 
advokatbrev. 
 
I langt de fleste tekstskabeloner fremgår revisorfirmaet titel. Denne har hidtil skulle skrives manuelt efter 
indlæsning af dokumentet. 
Dette er rettet således, at firmatitel kan indsættes automatisk. Automatisk indsættelsen af firmatitel sker fra 
de indtastede brugerinformation i menuen ”Værktøj” og ”Brugerinformation”. 

 
 
 
 

8 Klientskabelon 
 
Der er sket forbedringer i muligheden for dannelse af klientskabelon. 
 
Det er nu muligt at anvende en helt gennemarbejdet og perfekt afsluttet kundefil og omdanne denne til en 
klientfil.  
Der vil kun være meget specifikke bemærkninger i den enkelte kundesag, som vil skulle nulstilles manuelt. 
Det kunne fx være tekster i sammenfatninger og konklusioner. 
 
I forbindelse med dannelse af klientfilen bliver firmaoplysninger, regnskabsår, saldobalance helt 
automatisk nulstillet. Ud over disse oplysninger er der mulighed for valgfrit at tilpasse hvor meget om skal 
slettes. 
 
Oplysninger der forbliver i klientskabelon uanset valgene nedenfor: 

 Opgavebemanding. 

 Revisor er valgt fra år 

 Tekster i sammenfatning på arbejdssiderne 

 Tekster i konklusion på arbejdssiderne. 
 
 
I forbindelse med dannelse af klientskabelonen, vil det i nedenstående skærmbillede være muligt at lave 
diverse brugertilpasninger. 
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Mulighederne for tilpasning er disse: 

 
 
 
Brugertilpasningerne er illustreret nedenfor. 

 
De 4 første muligheder fremgår af næste skærmbillede. 
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”Slet noteringerne: RN og BTL på alle arbejdssider” er noteringerne fra fanen 
”Sammenfatning/Konklusion”. 
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”Slet alle svar i alle tjeklister incl. noteringer til RN” 
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9 Kundekendskab 
Der er oprettet nyt punkt under ”Indledende handlinger” til brug for bedre kendskab af kunden i relation 
til hvidvaskningsloven.  
Skemaet er opbygget således, at besvarelsen af det enkelte spørgsmål er afgørende for hvilket/hvilke 
efterfølgende spørgsmål, der skal besvares. 
 

10 Overførsel fra Årsafslutning til Revision 
Vi har foretaget forbedring af overførslen, således at flere oplysninger kommer med over ved opstart af 
Revision fra Årsafslutning. 
 

11 Hjælpemenu 
Strukturen i hjælpemenuen er ændret således at den minder mere i struktur med de øvrige programmer fra 
Wolters Kluwer. Det er bl.a. muligt at starte en TeamViewer session direkte fra hjælp. 
 

12 Slet vedhæftede filer 
Vedhæftede filer på arbejdssiderne vil altid kunne slettes i filoversigten (F7). 
Det er nu muligt direkte fra arbejdssiden at vælge i mellem at slette linket til den pågældende fil på 
arbejdssiden. Slette linket til filen, er den stadig i filoversigten (F7) og der vil stadig kunne refereres til filen 
igen. 
Det er også muligt at slette linket samt filen på samme tid. Vælges der slet af filen, bliver filen slettet totalt. 
Er der referencer til filen fra flere arbejdssider, så forsvinder den fra alle arbejdssider. 
 

13 Opdatering af  tjekskemaer 
Der er foretaget opdatering af følgende tjekskemaer 

 Uafhængighedsvurdering 

 Opgavevurdering og professionel risiko 

 Hvid-/sortvask af penge 
 
For opdatering af tjeklister henvises til brugermanualens afsnit om opdatering. 
 

14 Slet saldobalance 
Det er nu muligt under saldobalancen ved et tryk på knappen ”Slet alle konti” og slette hele saldobalancen 
på engang.  
 

15 Transaktionsanalyse 
Ved anvendelse af transaktionsanalyse er det nu muligt at sætte disse analyser op, ud fra 
posttypeinddelingen i stedet for på kontoniveau. 
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16 Fejlkontrol 
I fejlkontrollen har vi udvidet denne til at lave kontroller. 
 

16.1 Aktiver = passiver 

Fejlkontrollen kontrollerer om aktiver og passiver er lige store. Dette betyder at den tager højde for om 
der er foretaget resultatdisponering på det korrekte beløb svarende til årets resultat. 
 
Importeres årets saldobalance fra en csv-fil, så er det vigtigt at have foretaget en resultatdisponering i 
denne fil inden importen foretages. I modsat fald vil fejlkontrollen melde om ubalance. Det er ikke muligt 
at foretage efterposteringer i Revision. 
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16.2 Revisionsmål 

Er der identificeret en risiko i forbindelse med planlægningen, skal der ud over regnskabspost også påføres 
revisionsmål for risikoen. Dette er en kontrol der er der i forvejen. 
Under substanshandlingen skal der ved udførelsen angives hvilken handling, der dækker den 
særskilte/betydelige risiko.  
Det nye i fejlkontrollen er at den kontrollerer om den valgte handlings revisionsmål, er det samme 
revisionsmål, som blev angivet i forbindelse med identificeringen af risikoen. 
 
I nedenstående eksempel er identificeres en risiko, som har revisionsmålet ”Nøjagtighed” (Nø). Hvis der 
under substanshandlingen vælges en anden handling med et andet revisionsmål til afdækning af risikoen, 
så giver dette en meddelelse i fejlkontrollen. 
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17 Revision - Produktinformation 

17.1 Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde 

Revision er et fleksibelt og brugervenligt program til dokumentation af planlægning, udførelse og 
konklusion ved revision og andre erklæringsopgaver. Programmet hjælper dig med at opfylde alle krav i 
henhold til gældende internationale revisionsstandarder mv., samt at din revisionsvirksomhed lever op til 
kravene i forhold til kvalitetssikring af revisionsdokumentationen på sagsniveau. 
 

17.2 Løbende opdatering 

Revision er opbygget efter internationalt anerkendte revisionsmetodikker og -standarder. Programmet 
opdateres løbende ved ændringer i lovgivningen og god revisionsskik, således at brugeren er sikker på, at 
nationale standarder og regler overholdes. I den forbindelse opdateres også eksisterende klientfiler på en 
fleksibel måde, der gør det muligt at styre opdateringerne individuelt, for den enkelte kundefil. 
 

17.3 Stærkt fagligt indhold 

Revision er et revisionsværktøj med et betydeligt omfang af revisionsfagligt indhold, herunder 
risikovurderingshandlinger, revisionshandlinger, tjeklister mv. Kvaliteten i det revisionsfaglige indhold 
sikres løbende via et tæt samarbejde med udvalgte praktiserende revisorer samt interne faglige eksperter, 
der følger udviklingen i revisionsbranchen. 

17.4 Stor fleksibilitet 

Revision er gjort fleksibel, således brugeren har mulighed for at skabe egne skabeloner til forskellige typer 
af opgaver, hvor omfanget af revision og dokumentation er tilpasset den enkelte opgaves art og omfang. 
Herudover er der inkluderet nogle standard-skabeloner i programmet, der hjælper brugeren i 
opgaveudførelsen. Denne fleksibilitet øger muligheden for effektivisering af opgaveprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revision er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket sikrer en effektiv og 
sammenhængende arbejdsproces. 


