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Genel Bakış 

CAREweb İç Denetim Modülü, kurumun risk verilerini kullanarak Risk tabanlı bir denetim metodolojisinin 
verimli bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Denetçiler, bu kullanıcı dostu Modülü kullanarak denetimleri 
kolayca planlayabilir, programlayabilir, yürütebilir, denetim bulgularını raporlayabilir ve denetçinin üretkenliğini 
izleyebilir. Ayrıca ekip üyelerine denetim testleri atayabilir, denetim görevlerinin ilerlemesini izleyebilir ve 
elektronik olarak MS word formatında taslak denetim raporları yayınlayabilirler! Modül, düzeltici eylemlerin 
durumunun izlenmesini kolaylaştırır ve denetçinin, alternatif düzeltici eylemlerin uygulanmasının kuruluşun risk 
profilleri üzerindeki etkisini incelemek için durum senaryoları yürütmesine olanak tanır. Ayrıca Modül, çalışma 
kağıtlarının yüklenmesine de izin verir ve denetçi, bunları gizli tutma veya belirli bir kullanıcı grubuyla paylaşma 
ve sistem üzerinden yanıtını/geri bildirimini almak için bulguları iş birimleriyle paylaşma seçeneğine sahiptir. 

Bu Modül, İç Denetçiye, iç denetim sonuçlarını planlamak, yönetmek ve raporlamak için gereken tüm verileri 
tutacak bir çerçeve sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu çerçeve, denetim portföyüyle ilgili en güncel risk ve kontrol 
verileriyle zaten doldurulacaktır.

Ayrıca, yeni tanıtılan iç denetim panosu, iç denetçilerin atanan denetimlerin, testlerin, bulguların/yinelenen 
bulguların durumunu ve İç Denetim düzeltici eylemlerinin durumunu izlemesine olanak tanır.
Modül aşağıdaki mantıksal işlevlere ayrılmıştır:

• Gösterge Paneli

• Planlama;

• Zamanlama;

• Uygulama (Test);

• Raporlama.

Planlama 

Yıllık İç Denetim Planlama işlevi şu amaçlarla kullanılır:

1. Mevcut adam günlerini hesaplamak için mevcut kaynakları/Ekip üyelerini ve mevcut adam-günleri yıllık 
çalışma günlerine, yıllık izinlere ve resmi tatillere göre tanımlayın.

2. Denetim döngüsünün süresini, geçmiş verileri ve mevcut adam günlerini dikkate alarak hangi varlıkların 
kapsanacağına (yani iş birimleri, süreçler veya ürünler) karar verin.

3. Her varlık için risklilik düzeyini değerlendirin. Çeşitli unsurlar dikkate alınmakta ve her bir unsura verilen 
ağırlıklar İç Denetim Politikasına göre değiştirilebilir.

4. Her bir işletmenin denetimini tamamlamak için gereken adam-gün sayısını belirleyin.

Planlama sürecinden sonra, kullanıcılar, yapılması gereken denetimlerin bir listesine ve her bir denetimi 
gerçekleştirmek için gereken belirli sayıda adam-güne sahip olacak ve bunu iç denetim kaynakları adam-
günleri ile karşılaştıracaktır.
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Kullanıcıların atanan testlerin durumunu ve her bir denetçinin üretkenliğini izleyebileceği kaynak yönetimi 
işlevinde bazı geliştirmeler yapılmıştır. Ayrıca, artık sistem, iç denetim planı çalışma günlerinde herhangi bir 
eksiklik veya fazlalığı otomatik olarak gösteriyor ve kullanıcı, her bir birim için kontrol ortamının gücünü 
değerlendirirken artık SA veya IA boşluğunu seçme seçeneğine sahip.
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Zamanlama 

Önümüzdeki yıl hangi denetimlerin yapılacağına karar verildikten sonra, bunları planlamak gerekir; bu, Modülün 
"Zamanlama" işlevinde yapılır.

Denetim ekibinin farklı üyelerine ve ilgili Baş Denetçilere de denetim testleri atanır; sonuçları incelemeleri ve 
onaylamaları için.

Ayrıca, önceki denetim değişkenlerini ve grafiksel olarak da gösterilebilen sonuçları gösteren planlama ekranına 
denetim geçmişi işlevi eklendi ve kullanıcı, katılımcı denetçiler için testler atayarak önceki sonuçları 
görüntüleyebilir.
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 Uygulama 

Denetim saha çalışması başladığında, her denetçi atanmış testlerine özel bir ekrandan kolayca erişebilir; 
“Test(ler)im” ekranı.
"Test(ler)im" ekranına, gelişmiş kayıt, raporlama ve iş birimi yöneticileriyle iletişime izin veren ve her testin 
durumunu gösteren birkaç büyü yapılmıştır.

Bu Modülün Yürütme işlevi aracılığıyla, İç Denetim Başkanı veya yetkili yöneticilerden herhangi biri, her bir 
denetimin durumunu kolayca izleyebilir. İlerleme, her bir denetçi düzeyinde veya atanan testlere dayalı olarak 
izlenebilir, test sonuçlarını gözden geçirebilir, test sonuçlarını reddedebilir veya onaylayabilir, denetçi için geri 
bildirim/yorumları belgeleyebilir, bulguyu iş birimi yöneticisi ile paylaşarak kendi görüşünü elde edebilir. 
yanıtlayın, tekrar eden bulguları belirleyin ve Öneriler takibinin sonuçlarını belgeleyin.

İlerlemeyi İzleme - Atanan Testler

Denetçilerin İlerlemesini İzleme
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Raporlama 

Saha çalışmasından sonra ve Ekip Lideri tarafından tüm testler gözden geçirildikten sonra, Raporlama 
fonksiyonu kullanılarak MS word formatında taslak bir İç Denetim Raporu elektronik olarak oluşturulur. Modül, 
biçimlendirilmiş - belirli bir "yapı tarzında" - denetim raporu ile birlikte gelir; Kullanıcı iş hayatında hangi stili 
kullanırsa kullansın, Modül, kurulum sırasında bu stili ayarlamak için değiştirilebilir.

Rapor taslak formatında oluşturulur, böylece denetçi gerekli değişiklikleri yapabilir ve Modüle geri kaydedebilir.

Sistemden oluşturulan İç denetim raporlarına ek olarak, sistemde iç denetim faaliyetlerini izlemek ve takip etmek 
için dinamik bir gösterge panosu ve raporlar sekmesi bulunur.




