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Revisors forretning ændres markant….
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Automatisering

Transformer
Cloud 

baseret
Samarbejde
med kunder

Digitilisering
Proces

Effektivitet
Rådgivning

Fundamentet for revisors forretning er finansiel compliance



Automatisk data generering
Digitale platforme hvor der er 
adgang til data fra multiple 
kilder

Business insights værktøjer for 
revisor og revisors kunder

Forretningsmodellen ændres:
- fra timebaserede ydelser til 
værdibaseret rådgivningsydelser
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Teknologi åbner for automatisk data 
generering og digitalisering. 
Adgang til og forståelsen af data er
afgørende for success!  

Transformationen sker i hele Europa

Wolters Kluwer hjælper revisions-
virksomheder på transformations-
rejsen i hele Europa

https://wolterskluwer-my.sharepoint.com/personal/peter_alnor_wolterskluwer_dk/Documents/PEA/Videoer/WK0008%20Accountancy%20in%20the%20Future%20SD%202.mp4


Vision & Strategi

Vision
Være den professionelle revisors N°1 companion ved at gøre revisors forretning
mere effektiv og give dem evnen til at levere Business Insights til deres kunder.

Mission

At hjælpe vores kunder med at vækste, lede og beskytte deres og deres kunders forretning

Strategi

Vi tilbyder “connectede” branche værktøjer og digitale
samarbejdsplatforme, der øger revisors og deres kunders
effektivitet.
Værktøjerne skaber Business insights, der gør revisor i
stand til at levere værdifulde rådgivningsydelser til deres
kunder.
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Vi introducerer Capego….



Capego Connected Cloud

Tilføjer rådgivningsydelser og
business insights for revisor

Forbinder kendte værktøjer
med nye cloud løsninger

Løbende udvidelse
med nye online 
services

Revisor og kunder
samarbejder digitalt

Forbinder revisor 
med deres kunder

Step by step  
transformation til
cloud

Sikkert, stabilt og altid
tilgængeligt IT-miljø.

Øger revisors digitalisering



Evolution – ikke revolution

Du får adgang til data og data 
baserede services

Du får din egen kundeportal

Dine nuværende værktøjer er 
integreret, så du fastholder
en effektiv drift 

Vi lancerer løbende nye 
services i portalerne til gavn 
for både dig og dine kunder

Capego Connected Cloud
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Spændende nyheder i alle de 
kendte værktøjer

Helt nye værktøjer som du 
kan opleve på breakouts og i 
demo hjørnet
• TeamMate Analytics
• Finsit

Capego Connected Cloud
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Der er mere endnu….

Vi er godt rustet til en 
fælles fremtid!
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