Objevte možnosti, které se skrývají ve
vašich datech
IDEA 10

Vyhledat

Vizualizovat

Doporučení

tajemství skrytá ve
vašich datech

vaše data na řídicích
panelech, které jste
sami sestavili

pro vaši společnost,
založená na nejlepších
poznatcích

Představujeme software IDEA® 10
Ať už jste auditor, účetní nebo finanční specialista, všechno je o
datech – jejich získávání, konsolidaci a analýze. Je to časově náročný
a zároveň nezbytný proces, který vám pomáhá objevovat trendy,
vzorce, mimořádné hodnoty a anomálie. S omezeným časem a zdroji
potřebujete zaměřit vyhledávání tak, abyste anomálie našli rychleji a
spolehlivěji, a tak mohli poskytnout smysluplné poznatky a doporučení
pro vaši společnost.
Společnost CaseWare Analytics, která je globálním lídrem v oblasti
auditorského analytického softwaru, vám přináší software IDEA 10,
nejsilnější a nejrozsáhlejší nástroj pro analýzu dat. Software IDEA 10
je navržen speciálně tak, aby vám pomohl analyzovat data rychleji. Je
vybaven více než 100 auditními úlohami a množstvím nových funkcí,
které jsou zaměřeny na zjednodušení pracovního procesu a pokrytí
všech vašich analytických potřeb, od importování přes analýzu až po
podávání zpráv. Analyzujte 100 % svých dat – se 100% spolehlivostí.
Více než polovina vedoucích pracovníků v oblasti auditu věří, že
průběžné hodnocení a identifikace možných rizik budou největšími
výzvami pro interní audit v roce 2015. Jen třetina z nich si však věří,
že budou schopni tato rizika identifikovat.1
Buďte součástí této třetiny se softwarem IDEA 10.

1. The Institute of Internal Auditors Audit Executive Center. Březen 2015 The Pulse of Internal Audit: Navigating an Increasingly Volatile Risk Environment. Staženo z https://na.theiia.org/news/Pages/2015-North-American-Pulse-of-Internal-Audit-Released.aspx

Splňte veškeré potřeby v oblasti analýzy dat pouze několika jednoduchými
kliknutími
Software IDEA 10 vám dává k dispozici množství běžně používaných úloh, nástrojů a funkcí auditu, abyste
mohli splnit všechny potřeby v oblasti analýzy dat pouze několika jednoduchými kliknutími.

Snadno importujte záznamy z
téměř jakéhokoliv zdroje

Najděte chyby a nesrovnalosti
v datech

Podívejte se na grafickou
nebo tabulkovou historii
všech aktivit, které byly v
projektu vykonány

Díky službě IDEA Passport
získejte přístup k online
návodům, bezplatným
skriptům, doplňkům, radám
od expertů a komunity.

Jednoduše získávejte přístup,
ukládejte a sdílejte soubory

Vykonávejte širokou škálu
analytických úloh, včetně
sumarizace a stratifikace dat

Lepší, chytřejší a rychlejší než kdy předtím: Co odlišuje software IDEA 10
od konkurence
Vizualizace: na první pohled poznejte, co se skrývá ve vašich datech
IDEA 10 vám přináší novou funkci Vizualizace – příští evoluci v oblasti analýzy dat. Funkce Vizualizace
otevírá analytickou inteligenci softwaru IDEA a vy tak můžete zapomenout na důkladné skenování řady
tabulek. Funkce Vizualizace automaticky vytváří tabulky a statistiky polí a profilují vaše data, abyste mohli
rychle identifikovat vzorce, trendy, mimořádné hodnoty a korelace, které by v tabulce mohly zůstat
nepovšimnuté. Funkce Vizualizace dále zobrazuje data vizuálně až v 10 panelech na řídicím panelu, který
můžete upravovat, aby ukazoval přesně ty výsledky, které chcete. Všechny informace, které potřebujete k
přípravě cílenějšího auditu.
Funkce Vizualizace byla navržena s ohledem na profesionální auditory. Pomocí úloh Vyhledat a
Vizualizovat získáte přesnou kontrolu nad zobrazenými daty.

Vyhledat

Vizualizovat

Nejste si jisti, kde začít při hledání anomálií?
Žádný problém – pomocí funkce Vyhledat
dělá software IDEA práci za vás. Stačí pár
kliknutí a inteligentní funkce Vyhledat
identifikuje trendy, vzorce a mimořádné
hodnoty a vytvoří řídicí panel, který můžete
dál upravovat podle svých specifických
požadavků. Funkce Vyhledat využívá
technologii Analytic Intelligence softwaru
IDEA. Automaticky zobrazuje data ve
vizuálním řídicím panelu, a vy tak nemusíte
data analyzovat ručně.

Víte, co chcete s daty dělat? S funkcí
Vizualizovat může práci podle vašich
instrukcí provést software IDEA 10. Hrajte
si s daty a vytvořte si vlastní vizuální řídicí
panel, který vám pomůže interpretovat a
monitorovat datové trendy v jedné nebo
více databázích. Poznatky jsou prezentovány
vizuálně, abyste mohli rychle vidět oblasti,
které vyžadují prošetření. Funkce Vizualizovat
může také data automaticky stratifikovat a
tím posunout analýzu na novou úroveň.

Okamžité importování

Pokročilé vyhledávaní přibližných duplicit

Zbavte se nepříjemností při konverzi dat
se schopnostmi softwaru IDEA 10 v oblasti
univerzální konverze souborů. Funkce
Průvodce importem pomáhá naimportovat
prakticky jakýkoliv typ souboru a konvertovat
ho na databázový soubor softwaru IDEA.
Software IDEA 10 podporuje mimo jiné
soubory typu PDF, .txt, .prn, ODBC nebo
SAP. Zajišťuje integritu dat a šetří váš čas.
Zjednodušte pracovní proces ještě víc
importováním a odesíláním souborů přímo z
Knihovny.

Náš vylepšený nástroj Přibližné duplicity je
nyní ještě výkonnější a identifikuje podobné
záznamy pomocí až tří znakových polí. Tento
nástroj dělá práci za vás tím, že zvýrazňuje
podobné záznamy a seskupuje je na základě
podobnosti. Přitom vyhledává chyby
v zápisu dat, vícenásobné datové konvence
u zaznamenávaných informací a podvody.
Můžete dokonce nastavit skupiny dat podle
velikosti písmen.

Váš přistup k softwaru IDEA

Kontrolujte
každý krok auditu
Okamžité
importování
Mějte svůj audit pod kontrolou s jedinečnou
funkcí Přehled projektu softwaru IDEA, která
vám dává kontrolu nad každým krokem
auditu. Díky vizuálnímu zobrazení všech úloh
dokončených v projektu včetně vytváření,
mazání nebo změn databází, vytváří funkce
Přehled projektu obraz o auditu, který je
natolik přesný a spolehlivý, že obstojí i před
soudem.

Víte, co chcete udělat, ale nejste si jisti, jak?
Vyzkoušejte Passport, bránu k neocenitelným
zdrojům, které vám pomohou naplno
využít software IDEA. Tyto zdroje zahrnují
rychlé odkazy na doplňkové komponenty,
videonávody, které umožňují získat maximum
z funkcí softwaru, trezor IDEASkriptů, diskuzní
fóra, nápovědu, portál podpory a další.

Více než 100 spolehlivých úloh auditu

Software IDEA 10 nabízí nástroje a funkce, na které se auditoři a finanční specialisté spoléhají při
zpřesňování analýz dat a sdílení výsledků a které urychlují provádění auditů. K těmto běžným funkcím
auditu patří Benfordův zákon, Detekce duplicit, Detekce mezer, Práce s poli, Sumarizace, Výběr vzorku,
Stratifikace a další. Se softwarem IDEA 10 získáte přístup ke všem těmto nástrojům, funkcím a zdrojům,
které zrychlují práci na auditech.

O společnosti CaseWare Analytics
Získejte další informace!
salesidea@caseware.com
1-800-265-4332, linka 2800
www.casewareanalytics.com

Technologie společnosti CaseWare Analytics, se kterými pracuje více než 400 000
uživatelů na celém světě, jsou založeny na nejlepších postupech vyhodnocování
a správy rizik a umožňují profesionálům provádějícím audit a správu financí pracovat
s reálnými analýzami dat a identifikovat v datech důležité oblasti zájmu a příležitosti
k rozvoji.

