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Hvad skal revisor vide
om digitalisering?
Hvad er bare snak? Hvad er relevant? Og hvad
betyder det for revisors arbejdsopgaver, hverdag og fremtid?
Tilmeld dig efterårets digitaliseringskurser og
få konkret viden og indsigt, der klæder dig på
til en ny digital og datadrevet virkelighed.

Digital og forretningsmæssig
transformation
Kom på forkant med den digitale transformation. Vi sætter fokus på de vigtigste trends og dynamikker, som driver den digitale verden. Du får begreberne
på plads - og vi gennemgår teknologiens betydning for din egen virksomhed og
dine kunders.
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 takler digitaliseringen.

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

30.10.2019

København

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:

Kurset dykker eksempelvis ned i:
 igitaliseringens betydning for udviklingen i branchen, blandt kunder og
D
konkurrenter
Forstå fremtidens arbejdsmarked og kundebase - hvordan ser det ud for
dig og dine kunder?
Strategiredskaber til, hvordan du kan imødegå og udnytte de digitale
muligheder
Tendenser og begreber inden for digitalisering, herunder Artificial
Intelligence, Internet of Things, robotter, platformsøkonomi, Blockchain
m.m.

Astrid Haug, digital rådgiver, Astrid
Haug Bureau
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Bliv dus med Dataanalyse
Var dataanalyse ikke opfundet som en naturlig del af dine revisionshandlinger,
da du gik i revisorskole? Nu har du muligheden for at blive dus med dataanalyse og lære, hvad du har brug for i din dagligdag som revisor. Kurset giver dig
praktiske færdigheder, så du kan gå hjem og bruge dataanalyse på dine kunders
regnskabsdata med det samme.
Kurset er på et introducerende niveau og forudsætter ikke særlige forkundskaber i statistik, dataanalyse eller analyseværktøjer.

MEDLEMSPRIS: Kr. 4.500
PRIS:

Kr. 6.000

DATO:

STED:

05.11.2019

København

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8

Dit udbytte
 liv skarp på, hvornår du med fordel kan bruge dataanalyse
B
Få redskaberne til at importere data og analyser i praksis med
dataanalyseværktøjer
Lær at bruge dataanalyse som en del af din revisionsproces og bliv mere
effektiv samtidig med at kvaliteten af din revision stiger.

UNDERVISER:
Kim Klarskov Jeppesen, professor
ved institut for Regnskab, CBS.

BEMÆRK! Det er et krav at du medbringer pc (ikke mac) og at du har rettigheder til at installere analysesoftware.

Revisoren som ledelsens
sparringspartner i en digital tid
Styrk din forståelse for de forretningsmæssige processer, der påvirkes af nye
teknologier, og bliv bedre i stand til at rådgive dine kunder om, hvordan de bedst
muligt lykkes i en digital tidsalder. På dette kursus får du en håndgribelig og praktisk værktøjskasse, som du kan anvende til at analysere, hvordan den digitaliserede virksomhed kan/skal fungere. Kurset styrker din evne til at identificere
risici og potentialer ved din egen og dine kunders digitale forretningsstrategier.
Efter kurset vil du kunne:
 orstå den globaliserede, digitale økonomis markedsmekanismer, og
F
hvordan leverancesystemer påvirkes af nye teknologier
Analysere hvordan den digitaliserede virksomhed kan/skal fungere
Sparre omkring økonomiske konsekvenser på top- og bundlinje
Vurdere en transformations tidsmæssige forløb og budgetmæssige
konsekvenser
Vurdere en transformations risikoprofil og foreslå risikominimerende tiltag
og alternativer.
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MEDLEMSPRIS: Kr. 4.500
PRIS:

Kr. 6.000

DATO:

STED:

29.10.2019

København

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Christian Bagge, senior partner,
PROCE Institute.
Palle Stenver, grundlægger, PROCE
Institute.
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Cybersikkerhed

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336

Bliv klog på hvordan du rådgiver dine kunder mod digitale trusler.

PRIS:

Kr. 4.448

Med relativt enkle tiltag i forhold til god rådgivning om cybersikkerhed, kan du
som revisor være med til at forhindre en stor andel af de mest almindelige cybersikkerhedshændelser hos dine kunder.

DATO:

STED:

01.10.2019

Fredericia

08.10.2019

Taastrup

Efter kurset vil du kunne stille kvalificerede spørgsmål til dine SMV-kunder om
deres cybersikkerhed og rådgive dem om trusler og hvordan de kommer omkring dem. Udbyttet af kurset er konkret anvendeligt. Undervisningen tager udgangspunkt i begynderniveau.
Kurset dykker eksempelvis ned i:

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:

 vad er cybersikkerhed og hvilken betydning har det for både revisor og
H
for dine kunder?
Hvad er de mest almindelige og alvorligste digitale trusler mod
små og mellemstore virksomheder? Hvordan identificerer du disse
sikkerhedsrisici hos dine kunder? Og hvilke faldgruber er der?
Hvilke modeller og værktøjer kan du anvende i forhold til cybersikkerhed?
Og hvordan rådgiver du?
Hvilken governance skal kunderne overveje vedrørende cybersikkerhed
og deres årshjul? Og hvordan forbereder de sig bedst muligt mod
hackerangreb?

Årets konference om
Sikkerhed og Revision
Traditionelt set har sikkerhedsfolk og revisorer haft mere fokus på trusler end på
muligheder ved anvendelse af IT. Erkendelsen i dag er, at vi ikke kan sikre virksomhederne fuldstændigt mod truslerne, og vi i stedet skal arbejde på, at der er
transparens og sammenhæng mellem de risici der accepteres og de muligheder
som risikoaccept giver. Denne erkendelse gør det muligt i et åbent samarbejde,
i og på tværs af virksomheder, at drøfte muligheder og trusler ved anvendelsen
af IT til virksomhedens bedste.
Temaet for årets konference er derfor: ‘Muligheder, trusler og samarbejde’.
Vi har inviteret indlægsholdere som sætter fokus på muligheder og trusler
samt hvorledes vi kan være med til at sikre løsninger for virksomheder. Det
være sig i relation til såvel bestyrelsen som til leverandører af de seneste nye
teknologier. Der vil være en blanding af hovedtalere med et bredt orienterende perspektiv samt specialiserede indlæg i streams.

Læs mere på fsr.dk/efteruddannelse

PRIS:

Se fsr.dk/
sikkerhed

DATO:

STED:

05.-06.09.2019

Copenhagen
Marriott Hotel

OE-TIMER:
Fordelingen af timer vil først blive
fastsat, når det fulde program er
tilgængeligt.

UNDERVISER:
Læs mere på fsr.dk/sikkerhed

Det fulde program for konferencen vil være tilgængeligt på fsr.dk/sikkerhed fra
6. juni 2019.
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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 bl.a. ned i disse temaer:
 an du tale ”digitalsk”? Vi giver dig en indføring i begreber som Big Data,
K
Robotics, Artificial Intelligence, Blockchain, cybersikkerhed og mange flere.
 lt hvad du som revisor skal vide om blockchainteknologi og digitale
A
penge
- Hvad er blockchainteknologi og digitale penge? Er det for specielt
interesserede, spekulanter og kriminelle miljøer? Eller en reel udfordring
til national valuta og traditionel betalingsformidling?
- Hvordan vil blockchainteknologien ændre forretningsmodellen for
brancher som finans, regnskab og revision?
- Digitale penge: Hvordan bliver den skatte-, afgifts-, regnskabs- og
revisionsmæssige behandling?
 igitalisering og pengestrømme – hvilken betydning har digitalisering for
D
revision af virksomhedens betalingsstrømme, og hvad kommer f.eks. efter
MobilePay, pengeløse bankfilialer el.lign.?
 igitalisering i den offentlige sektor – hvad er næste step på
D
indberetning af regnskaber, skat etc. - og hvilken indflydelse får det for
revisor?
 igitalisering og løn – mange virksomheder har outsourcet lønsystemet.
D
Vi ser på nye digitale tiltag inden for løn og gager, refusioner, osv.
Cybersikkerhed – sådan ruster du dig til den barske virkelighed.
- Lær at forholde dig til dine kunders sikkerhedsmæssige udfordringer i
dagligdagen, og hvilken betydning det har for din revision.
- Fokus på cyberadfærd i organisationer, herunder e-mails, phishing
attacks, insiders, fysisk adfærd set ud fra et cybersikkerhedsperspektiv,
mobilsikkerhed og adgangskontrol samt sikre websites.
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MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

18.11.2019

Taastrup

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Læs mere på fsr.dk/efteruddannelse
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TJEKLISTE:

Tjekliste:
Kan du svare ja til følgende?
Jeg ved, hvad Blockchain står for, og hvilken betydning det har for revisor
Jeg kender de fem største trusler i forhold til cybersikkerhed
J eg kan forklare mine kunder de væsentligste digitale udfordringer som de står over
for i de kommende år
Jeg forstår at anvende dataanalytics i min revision
J eg er skarp på, hvornår og hvordan mine kunder kan bruge Big Data til at opnå bedre
beslutningsgrundlag og høste værdi
J eg 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.

Mangler der et par stykker eller flere? Fortvivl ikke!
Der er hjælp af hente på vores Digitaliseringsakademi.
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