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Program

▪ Hvordan er det udviklet

▪ Hvad er TeamMate Analytics

▪ Simple funktioner

▪ Danske test der følger med programmet

▪ Udtagning af stikprøver

▪ Spørgsmål



Hvordan laves dataanalyse i dag?

Hvad gør I i dag?

Hvordan gør I det?

Hvor lang tid tager det?



Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Skandinavien

▪ Stockholm, Göteborg, Oslo, København, Svendborg og Aarhus

▪ 280 ansatte (Salg, udvikling, support og administration)

Skandinaviens førende udbyder af software og serviceydelser indenfor: 
Skat, revision og regnskab

En del af Wolters Kluwer, 

▪ Globalkoncern børsnoteret i Holland 

▪ Omsætning 3,6 mia Euro 

▪ 19.000 ansatte

▪ Selskaber i 40 lande



TeamMate Analytics
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• TeamMate Analytics er et tillæg til Excel

• Programmet anvendes allerede af mere +70.000 brugere

• TeamMate analytics er lavet af revisorer, for revisorer



Hvilke data skal vi bruge = bogføring
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• Programmet gør brug af alle posteringerne

• Sidste år, indeværende år og nyt års posteringer

• Debitorer, kreditorer, lager, salgsstatistik mv.

Dato Tekst Konto Bilag Beløb

• Udlæsning kunne fx. være fra E-conomic

Tid Oprettet af Godkendt af



TeamMate Analytics
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• Indeholder +150 test 
klar til brug



TeamMate Analytics
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• Indeholder mange simple funktioner

• Kræver ikke ekspertviden
• Vi er i det produkt, som testen også skal udføres i, 

efter data er gjort klar til brug/test (Excel)

• Vi er i et produkt, som revisor til dagligt arbejder i og kender



Simple funktioner
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• TeamMate Analytics kan hurtigt fjerne:
• Tomme linjer

• Fjerne ”tomrum” foran ordene



Simple funktioner
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• TeamMate Analytics kan hurtigt fjerne:
• Tomme linjer

• Fjerne ”tomrum” foran ordene



Simple funktioner
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• TeamMate Analytics kan hurtigt:
• Beregne nettotallet af debet og kredit



Sammenlægning af ark
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• TeamMate Analytics kan nemt sammenlægge/sammenligne 2 ark



Nummerkontrol – faktura, bilag etc.
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Omsætning - statistik
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Omsætning - visualisering
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TeamMate Analytics – opsummering simple funktioner
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• Funktioner vi som revisor bruger dagligt

• Produktet tjener sig selv hjem

• Funktioner som manuelt tager tid
- Ofte længere tid end vi nok vil erkende



TeamMate Analytics
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• Indeholder allerede ved køb -
danske test klar til brug

• Test der løbende udbygges og vedligeholdes



Lad os se de indbyggede danske test

1) Gennemgang af omkostninger

2) Test omsætning

3) Hvidvask (kontantforbud / skatte- og momsfradrag)

4) Stikprøve
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Dette her er eksempler på test 

Alle test kan tilpasses – hvilke er obligatoriske og hvilke er frivillige

Der er høj grad af mulighed for at tilpasses test til revisionsvirksomheden/erklæringstype/udfordringen



Tak for nu

Tag fat i os hvis der er spørgsmål eller
lignende vi kan være behjælpelig med.

- og husk!!!

- Vi kommer gerne ud og viser programmet
og testene på Jeres kundedata.
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