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CUPRINS

1. PREZENTARE GENERALĂ
BCOMM Audit Manager® (certificat ORDA seria B2130537 nr. 2618, cod program 107800001) este o
aplicație informatică destinată auditorilor financiari și interni. Din anul 2006 această aplicație oferă un suport
puternic pentru activitățile auditorului cu privire la:
definirea unei abordări și proceduri proprii de audit printr-o structură dinamică de dosar;
planificarea activității de audit și a structurii dosarului în funcție de fiecare misiune;
managementul echipei de audit și al bugetului misiunii;
exportul / importul dosarelor de audit;
crearea unui număr nelimitat de foi de lucru;
referențierea elementelor dosarului și controlul referințelor;
revizuirea interactivă a dosarelor;
importul datelor din fișierele de la client;
atașarea în cadrul foilor de lucru a unor documente și fișiere de diverse formate:
(.doc, .docx, .xls, .xlsx, .wk4, .123, .jpg, .pdf, .mpg s.a);
efectuarea unor operații matematice și teste asupra fișierelor;
efectuarea procedurilor analitice;
eșantionarea statistică a datelor;
exportul datelor;
căutarea rapidă a elementelor dosarului;
vizualizarea unor statistici cu privire la elementele dosarului;
arhivarea și dezarhivarea dosarelor;
lucrul în rețea s.a.

2. AVANTAJELE UTILIZĂRII BCOMM Audit Manager
Auditorul poate defini o structură dinamică a dosarelor de audit pe care, ulterior, o poate reutiliza în cadrul mai
multor misiuni de audit. Această structură de dosar funcționează ca un șablon de lucru (“template”) pe care se
poate dezvolta orice misiune de audit (financiar, intern, informatic s.a.) fără a mai redefinii programul, foile de
lucru și structura testelor aplicate. În acest fel auditorul își definește propria sa abordare și procedură de audit
respectând cu rigurozitate standardele de audit.
Gestionarea foilor de lucru și a tuturor elementelor dosarului (secțiuni, fișiere numerice, fișiere externe, teste,
note etc.) se realizează printr-un sistem riguros de referențiere automată. Acest sistem nu permite dublarea
referințelor păstrându-se integritatea dosarului.
Sistemul permite prelucrarea și analiza unui volum mare de date, preluate din bazele de date ale clienților,
acoperind cu o acuratețe ridicată aserțiunile din cadrul misiunii de audit.
Se reduce cu peste 70% timpul necesar managementului dosarelor de audit, activităților de referențiere și
ordonare a dosarelor, de prelucrare a datelor și aplicare a testelor.
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Sistemul oferă auditorilor asistenţă semnificativă în fazele de planificare, culegere probe, revizuire şi raportare.
De asemenea aplicația permite lucrul în rețea, integrând și gestionând, în mod partajat, operațiile echipei de
audit asupra secțiunilor dosarului. În acest fel pe același dosar pot sa lucreze mai mulți auditori din locații
diferite.
Aplicația funcționează ca o platformă-suport pentru echipa de audit, putând fi integrate în cadrul ei module
(utilitare de audit specifice secțiunilor dosarului) dezvoltate și disponibile ulterior instalării inițiale.
În prezent BCOMM Audit Manager® dispune de șabloane (modele) funcționale pentru misiuni de audit
financiar, intern, de proiect și informatic, fiind utilizat în cadrul a peste 50 de cabinete de audit din România.

3. CERINŢE DE SISTEM
Cerințele minime de sistem pentru instalarea și funcționarea aplicației sunt:
Procesor: Intel Pentium 4, frecventa 3 GHZ;
Memorie RAM: 1 GB;
Memorie disponibilă pe HDD: 2 GB;
Sistem de operare: Windows XP;
Cerințele optime recomandate pentru instalarea și funcționarea aplicației sunt:
Procesor: Intel Core2Duo (T6600), frecventa 2,2 GHZ;
Memorie RAM: 4 GB;
Memorie disponibila pe HDD: 4 GB;
Sistem de operare: Windows XP / Vista / 7;
Pentru a obține prezentarea demonstrativă a acestui produs, intrați pe website-ul: http://bcommam.bcomm.biz
și comandați CD-ul demo.
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4. FUNCŢIUNI PRINCIPALE
MANAGEMENTUL DINAMIC AL DOSARELOR DE AUDIT ȘI AL RESURSELOR MISIUNII DE AUDIT

Fig. 1. Managerul de dosare si resurse

BCOMM Audit Manager® permite auditorilor să-și definească un număr nelimitat de dosare, fiecare dintre
acestea având o structură flexibilă. Aceste operațiuni sunt realizate prin intermediul unui modul de administrare
al dosarelor (<Manager dosare>), clienților, utilizatorilor și resurselor misiunilor de audit (figura 1).

Principalele funcțiuni ale managerului de dosare și resurse sunt următoarele:
crearea/editarea/ștergerea dosarelor de audit (figura 2);
crearea/editarea/ștergerea clienților;
crearea și administrarea utilizatorilor (membrii echipei de audit);
alocarea drepturilor utilizatorilor în cadrul dosarului de audit;
importul/exportul conținutului dosarelor (total sau parțial) (figura 3);
arhivarea/dezarhivarea dosarelor;
conversia dosarelor dintr-o structură de secțiuni în altă structură de secțiuni;
elaborarea bugetului misiunii pentru fiecare dosar (figura 4);
parametrizarea dosarului în funcție de continutul misiunii de audit (audit financiar, intern, informatic);
configurarea parametrilor de utilizare în rețea;
instalarea/dezinstalarea modulelor adiacente (Plug-ins).
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Fig. 3. Import dosar

Fig. 2. Creare / Editare dosar

Fig. 4. Bugetul general al misiunii
LUCRUL ASUPRA DOSARELOR
Pentru lucrul pe dosare, respectiv crearea structurii foilor de lucru și ale altor elemente din dosar ( fișiere test,
comenzi, teste) precum și a operațiilor asupra datelor (eșantionare, operații și teste matematice), BCOMM
Audit Manager® pune la dispozitia auditorului modulul <Lucru dosar> (figura 5).
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Fig. 5. Modulul <Lucur Dosar>
CREAREA AUTOMATĂ ȘI INTERACTIVĂ A FOILOR DE LUCRU DE TIP “TABEL BAZA DE DATE” SI
“CALCUL TABELAR”

Fig. 6. Foaie de lucru (tabel baza de date)

BCOMM Audit Manager® permite auditorilor să-și definească structura foilor de lucru simplu și interactiv.
Pentru toate elementele din foile de lucru se creează referințe unice, care pot fi utilizate în orice secțiune a
dosarului. Prin facilitățile oferite la creare foilor de lucru (în special coloane de tip „bifă”), auditorul poate să
creeze și să parametrizeze rapid chestionare de analiză a riscurilor (figura 6 – “tabel baza de date” si figura 7 –
“calcul tabelar”).
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Fig. 7. Foaie de lucru (calcul tabelar)
IMPORTUL FIȘIERELOR CU DATELE CLIENTULUI

Fig. 8. Fisier test

BCOMM Audit Manager® permite importul datelor clientului din cadrul fișierelor format Excel (.xls) și text.
Fișierele importate devin fișiere test (numerice) în cadrul bazei de date a dosarului putând fi efectuate, ulterior
importului, prelucrări, analize, teste și eșantionări asupra lor (figura 8). Pot fi importate: registrul jurnal,
balanțele de verificare, stocurile, mijloacele fixe, tranzacțiile (facturile, vânzările, achizițiile), personalul și
salariile, încasările și plățile etc. Volumul datelor ce pot fi importate dintr-un fișier poate să depășească 1 milion
de înregistrări.
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Fig. 9. Import balanta din mai multe fisiere distincte

Un caz particular îl reprezintă balanța de verificare. Importul balanței de verificare presupune alocarea
automată a conturilor pe secțiunile din dosar în conformitate cu setările auditorului asupra planului de conturi
(figura 9). De asemenea aplicația permite crearea automată a balanței “concatenate” anuale (cu rulajele pe
fiecare lună) din balanțele de verificare lunare, astfel încât să se poată analiza evoluția rulajelor conturilor în
exercițiul auditat.

OPERAȚII MATEMATICE ȘI TESTE ASUPRA DATELOR DIN FIȘIERE
BCOMM Audit Manager® permite efectuarea unor operații matematice și teste asupra datelor din fișierele test
(numerice). Cele mai importante operații sunt: sume și totaluri; numărare; secvențialitate; medie; variații și
abateri (figura 10). Rezultatul operațiilor poate fi exportat în MS Excel sau poate fi atașat în cadrul foilor de
lucru.
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Fig. 10. Operatii asupra fisierului test
ESTIMAREA RISCURILOR, DETERMINAREA MĂRIMII EȘANTIOANELOR ȘI CALCULUL PRAGULUI DE
SEMNIFICAȚIE

Fig. 11. Foaie de lucru pentru estimarea riscurilor

Prin șabloanele pe care le oferă cu privire la auditul financiar, BCOMM Audit Manager® permite estimarea
riscurilor (figura 11), determinarea mărimii eșantioanelor și calculul pragului de semnificație (figura 12).
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Fig. 12. Foaia de lucru pentru calculul Pragului de
semnifficatie
De asemenea auditorii pot să definească foi de lucru cu o structură de tip chestionar pentru evaluarea
calitativă a riscurilor (figura 13). Prin intermediul comenzilor SQL integrate automat în BCOMM Audit
Manager® poate fi calculat automat nivelul riscului pe baza răspunsurilor la întrebările din chestionare (figura
14). Tot prin aceste comenzi rezultatele evaluării și a diferitelor prelucrări pot fi incluse automat și în alte foi de
lucru din dosar. Odată definite aceste chestionare și comenzi de evaluare a riscurilor vor putea fi reutilizate în
orice dosar fără a mai fi necesară rescrierea lor. Această facilitate este foarte importantă în cadrul misiunilor de
audit intern și auditul sistemelor informatice.
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Fig. 14. Foaie de lucru de tip comanda SQL
pentru evaluarea riscurilor

Fig. 13. Foaie de lucru de tip chestionar pentru
evaluarea riscurilor

CREAREA UNOR COMENZI ȘI TESTE DINAMICE PE BAZA SCRIPTURILOR SQL

Fig. 15. Comanda prin script SQL

BCOMM Audit Manager® permite definirea unor comenzi și teste bazate pe limbajul SQL pentru prelucrări
automate asupra fișierelor test, foilor de lucru, eșantioanelor și altor elemente din dosar (figura 15).

EȘANTIONAREA ȘI EXPORTUL DATELOR
BCOMM Audit Manager® permite efectuarea eșantionării statistice asupra datelor din cadrul fișierelor test (cu
datele clientului) (figura 16). Rezultatul operațiilor poate fi exportat in MS Excel sau poate fi atașat în cadrul
foilor de lucru.
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Fig. 16. Esantionarea statistica a datelor
REVIZUIREA INTERACTIVĂ A DOSARULUI

Fig. 17. Revizuirea dosarului

BCOMM Audit Manager® asistă managerul misiunii de audit în activitatea de revizuire a dosarului. Managerul
poate posta avertismente și observații pentru ceilalți membri ai echipei, cu privire la rezultatele revizuirii (figura
17). Procesul de revizuire este jurnalizat, astfel încât se pot urmării istoric toate revizuirile și observațiile
efectuate la o anumită secțiune.
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CREAREA UNEI STRUCTURI DINAMICE PENTRU PROCEDURILE DE LUCRU, FOILE DE LUCRU, TESTE
ȘI EȘANTIOANE
BCOMM Audit Manager® permite definirea unor comenzi dinamice (bazate pe scripturi) prin care procedurile
de lucru, foile de lucru, testele și eșantioanele să se actualizeze (inclusiv să se refacă) automat în funcție de
schimbarea datelor de intrare (fișierele importate de la client sau alte fișiere test prelucrate).
CĂUTAREA RAPIDĂ A ELEMENTELOR DIN STRUCTURA DOSARULUI

Fig. 18. Cautarea unei sectiuni in dosar

BCOMM Audit Manager® permite căutarea rapidă a unui element din dosar în funcție de referința, denumirea
și tipul acestuia (figura 18).
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AJUSTAREA CONTURILOR

Fig. 19. Formularul pentru ajustari

BCOMM Audit Manager® permite ajustarea conturilor cu actualizarea balanței, bilanțului și contului de profit și
pierdere (figura 19).

ANALIZA BILANȚULUI, CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE ȘI A SITUAȚIEI INDICATORILOR
ECONOMICO-FINANCIARI
BCOMM Audit Manager® oferă auditorului, prin intermediului modulului plug-in <Analiză bilanț, cont de profit
și pierdere și indicatori>, posibilitatea recalculării și analizei raportărilor financiare (figura 20). Automat este
realizată și prezentarea abaterilor (evoluției) de la o perioadă la alta. Toate rândurile și formulele din bilanț, cpp
și indicatori pot fi editate. De asemenea pot fi introduși și parametrizați indicatori noi.
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Fig. 20. Bilanț, Cont de profit și pierdere, indicatori
POSIBILITATEA INSTALĂRII ȘI INTEGRARII UNOR MODULE NOI, SPECIFICE
ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT
BCOMM Audit Manager® este dezvoltat ca fiind o platformă-suport al activităților unei misiuni de audit. În
acest sens pe lângă funcțiunile privind managementul dosarului de audit vor putea fi instalate și integrate în
platforma BCOMM Audit Manager® și alte module (utilitare) specifice activităților și operațiilor din cadrul
secțiunilor dosarului. Aceste module sunt dezvoltate separat de platformă ele urmând a fi instalate sau nu în
funcție de opțiunile și necesitățile dvs.
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5. SUPORT TEHNIC ȘI INSTRUIRE
Pentru o cât mai bună funcționare a produsului, asigurăm asistență tehnică on-line prin telefon, e-mail, chat
sau forum dedicat.
Produsul BCOMM Audit Manager® are un website dedicat la adresa http://bcommam.bcomm.biz.
Prin intermediul acestui website și a unui cont de utilizator, toți clienții acestui produs vor avea acces
la actualizările produsului și la alte aplicații și resurse pentru activitatea de audit financiar, intern și informatic.
În cadrul perioadei de abonament asigurăm instruirea personalului care va utiliza produsul, iar la solicitarea
expresă a clientului asigurăm și asistența la biroul acestuia. Pentru instruire oferim clienților noștri, gratuit,
studii de caz și tutoriale video cu exemple și recomandări în utilizarea aplicației.

S.C. BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L.
Str. Holdelor, Nr. 4, Bl.B92, Sc.C, Ap.11, Timișoara, 300270
Tel/Fax: 0356-881.977;
Mobil: 0721-273.457; 0764-167.826
E-mail: office@bcomm.biz
Website: http://www.bcomm.biz
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