Contadores e auditores, tanto em pequenas empresas como nas grandes corporações ou entidades públicas
do governo reconhecem CaseWare International como principal criador de ferramentas para garantia, reporte
e análse. CaseWare auxilia profissionais em mais de 130 países a desenvolver seus compromisos de forma mais
fácil e eficiente.
CaseWare Working Papers © é um software administrador de compromisos altamente
flexivel, que oferece tudo que voce espera de uma ferramenta: garantia, reporte e máis !
muito mais!

É uma ferramenta que oferece um novo tipo de eficiência e eficácia na aceitação, avaliação, auditoria e
relatórios de seus compromissos. Com a sua tecnologia "inteligente", você pode produzir demonstrativos
financeiros que são gerados usando os padrões atuais mantidos na biblioteca do conhecimento de Working
Papers ©.
Trabalhos mais Eficientes e Eficazes
Com poderosa gestão de documentos e colaboração em tempo real, digitalização direta, revisão on-line,
funções sofisticadas para fechamentos de compromissos e "roll-forward" Tipo Avançado, Working Papers
permite que você trabalhe de forma mais rápida e inteligente.
Assegure a paronização de sua Empresa
O Sistema de mapeamento integrado com "drag and drop" de Documentos de Trabalho
permite a seus clientes atribuir contas para um plano de contas padrão de forma
rapida. Como os planos de contas são comuns a todos os clientes, independentemente
do plano de contas do cliente, a padronização da empresa é facilitada, aumentando
significativamente a velocidade e precisão com que você possa completar seus trabalhos.
Produza Relatórios Financeiros de Última Geração.
Converta qualquer documento, incluindo as demonstrações financeiras, em um relatório
avançado pronto para que o seu cliente seja ligado automaticamente aos dados de seus clientes usando o
criador de relatórios integrados ou criando links para documentos do Microsoft Word e Excel. Com um só clique,
você pode criar versões em PDF desses documentos para compartilhar com seus clientes
Prepare-se para XBRL
Working Papers está programado com inúmeras capacidades XBRL, incluindo etiquetado, criação de
documentos de análise, validação, revisão e inline XBRL (iXBRL).

Otimize a Colaboração
Caseware SmartSync é um complemento adicional de Documentos de Trabalho
que permite colaboração em tempo real entre "n" número de usuários
atribuídos ao mesmo projecto de auditoria que melhora o uso do tempo gasto
na execução do projeto, além de aumentar a eficiência, permitindo um fluxo
constante de informações, que promove a tomada de decisões acertadas.

Revolucione a maneira fazer de Relatórios Converta qualquer tipo de documentos, incluindo as demonstrações
financeiras, em um documento pronto para o cliente de alto nível que estão diretamente ligados às
propriedades de suas respectivas contas e montantes. Nosso sofisticado criador relatórios utiliza "tecnologia
inteligente" para automatizar formatos, arredondando, diagnósticos, acumula os montantes, texto e até
mesmo saldos de contas e notas financeiras de acordo com a sua preferência.
Link de documentos
Caseware Connector é um componente que permite integrar os documentos criados com
o Microsoft Word e Excel. Além de integrar os dados com qualquer parte do banco de
dados de Caseware Working Papers, inclui todos os valores e propriedades de conta,
fazedo com que você possa adicionar anotações e comentários na íntegra, incluindo
referências, bandeiras de auditoria e links para a documentação de apoio.
Caseware Connector fornece uma maneira fácil e rápida de ligação dos Papeis de Trabalho ou informação
gerada pelo Word ou Excel. Os documentos preparados para o cliente estão ligados diretamente aos
documentos de trabalho, com todos os benefícios de atualizações em tempo real, notas e comentários,
referências, etc
Auditoría International
Caseware Working Papers possui ferramentas que permitem empresas de auditoria e
profissionais independentes, assumirem o controle de seus projetos de auditoria,
automatizando e facilitando o trabalho , que equivale a redução de tempo e custo,
maximizando as capacidades dos seus recursos.
O template de auditoria internacional Working Papers, é talvez a ferramenta mais abrangente do mercado para
o desenvolvimento de projetos de auditoria de aderência às Normas Internacionais de Auditoria, oferecendo ao
profissional responsável pelo trabalho de campo e aos revisores, um guia completo documentos, programas de
trabalho, listas de verificação e de outros procedimentos de auditoria, de acordo com as últimas diretrizes
estabelecidas pela International Federation of Accountants (IFAC - por sua sigla em Inglês).

