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1. AUDITsoft 9 - EDITIONS FRANCIS LEFÈBVRE- www.efl.fr 

• Stand van zaken: Er is een Franstalige en Spaanstalige versie van AUDITsoft 9 beschikbaar 
met een standaarddossier voor Spanje. Er bestaat ook een niet op de markt gebrachte 

Engelstalige versie. 

• Voorwaarden en prijszetting: De prijs van een licentie bedraagt ongeveer 2.100 € voor één 

post en vervolgens is er, naagelang het aantal posten, een degressieve prijs vanaf de tweede 

licentie. Het jaarabonnement bedraagt ongeveer 740 €. 

• Updates: AUDITsoft9 werd in december 2012 geüpdatet (AUDITsoft 9.83). 

• Contactpersoon: Thierry M ESSAOER (t.messager@efl.fr). 

2. DESCARTES {eigendom van het Noorse Instituut voor openbare accountants) -
http://descartes.bouvet.no/enl 

• Stand van zaken: De software is thans beschikbaar in het Engels, Sloveens en Noors. 
Bijkomende talen kunnen worden toegevoegd. 

• Voorwaarden en prijszetting: De prijs van een jaarlijkse licentie voor de Engelstalige versie 

(abonnement) bedraagt thans 7700 NOK (1.058 €) voor de toepassing (inclusief de databank). 

De prijs voor een bijkomende gebruiker bedraagt 2.400 NOK (330 €). Minimum ongeveer 100 

gebruikers. 

• Updates: Het toepassen van Descartes in een nieuw land zou in principe een 

samenwerkingsakkoord met het nationaal instituut moeten vereisen met het oog op het 
vrijwaren van de aanpassingen en updates van Descartes op het vlak van nationale vereisten, 
opleiding en technische ondersteuning. 

o Naleving van de (clarified) ISA's (van augustus 2010). Vanaf2011 zijn er bijkomende 

opdrachten gebaseerd op ISA 805, ISRE 2400 en ISRS 4410. 
o Gebruikmaking van dezelfde bewoordingen als in de ISA's. 
o De witte velden/tekstkaders=ISA-vereisten. 

o Bijstand verlenen in de audit workjlow (fasen en controlestappen). 
o Automatische en doorlopende verspreiding van de updates van het programma. 

• Contactpersoon: Ellen GRAHAM (ellen.graham@revisorforeningen.no). 

1 De gegeven informatie werd verstrekt door de uitgevers of hun Belgische distributeurs en werd niet 
geverifieerd door het IBR of het ICCL 
De gegeven informatie dient niet te worden opgevat als een garantie dat het juist gebruik van deze software 
inhoudt dat aan de !SA 's wordt voldaan. Algemeen genomen, dienen de ISA-softvvare tools voor het 

vergemakkelijken van een juiste toepassing van de !SA 's, maar gelden ze niet ter vervanging van de essentiële 
kennis van deze normen, van de diepgaande kennis van de klant en zijn interne procedures, van een volledige en 
correcte evaluatie van de controle risico 's, van de zorgvuldige en gedocumenteerde uitvoering van de 
controlewerkzaamheden zoals deze voortvloeien uit het dienovereenkomstig opgesteld controleprogramma en 
van het toepassen van professionele oordeelsvorming. 
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3. PRAGMATOOLS (Case Ware)- www.pragmatools.com 

• Stand van zaken: De software staat nu al ter beschikking van alle bedrijfsrevisoren in het 
Nederlands en het Frans. 

• Voorwaarden en prijszetting: ISA Audit Templates: software 300 € en inhoud 150 €. 

Bedrijfsrevisorenkantoren die CaseWare gebruiken en de basissoftware CaseWare hebben, 

moeten een extra !SA-module aanschaffen. 

• Updates: De software is gebaseerd op de "audit guide farms", de auditaanpak van het 
Canadian lnstitute of Chartered Accountants (CICA). Belgium GAAP is volledig 
geïntegreerd in de software, zelfs de jaarrekening en de export naar XBRL. Bovendien zijn er 

extra checklists opgenomen voor de jaarrekening, het jaarverslag en de ondernemingsraad. 
Deze zijn gebaseerd op de checklists van het ICCI. 

• Contactpersoon: Joep vAN AM ELSFORT (Joep@pragmatools.com). 

4. DATEV- www.datev.com 

• Stand van zaken: Het pakket "DATEV audit software" is thans beschikbaar, inclusiefhet !SA
controleprogramma. Een specifieke KMO-versie is tevens beschikbaar voor de Belgische 
markt. De interface van deze software werd vertaald naar het Nederlands en het Frans voor 

gebruik in België maar het is ook mogelijk om beide talen te hanteren in een 
controleprogramma. De software maakt grensoverschrijdende informatie-uitwisseling 

mogelijk. 

• Voorwaarden en prijszetting: De prijs hangt af van de omvang/structuur van de organisatie en 

van de in het pakket inbegrepen gewenste werkprogramma's/werkmodules. DATEV beoogt 

flexibele oplossingen. 

• Updates: Deze versie is de eerste voor de Belgische markt. Updates (zowel van de inhoud als 
van de functies) zijn voorzien voor 2013 op basis van de internationale updates. 

• Contactpersoon: Toon BORRÉ (Toon.Borre@dab-europe.com). 

5. REVISAUDIT- www.revisaudit.be 

• Stand van zaken: De software is in België beschikbaar in het Frans sinds meer dan één jaar en 

in het Nederlands sinds de zomer 2012. 

• Voorwaarden en prijszetting: Het tariefbedraagt 1.500 € voor de eerste licentie en 750 € voor 
de volgende licenties. Een licentie komt overeen met een voltijds equivalent gebruiker 

(gebruik van ten hoogste 250 dagen). Bijgevolg is het aantal posten waarop RevisAudit is 

geïnstalleerd niet gekoppeld aan dit punt teneinde rekening te houden met de secretariaten, 
stagiair(e)s en bedrijfsrevisoren die samenwerken met beheerders of senioren die minder 

betrokken zijn bij dossiers, enz. 

• Updates: De thans op de markt gebrachte versie bevat de (in gesloten vragen herwerkte) 

vragenlijsten van het ICCI van het Handboek ISA's voor KMO's en de ISQC I-vragenlijsten 
van het Handboek ISQC 1 van het ICCI, die rechtstreeks kunnen worden gekoppeld aan een 

dossier en eind 2012 werden gefinaliseerd. Updates zijn minstens twee maal per jaar 
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beschikbaar (en meer in geval van een belangrijke normatieve wijziging). Deze updates 
hernemen de software-ontwikkelingen. De software wordt doorlopend bijgewerkt in functie 

van de actualiteit inzake wetgeving en normen op nationaal en internationaal vlak. 

• Contactpersoon: Het team van B-MAST (contact@revisaudit.be ) of voor vragen die verband 
houden met de inhoud van de software, Olivier VERTESSEN ( ovt@bst.net) voor de Franstalige 
versie en Tony GROESSENS (tgr@bst.net) voor de Nederlandstalige versie. 

6. Audit Automation (KMO-versie)- KL UWER- www.kluwer.be 

• Stand van zaken: sedert 1 augustus 2012 staat Audit Automation ter beschikking van de 
Belgische (Nederlandstalige) bedrijfsrevisoren. De Franstalige versie staat sinds midden

januari 2013 ook ter beschikking. 

• Updates: Deze nieuwe versie houdt in: 
o checklists/werkprogramma's, overgenomen van het ICCI (KMO-pakket genoemd) en 

zijn interactief en geautomatiseerd; 

o vernieuwde Inherent Risk Assessment; 
o vernieuwde tailoring questions (dient om het dossier te kunnen definiëren via 

bepaalde karakteristieken, bijvoorbeeld: Is er een ondernemingsraad?); 
o Office-integratie (Excel en Word-templates kunnen automatisch worden ingevuld op 

basis van cijfers uit Audit Automation) en interactie met Outlook; 
o volledig herwerkte menu-structuur (op basis van de praktische bevindingen van een 

middelgroot bedrijfsrevisorenkantoor dat fungeert als auteur/ externe adviseur); 
o de nieuwe opleiding bestaande uit twee dagen: de eerste dag, nl. de basisopleiding, 

werd herzien in samenwerking met een middelgroot bedrijfsrevisorenkantoor dat 
fungeert als auteur/ externe adviseur; 

o interactiviteit van het pakket op basis van de import van de PIS-balans zodat enkel de 
Belgische jaarrekeningrubrieken, die van toepassing zijn, worden geactiveerd of 

gedesactiveerd. 

• Voorwaarden en prijszetting: 
o Jaarlijks onderhoudscontract (géén initiële aankoop van de software) 

1. Kleine kantoren onder volgende voorwaarden: 1 signing partner (m.a.w. één 

ondertekenende bedrijfsrevisor) ongeacht het aantal medewerkers: 1.403 €. 
2. Grote kantoren onder volgende voorwaarden: Vanaf twee signing partners (m.a.w. 
vanaf twee ondertekenende bedrijfsrevisoren), ongeacht het aantal medewerkers: 

2.461 € per licentie. 
o Installatie (in regie) 

Het programma wordt steeds geïnstalleerd op iedere betrokken pc/laptop, ongeacht of 
de dossiers nu draaien op de server of niet. 

1. Citrix of Terminal server-omgeving: 120 € per uur. 

2. Norn1ale omgeving, bijvoorbeeld op een gewone laptop of op de server: 100 € per 

uur. 
Gemiddelde interventie: 400 €. 

o Opleiding 
I . Eén dag algemene basisopleiding op het kantoor ter plaatse; 
2. Yz dag systeemmanagement en Office-integratie op het kantoor ter plaatse; 
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3. Y2 dag onderhoud op verzoek van de klant, bij voorkeur één of drie maand na 
ingebruikname (Kluwer komt terug voor feedback en om bijkomende vragen te 
beantwoorden). 

Totaal: 2.100 € (50% teruggave door middel van KMO-portefeuille subsidie), met 
andere woorden 1.050 €. 
Het contract is jaarlijks opzegbaar, de software blijft aanwezig in zijn laatste update 
fase. 

o Specifieke actie bij de opstart: in het eerste jaar is het onderhoudscontract gratis en 
worden alleen de installatie en de opleiding verrekend. 

• Contactpersoon: John DE BLOCK (John.DeBlock@kluwer.be). 
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