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Kundecase Revisions-Centret

Ny it-platform giver
bedre plads til rådgivning og optimering

Brian Vahlkvist – Indehaver
Revisions-Centret

Revisions-Centret i Næstved har med en ny integreret it-platform fra Wolters Kluwer
fået frigjort tid til det, der for alvor gør en forskel hos kunderne: rådgivning om,
hvordan deres forretning optimeres bedst muligt.

Revisions-Centret i Næstved er på blot ﬁre år gået fra en

Tilbage i 2012 var virksomheden nemlig med til at udvikle

ganske lille virksomhed til i dag at have 10 medarbejdere og

modulet til det danske marked sammen med en række andre

en blomstrende forretning. Firmaet vokser fortsat markant

revisionsﬁrmaer. Derfor har Revisions-Centret haft mulighed

og betjener i dag mere end 460 kunder, heriblandt mere end

for at sætte sit præg på den løsning, medarbejderne i dag

220 selskaber. Væksten og udviklingen har gjort det nødven-

arbejder med. En proces, der har givet virksomheden et

digt med en ny it-platform til at understøtte virksomhedens

særdeles tæt samarbejde med Wolters Kluwer.

mange opgaver med årsafslutninger, skatteberegninger

-I begyndelsen manglede løsningen en del for at være

og regnskabsanalyser. Tidligere brugte Revisions-Centret

tilpasset det danske marked, men nu har vi været med i

Revimentor, men da FSR offentliggjorde, at den platform

udviklingen af den, og det har selvfølgelig bragt os tæt på

ikke vedligeholdes efter marts 2017, traf virksomheden en

Wolters Kluwer. Det gør, at vi i dag har en meget tæt dialog,

beslutning, der skulle vise sig at kaste en lang række fordele

uddyber Brian Vahlkvist.

af sig.
- Vi undersøgte markedet og endte med at vælge en sam-

Udvikling af kundernes forretning

let platform fra Wolters Kluwer. Modulerne Årsafslutning,

Virksomheden påbegynder i september 2016 arbejdet

Skat Nova og kundestyring via ClientView er alle nært inte-

med at migrere alle data fra Revimentor over i Wolters

grerede, og det gør, at vi arbejder - og kan præsentere vores

Kluwer-platformen. Når arbejdet er tilendebragt, forventer

arbejde - i én samlet platform, når vi sidder sammen med

Brian Vahlkvist, at han og hans medarbejdere sparer helt

kunderne. Senere integrerer vi også Revision fra Wolters

op til to timers arbejde pr. årsregnskab. Med 500 kunder

Kluwer, der bliver vores nye kvalitetssikringssystem. Alt i alt

frigør det masser af tid til at servicere og rådgive kunderne

giver det os en optimal it-struktur omkring vores arbejde,

på en måde, der for alvor kan være med til at udvikle deres

fortæller Brian Vahlkvist, indehaver af Revisions-Centret.

forretning.
-Vi får samlet alle data ét sted, og vi kan langt nemmere

Udviklet til det danske marked

vise kunderne, hvordan tingene hænger sammen, og hvor de

Inden valget af hele Wolters Kluwer-platformen anvendte

skal sætte ind for at optimere forretningen. På den måde får

Revisions-Centret faktisk allerede Årsafslutningsmodulet.

vi bedre plads til at rådgive og vejlede, og det kommer til at

give os et kvalitetsløft over for kunderne, lyder forventningen fra Brian Vahlkvist.
Det handler om tryghed og tillid
Også blandt de øvrige medarbejdere er der store forventninger til de fordele, som den nye it-platform kommer til at
medføre.
-Som vi ser det, er Wolters Kluwer den eneste platform på
markedet, der kan det hele. Vores processer bliver ensrettet, vi skal kun opdatere stamdata ét sted, vi sparer tid, og
med den tid vi får frigjort, kan vi med analyseværktøjerne
illustrere tingene meget visuelt, så kunderne får et større
overblik. Det er samtidig en langtidssikret løsning, og derfor
handler valget af Wolters Kluwer også meget om tryghed og
tillid for os, fortæller Thomas Juul, revisor i Revisions-Centret.
Indbygget automatisering
Som en del af den indbyggede tidsbesparelse i eksempelvis
Årsafslutningsmodulet nævner både Thomas Juul og Brian
Vahlkvist XBRL-integrationen op mod Erhvervsstyrelsen, herunder blandt andet muligheden for at indsende et tilpasset
pdf-regnskab med logo. En anden tidsmæssig besparelse
opnås ved import af data til skatteprogrammet via R75, så
man efterfølgende kan indberette elektronisk til Skat.
-Det er alle de her mange små, smarte ting, der er med til
at effektivisere vores arbejde. Det gør, at vi er meget enige
om, at vi aldrig vil af med vores nye værktøjer, slutter Brian
Vahlkvist med et smil.
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