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1 Nyheder og vejledning til Revision 2017.2.2 

1.1 Overførsel fra Årsafslutning til Revision 

Denne version af Revision 2017.2.2 indeholder rettelser til brug for overførsel af data, saldobalance og 

posttypeinddeling fra Årsafslutning 2017.5 til Revision. 

 

Anvendes der ikke Årsafslutning, er det ikke et krav at opdatere til Revision, version 2017.2.2.  

 

2 Nyheder og vejledning til Revision 2017.2.1 

 

2.1 Windows 2010 Creators Update 

Denne version af Revision 2017.2.1 indeholder rettelser til brug for korrekt anvendelse af Revision i 

Windows 2010 med opgraderingspakken ”Windows 2010 Creators Update”. 

 

Anvendes der ikke Windows 2010, er det ikke et krav at opdatere til version 2017.2.1. Denne opdatering 

er, bortset fra det enkelte navneskifte, der er beskrevet i pkt. 1.2 nedenfor, beregnet til de brugere, der 

bruger Windows 2010. 

 

2.2 Navneskifte 

Revisionskontrollen som vi har i nederste venstre hjørne  

 

 

Har skiftet navn til ”Fejlkontrol” 

 

 

Anvendes der ikke Windows 2010 og kan det frem til næste opdatering accepteres at revisionskontrollen 

ikke hedder ”Fejlkontrol”, kan der ventes til næste release med at opdatere. 
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3 Revision - Produktinformation 

3.1 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. 
 

3.2 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. 
 

3.3 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. 

3.4 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. 


