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CaseWare IDEA’nın Araçlar uygulaması, yaygın 
denetim görevlerini daha hızlı ve daha kolay bir 
şekilde gerçekleştirmek için 14 akıllı yardımcı 
programdan oluşan bir paket sunar.

Bu kompakt paket, günümüzde denetçilerin karşılaştığı zorlukları 
anlayan endüstri uzmanlarımız tarafından tasarlanmıştır. Bu kullanımı 
kolay yardımcı programlar, denetim sürecini basitleştirir ve bunları elle  
yapmak için çok zaman harcamak yerine, önemli görevleri tek bir 
tıklamayla gerçekleştirmenizi sağlar. Bu nedenle, IDEA'nın en son 
sürümündeki Araçlar uygulamasından yararlanın ve denetiminize 
hazırlanırken önemli, ortak görevlerin daha hızlı, daha iyi ve daha kolay 
yapılmasını sağlayın.

Faydaları 
• Yerleşik endüstri standardı yardımcı programlar
• Denetim hazırlığını daha hızlı ve daha kolay hale getirir
• İşlemde hata olmamasını sağlar
• Daha önemli denetim görevlerine odaklanılabilen zamandan ve

kaynaklardan tasarruf sağlar
• Elle, zaman alan görevleri otomatikleştirerek denetim verimliliğini artırır

Veri hazırlama, denetim sürecinde projelerinizi hızlandırabilecek veya frenleyebilecek çok önemli bir aşamadır. 
Denetçilerin daha hızlı, yüksek kaliteli denetimleri verimli bir şekilde yürütmelerine yardımcı olma çabamız kapsamında, 
büyüyen SmartAnalyzer uygulamaları kitaplığımıza yeni bir uygulama olan Yardımcı Programlar'ı ekledik.



SmartAnalyzer'da Yardımcı Programları Kullanma
Araç Uygulama

Birikmiş Toplam Bir dosyanın tamamında veya bir veya daha fazla alana dayalı olarak değişen bir toplam oluşturmanıza olanak 
sağlar. Satıcı tarafından dosya içinde değişen bir toplam elde etmek için kullanılabilir.

DOSYA ADI alanını Tüm 
Proje Veritabanlarına Ekleyin

IDEA dosyasının adıyla bir DOSYA ADI alanı oluşturur ve ekler gerçekleştirilirken işlemin 
kaynağını izlemek için kullanılabilir.

Durum Alanları Ekle Bu, düzenlenebilir yorum alanlarının yanı sıra bir veya daha fazla "onay" alanı ekledikçe IDEA 
veritabanınızın "işaret sayfalarını" oluşturur.

Alan Adlarına Ön ek veya 
Son ek Ekleme

Bu yardımcı program, bir Join veya Visual Connector görevi gerçekleştirmeden önce çalıştırmak 
için mükemmeldir, çünkü veritabanındaki alanlara özel bir ön ek veya son ek eklemenize olanak 
tanır, böylece farklı alanların hangi veritabanından geldiğini kolayca anlayabilirsiniz.

Alan Adlarını Kopyala Bazı durumlarda, birden çok parçaya bölünmüş bir dosyanız olabilir ve yalnızca ilk bölüm alan 
bilgilerini içerir. Bu yardımcı program, alan adı bilgilerini bir veritabanından başka bir veritabanına 
kopyalamanıza olanak tanır.

Tarih Oluşturma Veritabanı Denklem Düzenleyicide tarihlerle çalışmak yerine bir Birleştirme yapmayı tercih ettiğinizde, bu 
yardımcı programı kullanabilirsiniz. Ayrıca, ayın son günü için bir tarih listesi almak gibi bazı Tarih 
listeleri oldukça karmaşık olabilir ve bu yardımcı program görevi basitleştirebilir.

Birden Çok Veritabanını 
Dışa Aktar

Bu yardımcı program, birden fazla veritabanını tek tek yerine tek seferde dışa aktarmanıza izin 
vererek zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Boş Hücreleri Doldurun Bazı durumlarda, tablo yerine eksik bilgiler içeren bir rapor olarak biçimlendirilmiş Excel elektronik 
tablosu gibi bir belgeniz olabilir. Bu yardımcı programı kullanarak, rapor okuyucuyu kullanmak 
zorunda kalmadan eksik bilgileri doldurabilirsiniz.

Tarihe göre endekslenmiş 
Denetim Numaraları 

Bu yardımcı program, bir veya daha fazla alana ve bir tarih alanına göre dosya sipariş etmenize 
olanak tanır. Bu işlevle, en erken veya en son işlemleri birlikte gruplandırabileceksiniz.

Boş / Tekrar Eden Veri 
Alanlarını Tanımlayın

Veriler, dosyaya bakarak ve boş olan veya her satırda aynı bilgilere sahip dosyaları bularak büyük 
dosyaları temizleyebilirsiniz. Bu tür alanlar genellikle kaldırılması ve dosyanın daha küçük ve daha 
yönetilebilir hale getirilmesi için iyi adaylardır.

Alanları Birleştir ve 
Karşılaştır

Bu yardımcı program, farklı zaman aralıklarındaki iki veritabanı arasındaki birden çok alanı veya 
aynı olması gereken iki veritabanını karşılaştırır. Sayısal, Karakter ve Tarih alanlarında çalışır ve 
alanların her biri için iki dosya arasındaki farkları gösterir. Bu, bir dosyadaki farklı noktalarda veya 
zamanlarda farklılıkları görmek veya içe aktarılan bilgileri kaynak dosyayla uzlaştırmak için 
kullanılabilir.

Metin Dosyasını Böl Büyük bir metin dosyanız olduğunda ve bu dosyada, içe aktarma sırasında sorunlara neden 
olabilecek eksik çift tırnak işaretleri gibi bazı sorunlar olduğunda faydalıdır. Dosya, düzeltme 
yapmak için Notepad ++ veya diğer Metin yardımcı programlarına getirilemeyecek kadar büyük 
olabilir, bu nedenle dosyayı şimdi düzeltilebilecek daha küçük dosyalara bölmeniz gerekir.

Alıntılar Olmadan Metinle 
Sınırlandırılmış Dışa 
Aktarma

Bir veritabanını sınırlandırılmış metin dosyası olarak dışa aktarırken IDEA Dışa Aktarma 
görevinden birkaç seçenek sunar. Bölgenize bağlı olarak, sınırlandırılmış metin dosyasını düzgün 
bir şekilde dışa aktarmak için bu ek seçeneklere ihtiyacınız olabilir.

CaseWare IDEA
CaseWare IDEA, 30 yılı aşkın süredir denetim ve muhasebe yazılımı endüstrisine liderlik eden, 16 dilde desteklenen ve 130 ülkede 
500.000'den fazla kişi tarafından kullanılan çözümlerle CaseWare International'ın bir bölümüdür. IDEA, veriler hakkında düşünme ve 
verilerle çalışma şeklimizi değiştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanır. Daha fazla bilgi edinmek için ziyaret edin 
idea.caseware.com.
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Araçlar Eklentisi ile IDEA'nın en son sürümünü kullanmaya 
başlayın ve ortak, önemli denetim görevlerini daha hızlı ve 

daha verimli bir şekilde gerçekleştirin.
Passport'tan IDEA 11 ve sonrasında indirin.

Daha fazla bilgi için bizimle  info@med-group.com.tr  iletişime geçin.




