Auditfiles en data analyse, omdat u niets wilt
missen!
Over de noodzaak van data analyse in de controle is
iedereen het wel eens. Ook de voordelen zijn evident:
het is efficiënt, verhoogt de kwaliteit van de controle
en het biedt mogelijkheden voor advisering aan uw
klant.
Om deze voordelen te kunnen benutten staat u wel
voor de uitdaging om de geschikte middelen te vinden.
Zonder de geschikte middelen is het een tijdrovend
proces met tal van technische hordes die moeten
worden genomen. Kortom voordat u daadwerkelijk aan
de slag kunt met de inhoud, is al veel tijd en budget
verloren.
Bovengenoemde punten zijn belangrijke redenen dat
een structurele en gerichte toepassing van data
analyse eerder uitzondering dan regel is. Vooral in de
MKB controlepraktijk. Dit terwijl de auditfiles meer en
meer een belangrijke basis bieden voor analyses en
controles. Met onze aanpak helpen wij u de
uitdagingen aan te gaan en de kansen van data
analyse eenvoudig te gaan benutten.

Jaarrekening/RGS
Met de Auditfiles Analyser & Reporter kunt u door het
koppelen van de grootboekrekeningen uit de auditfile
Financieel
ook
een
jaarrekening
genereren.
Dit kan ook op basis van het Referentie
Grootboekschema (RGS), dat volledig is opgenomen.
Het jaarrekeningoverzicht biedt verdieping van
controles, bijvoorbeeld kengetallen zoals de du Pont
analyse en het kasstroom overzicht.

Voordelen
De voordelen van Auditfiles Analyser & Reporter zijn:
-

Kostenbesparing;
Hogere kwaliteit en betere dienstverlening;
Meer dan 130 analyse- en controlefuncties;
Analyses zijn flexibel aan te passen;
Gericht kunnen doorzoeken van gegevens;
Logging van uitgevoerde analyses;
Bewaren van analyses voor hergebruik;
Export analyses naar Excel en CSV.

Auditfiles Analyser & Reporter
Analyse van andere data
De Auditfiles Analyser & Reporter biedt een krachtige
en praktische oplossing waarmee u snel inzicht krijgt
in belangrijke aspecten van de te controleren
administratie. Als basis voor de analyses wordt
gebruikt gemaakt van de auditfiles zoals die door
diverse pakketten ten behoeve van de belastingdienst
worden aangemaakt, zoals:
-

Auditfile
Auditfile
Auditfile
Auditfile

Financieel*;
Salaris;
Afrekensystemen;
Rittenregistratie

* Voor een overzicht van de pakketten die de Auditfile Financieel kunnen aanleveren zie
achterzijde.

Analyses en controles
Standaard is voorzien in meer dan 130 functies.
Bijvoorbeeld voor:
- Analyse en controle van stamdata van grootboek,
debiteuren, crediteuren;
- Analyse en controle van transacties, bijvoorbeeld
resultatenrekening,
balans,
debiteuren,
crediteuren, voorraad, inkoop en verkoop;
- Cijfervergelijking en analyses.
Met de functie Bulkanalyse kunnen veel gevraagde
analyses met een druk op de knop in één keer worden
uitgevoerd.

Naast de Auditfiles Analyser & Reporter bieden wij
ook de Full Analyser & Reporter aan.
Dit is een compleet data analyse en conversie
programma waarmee diverse bestandsformaten en
databases kunnen worden ontsloten en geanalyseerd.
Bijvoorbeeld MT940 bestanden. U kunt gegevens
verrijken, filteren, koppelen en geschikt maken voor
bijvoorbeeld rapportage en onderzoek.
Uiteraard biedt de Full Analyser & Reporter ook alle
functies voor de analyse en controle van Auditfiles.

Meer informatie
Wilt u ook de mogelijkheden en voordelen van data
analyse benutten, maar herkent u de genoemde
uitdagingen en drempels?
Aarzel dan niet en overtuig u zelf door gratis de
demonstratieversie te downloaden en uit te proberen.
http://www.itriskcontrol.nl/data-analyse/
IT Risk Control B.V.
Postbus 715,
7550 AS Hengelo
Telefoon :
Email
:

+ 31 (0)53 4786 143
info@itriskcontrol.nl

Voor het uitvoeren van cijfervergelijkingen kunt u
auditfiles van meerdere boekjaren en/of bedrijven,
bijvoorbeeld van werkmaatschappijen, inlezen.

Aan het resultaat herkent u onze toegevoegde waarde!!
www. ITRiskControl.nl

Overzicht pakketten met Auditfile Financieel*

Accept Financieel
AccountView Business, Team en Solo
Across
Aderant Expert
Afas Profit
Allure Financieel
Asperion inBalance
Automate / GTi
BaseNet Advocatuur
BizzMore
CASH Compact
CASHWeb
CASHWin (offline pakket)
CC-Law
CIRIS Financieel
Commerce Finance
CompAny MultiBiz
Compleet Boekhouden
Conscribo
Davilex Account
Davilex Account Basic
Davilex Account Pro
Davilex Accountant
Davilex Club
Davilex Compact
Davilex Factuur
Davilex Totaal
Driver
e-Boekhouden.nl
EasyAdministratie
Elite 3E
Exact Globe 2000
Exact Globe 2003
Exact Globe Next
Exact Online Boekhouden
Finmaster
FIS
FIS2000
FMS
Grote Beer
Heart Profit
iApplicaties
iMUIS
iMUIS Online
Informer Account Extra Pro
Informer Account Plus Pro
iProfit
IVS Factor
Join Account
Kasboek (Kas-, Bank-, Giroadministratie)
KB WinFin
King Business Software
Kleisteen
Komas

Magic4Business Financieel
Mamut Business Enterprise
MD Advocaat
Melissa
Metacom
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics NAV
MicroStar Software
Mifas-Financieel
Mill7
Minipak boekhouding
MINOX voor DOS
MINOX voor Windows
MKBoek
MKG
Mondius
MoneyBird
MoneyMan
Navision
Oculus Financieel
Offective
Ohmega Account
Ohmega Business
Online boekhouden 7x24.NL
Oracle E-Business
osFinancials
Platform Financieel
Profit Accountancy
Profit Financieel
Profit Small Business
PSU Boekhouden
Reeleezee Administratie
SAP Business One
SAS - R&D Systeem
Scipio
SERA
SnelStart
Syntess
TechyTax
TriaFIN4
TurboCASH
Twinfield
UNIT4 Multivers Accounting
UNIT4 Multivers Medium
UNIT4 Multivers XtraLarge
VakWare® Enterprise Resource Box (ERB)
Vemasoft
VIG Admin
Wings
WyXX Financieel
Yoursminc

*Dit overzicht is een momentopname. Het aantal pakketten
dat auditfiles kan aanmaken wijzigt nog steeds.
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