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1 Version 2019.2 
Denne version af Revision har versionsnummer 2019.2.  
Sidste udgivne version er versionsnummer 2019.1  
 
Brugere af RevisorHosting får automatisk denne opdatering indlæst natten til torsdag d. 16. maj 2019, øv-
rige brugere kan hente opdateringen på https://wolterskluwer.dk/opdateringer/revision.  
 

2 Integration til ClientView  
Revision overfører nu flere informationer fra ClientView til Revision. Felter der overføres fra ClientView 
bliver grå i Revision og kan kun redigeres/opdateres fra ClientView. 
 

2.1 Co adresse 

Feltet Co adresse er oprettet og bliver importeret fra feltet Adresse 1 i ClientView 
 
ClientView: 

 
Revision: 
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2.2 Direktion og bestyrelse 

Virksomhedens direktør/-er og/eller bestyrelse der er indtastet under Roller i ClientView: 

 
 
Ledelse bliver overført til ”Hvem tegner virksomheden”, under virksomhedsoplysninger – ejerforhold 
og ledelse: 
 

 
 
Bestyrelse bliver overført til Ledelse - under virksomhedsoplysninger – ejerforhold og ledelse: 
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2.3 Revisor - opgavebemanding 

Hvis opgavebemandingen er tom i Revision bliver feltet opdateret med informationer fra rubrikken roller 
fra ClientView.  
 
Revisorer tilknyttet til rollerne Underskrivende Revisor og Udførende Revisor: 

 
 
Rollerne Underskrivende Revisor og Udførende Revisor bliver overført til: 
 

 

 
 
Revisor skal selv vælge ansvarsrolle i revision. 
 
Hvis revisor efterfølgende bliver opdateret/ændret i Roller i ClientView bliver opgavebemandingen i Revi-
sion ikke opdateret eller overskrevet med de nye informationer. 
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2.4 Udskrifter til pdf 

Udskrifter kan nu gemmes direkte under dokumenter – indeværende regnskabsår – revision 

 
  

1. Klik på ”til PDF” 
2. Tilret filnavn og klik ”OK”  
3. Klik Annuller for at komme ud af udskriftsmenuen og tilbage til Revision. 
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3 Rettelser af  mindre fejl og vedligeholdelse af  program-
met 

3.1 Klientoversigt 

Virksomhedsnavn/Beskrivelse er tomt  

 
 
hvis filen gemmes igen vises Virksomhedsnavn/Beskrivelse i kolonnen: 
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3.2 One Note printer 

Ved opdatering af Microsoft programmer, kunne der opleves problemer med at OneNote blev valgt som 
standardprinter. Dette er nu løst, så OneNote printer ikke påvirker brugen af Revision. 
 

3.3 Visning af navn på åben kundefil 

Navnet på din aktuelle kundefil bliver nu vist i nederste venstre hjørne af programmet: 

  
 

3.4 Send til Support 

Du kan nu sende din kundefil sikkert direkte til Wolters Kluwer support via hjælp -> Send til support. 
Funktionen er opdateret og sender ikke længere to mail om, at Wolters Kluwer har modtaget materiale fra 
dig. 
 

3.5 Sammenfattende Memo 

Hvis du udskriver Sammenfattende memo  

 
 
Bliver rapporten nu placeret under: 
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4 Anslået risiko 
Uanset om der er et beløb eller ej i en Regnskabspost, sættes væsentligheden automatisk til høj, hvis der er 
markeret en betydelig risiko på området: 
 

 
 
Hvis der i ”indstillinger for risikovurdering” vælges at opdatere, jf. guiden: 

 
 
Sættes alle revisionsmål også til høj: 
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5 Tjeklister 
Følgende tjeklister er opdateret 

 
 Stiftelse af kapitalselskab   

o ophør af IVS  
o ny beløbsgrænse 

 

6 Hastighed i programmet 
 
Ved afvikling af Revision via terminalserver eller Citrix løsning, har flere oplevet nedsat hastighed i pro-
grammet. Hvis opdateringsfrekvensen for fejlkontrollen i indstillinger ændres til 7 sekunder eller mere, af-
vikles programmet væsentligt hurtigere. Ulempen er, at fejlkontrollen bliver vist med forsinkelse, med 
samme interval. 
 
 

 
 
 
Vi har opdateret Revision, så det er blevet mere kompatibelt med nyere server typer (2016-2019) og nyere 
skærmtyper, så din brug af Revision bliver forbedret.  
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7 Revision - Produktinformation 
7.1 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. 
 

7.2 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. 
 

7.3 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. 

7.4 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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