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1 Version 2019.3A 
Denne version af Revision har versionsnummer 2019.3A.  
Sidste udgivne version er versionsnummer 2019.3  
 
Brugere af RevisorHosting fik automatisk denne opdatering indlæst natten til onsdag d. 23. oktober 2019, 
øvrige brugere kan hente opdateringen på https://wolterskluwer.dk/opdateringer/revision.  
 
 

2 Fejlmeddelelser i Revision 2019.3 
 
Opdateringen bør installeres, hvis der er oplevet nogle af følgende fejl i 2019.3: 
 

• Dobbeltklik i et notefelt i Revision for at gøre feltet større, du er derefter gået til et andet program 
og for gå tilbage til Revision via ikonet i startlinien, men du kommer ikke tilbage til notefeltet, 
men kun til programmet. (Notefeltet er ikke lukket, men ligger "bag" et andet åbent program.) 

 

• Clientview: Hvis du modtog en fejlmeddelelse efter lukning af en revisionsfil, der er åbnet fra 
ClientView. 

 

• Clientview: Hvis du har fået dobbelt revisionsikoner i startlinien, når du har lukket en revisions-
fil, der er åbnet fra ClientView. 

 
I disse tilfælde anbefaler vi, at 2019.3A opdateringen installeres. 
 
 
 
  

https://wolterskluwer.dk/opdateringer/revision
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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 konklu-
sion 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 op-
dateres løbende ved ændringer i lovgivningen og god revisionsskik, således at brugeren er sikker på, at na-
tionale 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 risikovurde-
ringshandlinger, revisionshandlinger, tjeklister mv. Kvaliteten i det revisionsfaglige indhold sikres løbende 
via et tæt samarbejde med udvalgte praktiserende revisorer samt interne faglige eksperter, der følger udvik-
lingen 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 opgaveudfø-
relsen. Denne fleksibilitet øger muligheden for effektivisering af opgaveprocessen. 
 
Revision er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket sikrer en effektiv og sammenhæn-
gende arbejdsproces. 
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