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Kundecase

Revisor cementerer
succesen med digitalt
hamskifte

Lars Olsen.

Revisionsfirmaet Lars Olsen i Viborg har siden 1995 slået sit navn fast som en af Midtjyllands foretrukne revisionsvirksomheder. Alt imens flere af de store revionsfirmaer har

Af Jacob Lange

forladt byen har Lars Olsen således stille og roligt cementeret succesen og opbygget en
organisation med mere end 30 medarbejdere. Nu er tiden kommet til virksomhedens
næste store udviklingshop: et komplet digitalt kontor, hvor alt ligger i skyen.

Driftige revisionsfirmaer fra Midtjylland har ikke for vane at

opnået en langt slankere infrastruktur omkring vores it,

prale. Det gør Revisionsfirmaet Lars Olsen bestemt heller

og alle kan logge på alle værktøjerne, uanset hvor i verden

ikke. Men det er med et glimt i øjet, når stifteren af virksom-

de er. Det er et stort og vigtigt skridt for os, siger stifteren

heden bekræfter, at det hele går ”ret fornuftigt”.

af virksomheden, Lars Olsen.

Virksomheden har således formået at vokse betragteligt på området for revision og rådgivning af især små og

Ligesom i gamle dage – bare smartere

mellemstore virksomheder i og omkring Viborg. Siden 1995,

Samtlige virksomhedens 31 brugere er koblet op på

hvor Lars Olsen begyndte med blot en enkelt medarbejder,

ReviSky-løsningen fra tre forskellige lokationer, og Wolters

har virksomheden i dag 31 ansatte og kontorer i Viborg,

Kluwer stiller alle servere og programmer til rådighed i den

Bjerringbro og Aalestrup. Udviklingen har muliggjort, at Lars

cloudbaserede løsning. Det betyder, at virksomheden har

Olsen har kunnet tage endnu et stort trin op ad udviklings-

sagt farvel til de gamle servere og nu tilgår alle Microsoft

stigen – nemlig overgangen til en 100 procent cloudbaseret

Office programmerne inkl. Microsoft Outlook, IT Revisor

it-platform fra Wolters Kluwer ved ReviSky. Det betyder,

Professionel og Skat Nova via Citrix. Omkring hele løsningen

at virksomhedens it-værktøjer i dag ligger i skyen, og at

har Wolters Kluwer opbygget firewall, backup, antivirus og

Wolters Kluwer står for al drift og videreudvikling af hele

antispam, og det hele driftes i et certificeret hostingcenter,

virksomhedens it-platform.

så Lars Olsen ikke længere skal tænke ét sekund over driften

- Vi har været kunde hos Focus IT (nu Wolters Kluwer) siden
2000, hvor vi har kørt på en ret traditionel on-premise it-løs-

af it-værktøjerne.
- I begyndelsen kan det virke lidt skræmmende at skifte

ning med server og fællesdrev. I 2015 besluttede vi dog at

til en løsning, der ligger ”i skyen”. Men det er jo bare servere

hoppe over på Wolters Kluwers ReviSky, der samler alle vores

ligesom i gamle dage. Det er bare ikke vores eget hardware.

værktøjer og it-programmer i én samlet cloudbaseret løsning.

Det har fjernet en væsentlig udgift og byrde fra os selv, og

Ud over besparelsen på servere og it-vedligeholdelse har vi

tidligere drev vi tilmed 60 af vores kunders adgang til vores

programmer. Det har vi også lagt over til Wolters Kluwer,

Udviklet fra bunden til revisorer

hvilket giver os både sikkerhed og tryghed, fortæller Lars

IT Revisor Professionel, der indgår som en del af løsningen,

Olsen.

har den fordel, at det er udviklet fra bunden som et ægte
revisorsystem. Det er altså ikke et standardsystem tilpasset

Øget konkurrencedygtighed og effektivitet

revisorer, og det har den fordel, at alle revisorernes arbejds-

Uanset om medarbejderne bogfører, producerer årsregn-

processer understøttes fuldt ud. Det betyder også, at flest

skaber eller udfører andre former for erhvervsservice for

mulige standardrutiner er indbygget i værktøjerne, ligesom

kunderne, sker det i skyen. Og ifølge Lars Olsen er effekti-

den understøtter dokumentationskravene, kvalitetskravene

viteten pr. revisor steget, således at hver medarbejder nu

og ikke mindst kvalitetsstyringen, som er et krav fra myndig-

kan håndtere flere regnskaber end tidligere. Løsningen er

hedernes side.

således med til at gøre Revisionsfirmaet Lars Olsen mere
konkurrencedygtigt og effektivt samlet set.
Skulle der være behov for support, har virksomheden

- Jeg tror ikke, jeg kan pege på en eneste arbejdsrutine i
den nye løsning, som er mere besværlig eller tidskrævende
i forhold til vores gamle setup. Heldigvis! Det første år er

adgang til Wolters Kluwer via en hotline, og Lars Olsens

der selvfølgelig en del, der skal indtastes, indlæses eller

oplevelse er, at der ikke er langt fra problem til løsning.

oprettes, men derefter kører det langt mere effektivt end

Samtidig understreger han, at den nye slanke it-platform

tidligere. ReviSky er derfor en væsentlig del af vores fort-

er perfekt gearet til de kommende års fortsatte vækst.

satte arbejde med at øge konkurrencedygtigheden, slutter

- Løsningen er en kæmpe styrke for os, og det er vitter-

Lars Olsen.

ligt skyen, der driver vores ekspansion. Vi kan nemt koble
nye kunder op på løsningen, og tilsvarende har vi nemt ved
at integrere opkøbte revisionsvirksomheder i den samme
løsning. Vi kan derfor fortsætte med at ekspandere uden
at frygte for it-integrationen, kommenterer Lars Olsen.
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