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Hvad skal revisor vide
om digitalisering?
Den digitale verden er accelereret af den teknologiske udvikling, og man
kan let miste pusten, når robotter, Blockchain og droner flyver gennem
luften af clouds og data. Hvad er egentlig op og ned i al den teknologi
og digitalisering?
Hvad er bare snak? Hvad er relevant? Og hvad betyder det for revisors
hverdag og fremtid?
Tilmeld dig efterårets digitaliseringskurser og få konkret viden og indsigt, der klæder dig på til en ny digital og datadrevet virkelighed.
Med venlig hilsen
FSR - danske revisorer

Digital og forretningsmæssig transformation
Få indblik i og ikke mindst et overblik over de teknologiske udviklinger, og hvad de
betyder for revisors forretning og strategi. Bliv bevidst om, hvordan du kan komme
et skridt foran dine kunder og forvandle den nye verdens mange udfordringer til
muligheder – både for dig selv og din forretning.
Vi sætter fokus på de vigtigste trends og dynamikker, som driver den digitale
verden. Du bliver indført i teknologiernes betydning for revision, økonomistyring og forretningsudvikling hos virksomheder og organisationer. Med inddragelse af best-practice cases, øvelser og gruppediskussioner lærer du, hvad
de nye teknologier betyder for markedet og brancheforholdene, samt hvordan
vindervirksomheder adopterer og tackler digitaliseringen, herunder f.eks.:
•	Digitaliseringens betydning for udviklingen i branchen,
blandt kunder og konkurrenter
•	Robottens betydning for revisionsprocessen
•	Mulighederne ved datavisualisering
•	Strategi og forretningsudvikling i den digitale verden
•	Strategiredskaber til, hvordan du bliver klar til at imødegå
og udnytte mulighederne i den digitale verden.
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Big Data – at finde nålen i en høstak
Al revision bygger på data. Big Data er bare et udtryk for, at analyse af større datamængder kan give mulighed for endnu bedre beslutningsgrundlag i virksomheder
og organisationer. Men større datamængder gør det ikke just nemmere at finde nålen i høstakken! Så hvordan kan du som revisor blive skarp på, hvad mulighederne
og udfordringerne er ved big data, samt hvornår og hvordan dine kunder kan bruge
data til at opnå bedre beslutningsgrundlag og høste værdi?
Med fokus på centrale koncepter og begreber inden for Big Data giver kurset dig
indblik i, hvad der er op og ned. Hovedvægten er på den konceptuelle forståelse af
Big Data. Gennem casestudier og teoretisk indføring bliver du introduceret grundigt til anvendelsesmuligheder og -udfordringer for både revision og forretningsmuligheder.
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Kurset vil bl.a. omhandle:
•	Struktureret data og ustruktureret data
•	Data mining
•	Big social data
•	Open source redskaber
•	Etik og retningslinjer.		

Business Intelligence, Business Analytics og analytisk BSC
Kurset omhandler centrale koncepter og begreber i informationssamfundet, hvor særligt Business Intelligence, analyse og brug af Balanced Scorecard i den digitale verden er
nøglefaktorer for de fleste virksomheder og organisationer.

Medlemspris: Kr. 6.600
Pris:
Kr. 8.800

Herunder f.eks.:

Dato:
10.12.2018

•	Udviklinger i Business Intelligence og beslutningsgrundlag for ledelser
•	Gennemgang af decriptive, predictive og prescriptive analytics
•	Det analytiske Balanced Scorecard
•	KPIer, incitamentstrukturer og måling af performance med nye datakilder
•	CSR analytics og andre nye områder for revisor.
Kurset assisteres med et værktøj – spreadsheet – til fx analytisk Balanced Scorecard.
Det betyder i praksis, at du efter kurset får et værktøj med hjem, som vil styrke dit
fremtidige arbejde.
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Digital kommunikation – få succes med online kundemøder
Undersøgelser viser, at online-møder er mere effektive end fysiske møder, og der
er store tidsbesparelser at hente for både revisor og kunde. Dette kursus er for
dig, som vil klædes på til at holde gode og effektive online-møder med kunder,
samarbejdspartnere og kolleger. En mødeform der vinder mere og mere indpas.
Vi sætter fokus på både teknik og det kommunikative aspekt i online-møder
og træner, hvordan der skabes ’nærvær på distancen’. På kurset får du
inspiration og træning i at håndtere de mest gængse udfordringer ved onlinemøder, så du kan invitere og afholde online-møder, straks når du kommer
hjem.
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Medbring egen PC samt headset.

Årets konference om sikkerhed og revision
Igennem de senere år har der været en bevægelse fra sikkerhedskultur mod
risikokultur. I stedet for at leve i en forestilling om, at vi kan sikre os fuldstændig,
er der nu større accept af, at man skal forholde sig til risici.
Vi har inviteret indlægsholdere, der i det daglige arbejder med at tage stilling
til, hvilke situationer vi skal sikre os imod, og hvordan vi er bedst rustet til at
håndtere situationen, når det går galt.
Se det fulde program for konferencen på fsr.dk/sikkerhed

Pris: Se fsr.dk/sikkerhed
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Ajour! Digitalisering
Få et praksisnært indblik i digitalisering og de nye teknologiers konsekvenser for
revisorbranchen. På kurset sætter vi fokus på den viden, som enhver revisor bør
have om digitalisering.
Vi sætter digitalisering i et praktisk perspektiv og klæder dig på til at møde
revisorbranchens nye teknologiske muligheder. Med afsæt i revisors hverdag
gennemgår vi de områder, der oftest giver anledning til spørgsmål eller usikkerhed hos revisor.
Vi dykker ned i disse temaer:
•	
Kan du tale ”digitalsk”? Vi giver dig en indføring i begreber som Big Data,
Robotics, Artificial Intelligens, Block Chain, cybersikkerhed og mange flere.
•	
Alt hvad du som revisor skal vide om Blockchain og digitale penge
- Hvad er blockchain og digitale penge? Er det for specielt interesserede,
spekulanter og kriminelle miljøer? Eller en reel udfordring til nationale
valutaer og traditionelle betalingsformidling?
- Hvordan vil blockchain-teknologien ændre forretningsmodellen for
brancher som finans, regnskab og revision?
- Digitale penge: Hvordan bliver den skatte-, afgifts-, regnskabs- og
revisionsmæssige behandling?
•	
Digitalisering og pengestrømme – hvilken betydning har digitalisering for
revision af virksomhedens betalingsstrømme, og hvad kommer f.eks. efter
Mobil Pay, pengeløse bankfilialer el.lign.?
•	
Digitalisering i den offentlige sektor – hvad er næste step på indberetning
af regnskaber, skat etc. - og hvilken indflydelse får det for revisor?
•	
Digitalisering og løn – mange virksomheder har outsourcet lønsystemet.
Vi ser på nye digitale tiltag inden for løn og gager, refusioner, osv.
•	
Cybersikkerhed – sådan ruster du dig til den barske virkelighed.
- L ær at forholde dig til dine kunders sikkerhedsmæssige udfordringer i
dagligdagen, og hvilken betydning det har for din revision.
- F
 okus på cyberadfærd i organisationer, herunder e-mails, phising
attacks, insiders, fysisk adfærd set ud fra et cybersikkerhedsperspektiv,
mobilsikkerhed og adgangskontrol samt sikre websites.
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TJEKLISTE:

Tjekliste:
Kan du svare ja til følgende?
ü Jeg ved, hvad Blockchain står for, og hvilken betydning det har for revisor
ü Jeg kender de fem største trusler i forhold til cybersikkerhed
ü Jeg kan forklare mine kunder de væsentligste digitale udfordringer, som de står
overfor i det kommende år
ü Jeg forstår at anvende data analytics i min revision
ü Jeg er skarp på, hvornår og hvordan mine kunder kan bruge Big Data til at opnå
bedre beslutningsgrundlag og høste værdi
ü Jeg har overblik over de teknologiske udviklinger, samt hvad de betyder for min
forretning og strategi.
Har du seks ud af seks rigtige – tillykke. Du har et kæmpe forspring i forhold til mange i
branchen.

Hvis der mangler et par stykker eller flere. Fortvivl ikke!
Der er hjælp af hente her i kursuskataloget.

Der tages forbehold for trykfejl i kursuskataloget samt for udsolgte kurser.
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