C I R C U L A R Nº 120/21

Assunto:
Ação de Formação Online: Caseware IDEA 11 – Data Analytics

Estimados Colegas,
Informamos que nos próximos dias 19 e 20 de julho, pelas 09h30, a OROC irá realizar uma ação de formação
online sob o tema “Caseware IDEA 11 – Data Analytics”.
Para melhor divulgação desta ação de formação, remetemos em anexo o respetivo programa.
A inscrição deverá ser efetuada no site da Ordem através do link.

Com os melhores cumprimentos,

Célia Custódio
Vogal do Conselho Diretivo

Sede

Serviços Regionais d o Norte

Rua do Salitre, nº 51/53 |1250-198 Lisboa
Telefone(+351) 213 536 158 |Fax(+351) 213 536 149

Av. da Boavista, nº 3477/3521 2º andar |4100-139 Porto
Telefone(+351) 226 168 117 | F ax(+351) 226 102 158

geral@oroc.pt
www.oroc.pt

F O R M A Ç Ã O DE

INVESTIMENTO

CASEWARE IDEA 11 – DATA ANALYTICS

FORMAÇÃO
ONLINE

19 e 20/07/21

Horário: 0 9 h 3 0 – 1 3 h 0 0

Formador: Drumond de Freitas
Especialista na ferramenta Caseware-IDEA, responsável pelas actividades de formação inicial e avançada dos utilizadores IDEA em
Portugal.
Consultor em Data Analytics.

O B J E T IV O S
Apreender os conceitos básicos necessários para utilização do
Caseware IDEA. Importar os dados para serem trabalhados no
Caseware IDEA. Utilizar as principais funcionalidades da
aplicação através da realização de alguns de exercícios.
Utilização de 'queries, joins', entre outras funções. Gerar
evidências dos testes realizados.
Adquirir/atualizar competências em Data Analytics usando o
IDEA.

DESTINATÁRIOS
Revisores Oficiais de Contas e seus colaboradores, membros
estagiários da OROC, profissionais nas diversas áreas,
estudantes, e outros interessados.

PROGRAMA
• Apresentação do IDEA 11 – Conceitos Base
• Importar e preparar os Dados
• Introdução ao Smart Analyzer e a utilização de Aplicação
Financeira - abrangendo as áreas da contabilidade, contas a
receber e a pagar, inventários, ativos.
• SA Excepcional Exceptions – App para a Contabilidade; os
resultados dos testes de auditoria podem ser investigados
individualmente ou agregados usando um mecanismo de
pontuação de risco para cada teste para determinar as
transações de maior risco geral.
• Importador SAF-T para IDEA com capacidade de importação
de largos milhões de registos.

PREÇO
ROC e Colaboradores: 80€
Outros Profissionais: 120€

Cada participante terá acesso a uma versão do IDEA 11 com licença de utilização temporária com a qual poderá acompanhar
alguns dos exercícios práticos realizados durante a sessão.
Se gu ir á convite por email para os inscritos para ingressar n a plataforma ZOOM.

