Case study

BDO International
WERELDWIJDE AUDIT PROCESS TOOL VERANDERT
ACCOUNTANTWERK AANZIENLIJK

Uitdagingen
Stroomlijnen van de auditing processen
Verbeteren van de wereldwijde communicatie en
samenwerking
Ondersteunen van de kwaliteit van de diensten
van BDO
Verminderen van risico‘s binnen het auditproces

Oplossingen
Sync Framework
InfoPath
SharePoint
.NET
Het Nieuwe Werken

Voordelen
Een consistente wereldwijde methodologie
‘Single user experience’
Versiebeheer
Beschikbaarheid vanaf elke plek, op elk moment,
met of zonder internetverbinding
BDO is het op vier na grootste audit en accountants
netwerk ter wereld. Prodware heeft BDO’s Audit Process
Tool (APT) ontwikkeld in nauwe samenwerking met BDO
door het vormen van interdisciplinaire teams die met
BDO samenwerken op verschillende niveaus. Vertrouwen
en partnerschap waren cruciaal om het uitdagende
project een succes te maken en binnen tijd en budget te
leveren. De state of the art tool stelt alle audit partners en
medewerkers in de BDO Member Firms in meer dan 100
landen waar BDO actief is in staat om samen te werken
aan audits.

Het meest aanzienlijke verschil voor het
accountantsberoep
BDO’s APT verandert de manier waarop accountant
professionals werken aanzienlijk. Accountants maken en
verwerken zowel ongestructureerde data, zoals Worddocumenten en e-mail, als gestructureerde data, die
vaak is verwerkt in de back-office systemen. De BDO
APT combineert de verwerking van gestructureerde en
ongestructureerde data in een enkele tool. Het systeem
leidt de gebruiker door het audit proces door gebruik te
maken van auditproces sjablonen, workflows en document
management faciliteiten. Het markeert zelfs inconsistenties
in de data en schendingen van het gewenste
workflowproces. Ook biedt de tool gebruikers direct inzicht
in de status van hun cliënten, wat complexiteit en risico’s
vermindert. De dagelijkse praktijk bewijst de aanzienlijke
verbeteringen in de workflows en processen waar de APT
voor ontworpen is.
Gebruikers kunnen altijd en overal werken
Het nieuwe platform past volledig bij het Het Nieuwe
Werken, dat gebruikers in staat stelt om samen te werken
in steeds wisselende teams van kenniswerkers op elke
plaats, op elk moment, al dan niet verbonden met hun
ICT-netwerken. De technologie die onder de APT ligt, laat
accountants werken aan dezelfde audit in geografisch
gescheiden virtuele teams, zelfs als ze geen toegang
hebben tot het internet. De APT werkt automatisch alle
informatie en documentatie bij zodra het apparaat van
de gebruiker weer toegang heeft tot het internet. Er is
altijd maar een versie in de APT. Als twee gebruikers hun
versie van een document uploaden, voegt het systeem ze
automatisch samen tot een nieuwe versie. Een prullenbak
zorgt ervoor dat gegevens en teksten nooit verloren gaan
en altijd teruggehaald kunnen worden.

Effectieve inzet van technologie
Prodware heeft gebruik gemaakt van verschillende
Microsoft-technologieën, zoals InfoPath, SharePoint
en. NET, geïntegreerd met CaseWare om het platform
te bouwen. De kerntechnologie bestond oorspronkelijk
uit Microsoft Office Groove, een desktop-applicatie
ontworpen voor het samenwerken aan documenten in
teams met leden die regelmatig offline zijn of die zich niet
in hetzelfde netwerk bevinden. Sinds Groove het einde van
zijn levenscyclus heeft bereikt, is dit product vervangen
door Microsoft Sync Framework. Sync Framework is
een uitgebreid synchronisatieplatform dat samenwerking
tussen toepassingen, diensten en apparaten on- en offline
mogelijk maakt.
Voor meer informatie, bezoek www.bdo.nl
De internationale BDO Audit Methodologie
Het systeem volgt de processen van elke auditor en
werkt op de manier waarop hij dat doet. De APT helpt
accountants de BDO Audit Methodologie te volgen,
die is gebaseerd op de internationale standaarden
van accounting, terwijl elke auditor zelf kan navigeren
tussen de verschillende stappen in het proces. Het
systeem is flexibel en aanpasbaar op elk moment. Het
biedt gelokaliseerde sjablonen om member firms zelf
toe te staan nieuwe audit protocollen te definiëren,
zonder de noodzaak van een nieuwe software release.
Deze functionaliteit is inclusief standaard auditproces
materialen zoals documenten en testcases op basis van
beslisregels. Voorbeeld: bij het starten van een audit,
wordt de gebruiker gevraagd om een set van vragenlijsten
in te vullen. Het systeem gebruikt deze om automatisch de
vereiste documenten en toepasbare workflow te selecteren
en te presenteren. Allerlei regels en voorschriften, zoals
specifieke industrienormen of nationale wetgeving, worden
gemakkelijk geabsorbeerd in de APT, zodat deze de
gebruikers altijd over het juiste pad naar de audit begeleidt
en voldaan wordt aan alle toepasselijke vereisten.

Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen door
hoogontwikkelde technische expertise te combineren met
diepgaande branchekennis. Prodware is de grootste Microsoft
Dynamics partner in Europa.
Prodware is actief in veertien landen voor 20.000 actieve
klanten. Met 1.650 medewerkers behoort Prodware tot de
grootste IT-partners voor (middel)grote organisaties in Europa.
Prodware, opgericht in 1989, is genoteerd aan de NYSE
Euronext Parijs en maakt onderdeel uit van de Gaia Index.
Met een omzet van 180 miljoen euro, een robuuste nettowinst
en een eigen vermogen van 40% van het balanstotaal, is
Prodware een financieel gezonde onderneming en een stabiele
partner voor haar klanten.
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