
Denetleme Kılavuzu

Veri Analitiği 
Araçlarıyla Komple 



Denetleme söz konusu olduğunda, verilerin % 100'ünü analiz etmek 
için CaseWare IDEA'yı kullanmak akıllıca bir seçimdir. Kapsamlı, güçlü 
ve kullanımı kolaydır ve Benford Yasası, belirsiz kopya, mükerrerlik 
tespiti, boşluk tespiti, özetleme, tabakalaşma, örnekleme ve daha 
fazlası gibi 100'den fazla ortak denetim işlevi sunar.

Bu kılavuzda, denetçiler, muhasebeciler ve diğer finans uzmanları, 
IDEA'nın farklı departmanlar ve endüstrilerdeki denetimler sırasında 
testler ve analizler yapmak için kullanabileceği sayısız yol hakkında ve 
denetimler sırasında nelere dikkat edileceğine dair işaretçiler hakkında 
ayrıntılı bilgi bulacaksınız. 
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Analizler
• Satıcı faturasındaki ödemeler için çek kayıtlarını

mutabık kılın
• Çeşitli hesap türlerinin ayrıntılarını seçin ve raporlayın

ve ciro ile karşılaştırın
• Bireysel dengeleri ispatlamak için tedarikçi tarafından

faturaları özetleyin
• Çift ürünleri olan tedarikçiler için etkinlik özetleri

oluşturun
• Banka, dönem, ürün, satıcı vb. ile nakit gereksinimleri

oluşturun
• Satıcı birim fiyat değişikliklerini ürüne göre ayırın
• Tedarikçi tarafından aktivite özetleri oluşturun
• Satıcı faturasındaki ödemeler için çek kayıtlarını

mutabık kılın
• Doğru satıcı iadeleri için yıl için gönderilen toplam

faturalar
• Satın alma sözleşmesi uyumluluğunu değerlendirin

Hesaplamalar
• Dosya (toplam) dökümleri. Borç ve alacak

bakiyelerini ayırmak çoğu zaman en iyisidir.
• Zaman içinde satıcı birim fiyat farklılıklarını yan

ürün tanımlayın
• Banka, dönem, ürün, satıcı vb. İle nakit

gereksinimlerini hesaplayın.
• Borç Hesaplarında günleri ve faturaların

ödeneceği ortalama günleri hesaplayın

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Mükerrer ödemeler / faturalar için test
• Mükerrer banka hesabı ayrıntılarını sınama
• Mükerrer satın alma numaralarını test edin
• Mükerrer fatura ödemelerini veya navlun ve vergi

ücretlerini belirleyin
• İkili satınalma siparişi numaraları ile gönderilen

faturaları tanımlayın
• Mükerrer ürünleri olan tedarikçiler için etkinlik

özetleri oluşturun

İstisna Testleri
• Borç bakiyelerini tanımlayın
• Sıra dışı duran verileri tanımlayın
• Eski faturaları tanımlayın
• Eksik sipariş numarasına sahip faturaları

tanımlayın
• Aralık dışında kalan tarihleri veya referansları olan

öğeleri test edin (kesme)
• Alınan ve henüz faturalandırılmayan mallar için

toplam borçları tanımlayın ve
• Doğru satıcı iadeleri için yıl için gönderilen toplam

faturaları çıkarın
• Satınalma siparişleri olmadan faturaları bulun
• Alınmamış nakit / kayıp indirimlerini belirleyin
• Doğru satıcı iadeleri için yıl için gönderilen toplam

faturaları çıkarın
• Yinelenen satınalma siparişi numaralarıyla

gönderilen faturaları ayıklayın

Finans Denetimleri
Borçlar Hesabı 
Tedarikçiler normalde ödemeleri olan sorunları şirketlere bildirirken, borçların hesaplarının denetlenmemesi, borçların 
anlaşılmamasını veya bastırılmamasını sağlamak için önemlidir. Birçok test, tedarikçi ana dosya detaylarıyla ilgilidir. Bu 
genellikle ayrıntılı muhasebe kalemlerine göre farklı bir dosyada bulunur.
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Alacak Hesabı
Alacak Hesaplarının Testleri veya Satış Defteri genellikle geçerliliği vardır. Endişeli hususlar eski faturalar, eşsiz nakit para 
ve özellikle müşterilerin zor olduğu durumlarda büyük bakiyelerdir. Hesaplar Alacak verileri, sık sık baskı raporu olarak 
beyanda bulunarak ve bunları IDEA'da okuyarak elde edilir. Tüm hesaplar için beyanların hazırlandığından emin 
olunmalıdır.

Analizler
• Büyük borçların ne kadar büyük borç olduğunu ve

ne kadar büyük bir değere sahip olduğunu görmek
için Katmanlama kullanarak profil borçluları görün

• Müşteri profilleri oluşturmak için müşteri bilgilerini
katmanlaştırmak ve özetleyin

• Müşteri, fatura, tutarlar, ürünler vb. özetler
oluşturun

• Karlılığı artırmak için müşterilerin satın alma
döngülerinin profilini çıkarın

• Toplam alacakları herhangi bir biçimde raporlayın
ve otomatik olarak yaşlandırın

Hesaplamalar
• Dökme (veya toplam) dosya (ayrı borç ve alacaklar)
• Müşterinin tahsilatta geçen günlerini karşılaştırarak

maliyetleri taşımayı belirle
• Ortalama satış tutarlarını ürün, satış temsilcisi,

bölge vb. ile belirleyin.
• Yaşlandırmalı bir borç analizi yapın. Dağıtılmamış

nakit ve kredi notları ile nasıl başa çıkılacağını
düşünün.

• Dış borçları yeniden değerlemek
• Her hesap için işlem tutarlarını bakiyeye göre

kontrol etme
• Müşteri tarafından ödenmemiş tahakkuk etmiş

masraflardan elde edilen gelirin hesaplanması vs.
• Ödeme yapılacak günü hesaplayın ve müşteri,

bölge, satış temsilcisi vb. ile özetleyin.
• Teslimat belgeleri arasındaki varyasyonları

gösterme ve faturalar

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Üretilen fatura dizisindeki boşlukları rapor et
• Herhangi bir sırayla mükerrer faturaları (hem

fatura numarası hem de müşteri / değer),
kredileri veya makbuzları tanımlayın

İstisna Testleri
• Vadesi geçmişleri tanımlayın (örneğin, üç aydan

büyük)
• Büyük bakiyeleri kendi başlarına veya cirolarla

kıyaslayın
• Kredi bakiyelerini görün
• Eşsiz nakit veya kredi tanımlayın
• Sevk tarihlerinde veya beklenen aralığın dışında

sayıları olan öğeleri test edin
• Borçların parça ödemelerini belirleyin
• Geçersiz işlem türlerini tanımlayın
• Gönderilmemesi gereken "ilgilenen" veya

işaretlenen müşteri adreslerini belirleyin
• Yüksek değerli kredi notlarını, bakiyeleri  ve

faturalar belirlemek
• İndirim koşullarının ötesindeki kredileri tanımlayın
• Satış takibi için herhangi bir etkinliği olmayan

hesapları tanımlayın
• Kredi limiti istisnalarını tanımlayın
• Satış temsilcileri tarafından takip edilecek son

etkinliği olmayan hesapları belirleyin

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Sonraki dönem ödemelerini dönemle eşleştirin ve

eşleşmeyen ödemeleri belirlemek için bakiyeleri
belirleyin

• Faturaların anlaşmalara uygun olmasını sağlamak
için tedarikçi fiyat listelerini Elektronik Veri
Değişimi fatura ücretleriyle karşılaştırın

• Yeni tedarikçileri belirlemek için ana dosyayı iki
tarihte karşılaştırın

• Satınalma siparişi tutarlarına göre kaydedilen fiş
veya faturaları karşılaştırın

• Tedarikçilerin hesap defterlerinde değil hesaptaki /
tedarikçilerdeki dağıtımları bulun

• Tedarikçi adlarını, adreslerini ve diğer bilgileri
çalışanlarınkilerle karşılaştırın

• Yinelenen aylık giderleri ile karşılaştırın
• ödenmiş faturalar
• Satınalma siparişlerinde kaydedilen satıcı

borçlarını karşılaştırın
• Satınalma siparişi tutarları ile kaydedilen fişleri

veya faturaları ilişkilendirin
• Satıcı adresini posta adresi listelerine göre

kontrol edin
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Alacaklılar
Alacaklıları denetlerken asıl amaç, eşyaların geçerliliğini kontrol etmektir. Bu, tedarikçileri aşırı fiyatlandırma, geçersiz 
faturalar, çeşitli türlerde sahtekarlık, yanlışlıkla çoğaltma ve kontrol dışı harcamaları belirlemeyi kapsar.

Analizler
• Faturaların toplam değeri üzerinden
• Tedarikçi tarafından özetleyerek tedarikçilere

yapılan büyük ödemeleri belirleyin
• Ödeme değerine göre sınıflandırın ve

yetkilendirme seviyelerinin altına bölünmüş
potansiyel faturayı belirleyin

• Ödeme türlerini analiz edin ve nakit ödemeleri
belirleyin

Hesaplamalar 
• Faturaların ödenmesi için geçen gün sayısını 

hesaplayın ve usulsüzlükleri belirleyin

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Eksik kontrol numaralarını tanımlayın
• Eksik satınalma siparişi numaralarını tanımlayın
• Mükerrer fatura numaralarını ve / veya tutarlarını

test edin

• Tedarikçilere mükerrer ödemelerin testi
• İsimleri ve adresleri, banka hesap ayrıntılarını vb.

arayarak mükerrer alacaklıları test edin.

İstisna Testleri
• Sipariş tutarı ile fatura tutarı arasında bir farkın

olduğu kayıtları tanımlayın
• Eksik KDV değerlerini belirleyin ve kontrol edin
• Hafta sonları ve / veya resmi tatillerde yapılan

ödemeleri ayırın

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Ödemelerin geçerli tedarikçilere yapıldığından

emin olun
• Yetki limitlerinin onaylandığından ve yetki

verenin geçerli olduğundan emin olun
• Yetkisiz tedarikçilere yapılan ödemeleri belirleyin
• Çalışanlara ödemelerin yapılmamasını sağlayın

Borçlular
Borçluları denetlerken, hedefler tedarikçiler tarafından aşırı fiyatlandırmaya, geçersiz faturalara, çeşitli türlerde 
sahtekarlıklara ve yanlışlıkla çoğaltmaya bakmak ve harcamaları kontrol etmek için fırsatları belirlemektir.

Analizler
• Borçlu adına göre özetlemek
• Kredi tutarlarını analiz etmek
• Borçlanma tutarını borçlu tutarına göre

sınıflandırmak ve olağandışı kalemleri analiz etmek

Hesaplamalar 
• Borç değerini yeniden hesaplamak

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Mükerrer borçlu numaralarını test etmek
• Mükerrer fatura numaralarını ve / veya tutarlarını

test edin
• Mükerrer borçlu adlarını ve adreslerini test edin

İstisna Testleri
• Kredi değerlerini izole etmek
• Herhangi bir sıfır değerini izole etmek
• Kayıtlardan herhangi bir eksik bilgiyi test

edin

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Bir hesaptaki bakiyeyi ciro ile karşılaştırın
• Bakiyeleri kredi limitleriyle karşılaştırın ve

istisnaları (örneğin, kredi limitlerini aşan bakiyeli
hesaplar veya kredi limiti olmayan hesaplar vb.)
bulun

• Kredi politikası istisnalarını belirlemek için
müşteri bakiyelerini kredi limitleriyle karşılaştırın
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Sabit Varlıklar 
Sabit kıymet kayıtları, bilgilerin detayı ve kayıt hacmine göre değişir. Kayda değer miktarda kayıt olan kuruluşlarda, IDEA 
sorunlu maddeleri tarayabilir. Önemli detaylara sahip mülke dayalı kayıtlar da incelemeye değer. Yaygın olarak yapılan 
testlerden bazıları:

Analizler
• Halen kullanılmakta olan toplam tamamen

amortismana tabi varlıklar sağlayın

Hesaplamalar 
• Maliyet, amortisman ve net defter değerleri için

ayrı toplamlar sağlayan dosyayı görüntüleyin
(toplam)

• Amortisman rakamlarını yeniden hesaplayın
• Toplam ekleme ve elden çıkarma işlemlerini

kanıtlayın ve elden çıkarma üzerindeki kar veya
zararları yeniden hesaplayın

• Yenileme maliyetlerini kullanarak gider ve rezerv
tutarlarını yeniden hesaplayın

• Varlık değerlerini, tutar sırasına göre, net veya
maliyet tutarı ile özetleyin

• Tamamen amortismana tabi tutulmuş kalemleri ve
yenileme maliyetinden daha yüksek varlıkları
belirleyin

• Varlık değerlerini değer sırasına göre net veya
maliyet tutarı ile yeniden değerleyin

• Yenileme maliyetlerini kullanarak gider ve rezerv
tutarlarını yeniden hesaplayın

• Kitap ve vergi amortismanlarını karşılaştırın ve
farklılıkları belirtin

• Varlıkların faydalı ömürlerini kategoriye göre
karşılaştırın

• Yenileme maliyetlerini kullanarak varlıkları faydalı
ömürleri veya amortisman oranları ile belirlenen
normların ötesine çıkarın.

• Varlık değerlerini, tutar sırasına göre, net veya
maliyet tutarı ile özetleyin.

İstisna Testleri
• Net defter değeri büyük olan öğeleri tanımlayın
• Amortisman oranının olağandışı olduğu yerlerdeki

arz detayları
• Uygun dönemde olan tarihleri test edin
• Grup şirketlerinden devredilen veya devralınan

varlıkları belirleyin
• Vergi amaçlı bilgi sağlayın
• Sıfır veya eksi maliyeti olan kalemleri ve

amortismanın maliyeti aştığı kalemleri tanımlayın
• Açıklamaların kodlamaya uymadığı öğeleri

tanımlayın
• Varlıkları faydalı ömürleri veya amortisman oranları

ile belirlenen normların ötesine çıkarın
• Tamamen amortismana tabi tutulan kalemleri ve

varlıkları yenileme maliyetlerinden yüksek olanları
belirleyin

Mükerrerlikler
• Mükerrer referans numaraları için test

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Defter ve vergi amortismanlarını karşılaştırın ve

farklılıkları belirleyin
• Önemli varyansı vurgulamak için gerçek maliyeti

bütçelenmiş maliyetle karşılaştırın
• Varlıkların faydalı ömürlerini kategoriye göre

karşılaştırın
 Örnekleme

• Fiziksel doğrulama veya kontrollerin eklenmesi için
Özellik Örnekleme, Rastgele Örnekleme veya
Tabakalı Rastgele Örnekleme
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Büyük Defter 
Genel veya nominal defterler, işlem geçmişi ve çeşitli referans ve açıklamalarla birlikte her hesap için bakiyeleri içerir. 
Genellikle, bakiyeler ve işlemler farklı dosyalarda tutulur, ancak işlemlerin ve açılış bakiyelerinin özetlenmesi kapanış 
bakiyelerini ispatlayabilir.

Neyin indirileceğini belirlerken, bütçe ve önceki dönem verilerinin karşılaştırmalar ve istisna testlerinde (ör. Bütçe 
harcamaları) mevcut ve kullanışlı olup olmadığını göz önünde bulundurun. İşlem verileri kaynakları, tarihleri, muhasebe 
ayını, işlem referanslarını ve kayıt referanslarını içermelidir.

Sofistike defterler, sorgulamalara, analizlere ve incelemelere izin vermek için her bir postayı tutacaktır. Yalnızca özet kayıt 
toplamları tutulursa, IDEA sınırlı kullanımda olacaktır. Kodlama yapılarını tam olarak anlamak önemlidir. Daha karmaşık 
genel muhasebe defterleri hesap kodunu farklı amaçlar için (örneğin maliyet merkezleri, masraf kodları) bölümlere ayırmış 
olacaklar.

Genel muhasebe defterleri hakkındaki sorgulamalar, diğer alanları (örneğin ürün karlılığı, şube performansı, harcamalar, vb.) 
Denetlerken bir bilgi kaynağı olarak da faydalı olabilir.

Analizler
• Hacmi ve değeri göstermek için farklı

kaynaklardan (örneğin, satın alma veya satış
defteri, günlük kuponları, vb.) Üretilen girişlerin
toplamını sağlayın

• Ayakları (toplam) sıfıra dengelerini sağlamak için
dengeleri. Bazı defterlerin, hariç tutulması
gerekebilecek not tutarları içerdiğini unutmayın

• Deneme dengesini kanıtlamak için hesaba göre
toplam (veya özetle) işlemleri yapın

• Büyük işletme hesapları (kira, vergiler, vb.) İçin
güncel etkinlikleri analiz edin

• Özel bilançolar, kar ve zararlar, nakit akışı
analizleri vb. Oluşturun ve yazdırın.

• Hesap, bölüm, bölüm vb. İle bütçe raporları
oluşturun.

• Hızlı hesap mutabakatı ve ayarlama işlemleriyle
hızlı kapanma

• Yönetim hesapları, finansal hesaplar veya
birleştirme için hesap özetini yeniden
gerçekleştirin

• Seçilen hesapların detaylı analizini sağlayın
Hesaplamalar 

• Hesaplar üzerinden otomatik tahsisleri yeniden
gerçekleştirin

• Hesaplardaki yüzde farklarını dönemler arası
hesapla ve sıralayın

• Finansal oranları ve satış / varlıklar, borç /
özkaynak vb. Değişiklikleri hesaplayın

• Ağırlıklı ortalamaları ve faiz oranlarını hesaplayın
• Vergi gruplarına göre deneme bakiyeleri

hazırlayın ve çeşitli vergi hükümlerini hesaplayın

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Mükerrer borçlu numaralarını test edin
• Mükerrer fatura numaralarını ve / veya tutarlarını

test edin 

• Mükerrer borçlu adlarını ve adreslerini test edin
• Grup şirketlerinden devredilen veya devralınan

varlıkları belirleyin
• Vergi amaçlı bilgi sağlayın
• Sıfır veya eksi maliyeti olan kalemleri ve

amortismanın maliyeti aştığı kalemleri tanımlayın
• Açıklamaların kodlamaya uymadığı öğeleri

tanımlayın
• Varlıkları faydalı ömürleri veya amortisman oranları

ile belirlenen normların ötesine çıkarın
• Tamamen amortismana tabi tutulan kalemleri ve

varlıkları yenileme maliyetlerinden yüksek olanları
belirleyin

İstisna Testleri
• Kayıt ay veya yılı dışındaki tarihlerde yapılan

işlemleri test edin (kesinti)
• Çift kayıtlar için test
• Herhangi bir döneme ait test ve denetim amacıyla

herhangi bir günlük girişi seçin

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Varyans ve dalgalanmaları göstermek için

bakiyeleri önceki dönem bütçeleriyle veya
yönetim hesaplarıyla karşılaştırın

• Herhangi bir sıradaki büyük hesaplara göre
özetleri karşılaştırın
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Yatırımlar
Aşağıdaki testler, hesapların müşterilerden faiz getiren mevduat olduğu durumlarda geçerlidir:

Analizler
• Ölçüye göre dengeleri sınıflandırır
• Ürün türüne göre grup hesapları
• Faiz oranı yeniden fiyatlandırma riskini analiz

etmek için yaş yatırım portföyü
• Portföyü boyuta göre sınıflandırmak
• Portföyü tür, ihraççı, faiz oranı, vade vb. İle

özetleyin.
• Yatırım portföy bilgileri için grafikler oluşturun

Hesaplamalar 
• Tahakkuk eden (veya toplam) faiz
• Faiz kapitalizasyonunu kanıtlamak, masraflar
• Bireysel faiz hesaplamasını tekrar gerçekleştirin

İstisna Testleri
• Olağandışı faiz oranlarını veya tutarlarını çıkarın
• Hareketsiz hesapları tanımlayın / özetleyin ve

bunların üzerindeki işlemleri belirleyin
• Negatif bakiyeleri tanımlayın
• Bastırılmış ifadelerle hesapları tanımla
• Tamamlanmamış veya güncel olmayan kayıtları

tanımlayın

Kara para aklama testi
• Önceki testlerin birçoğu cari veya kontrol 

hesapları için geçerlidir. Ayrıca kara para
aklama için arama yapılırken yapılabilecek
birkaç test vardır.

Bazı Durumlarda Uygulanabilen Diğer Testler:
• İleri tarihli işlemleri tanımlayın
• İleri tarihli işlemlerin toplamını sağlayın
• Vadesi geçmiş vadeleri belirleyin
• Müşterileri fazla mesai limitleri üzerinden veya

süresi dolmuş müşterileri belirleyin
• Hareketsiz hesapları tanımlayın ve

bununla ilgili işlemleri belirleyin
• Para birimi dönüşümlerini yeniden

gerçekleştirin
• Kur riskine ilişkin detayları verin
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Krediler ve İpotekler 
Aşağıdaki testler, hesapların ticari veya kişisel kredi olduğu durumlarda geçerlidir:

Analizler
• Dengelemeyi düzenler ve bir özet dosyası

oluşturun
• Bakiyeleri ve faiz oranlarını risk derecelendirmesine

göre analiz edin
• Dosyayı iç hesaplar ve müşteri hesap türleri

üzerinden analiz edin
• Hesaplardaki faiz marjını türe göre analiz edin
• Görevlilere, yerlere, kredi türlerine vb. Hizmet

vererek kredi portföyünü analiz edin.
• Alacak Hesapları ve Envanter Tarafından Teminat

Edilen Kredilerde Teminat Teminatını Gözden
Geçirin

• Herhangi bir alandaki verilere göre kredi portföyü
bilgisini özetleyin

• Kredileri teminat olarak ve portföy riskini analiz
etmeyi amaçlayarak özetleyin

Hesaplamalar 
• Tahakkuk eden (veya toplam) faiz, bakiye
• Onaylanmayan borçları hesaplama ve

raporlama
• Faiz ve servis ücreti hesaplamalarını

kontrol edin

İstisna Testleri
• Personel kredilerini tanımlayın
• Büyük kredileri tanımlayın
• Olağandışı faiz oranlarına sahip kredileri

tanımlayın
• Orijinal gelişmelerden daha büyük olan bakiyeleri

belirleyin
• Negatif bakiyeleri tanımlayın
• Yeni, yenilenmiş ve geçmiş borçlar hakkında özel

raporlar oluşturun

Diğer faydalı testler, her bir risk 
derecelendirmesine karşı faiz oranlarının 
sınıflandırılmasını içerir.

• Genel olarak, yüksek riskli krediler daha yüksek faiz
oranına sahip olmalıdır. İstisna testinin ardından
gelen analiz, borç vermelerinde riskli veya özellikle
ihtiyatlı olan anomalileri veya dalları / bireyleri 
alabilir.

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Aynı adrese birden fazla kredi almak için eşleştirme

tekniklerini kullanın. Hareketleri tanımlamak için
farklı dönemlerdeki dengeleri karşılaştırın.
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Bordro
Bordro, çoğu kuruluş için geçerli olan geleneksel denetim alanlarından biridir ve IDEA'yı kullanmak için mükemmel bir 
alandır. Temel amaç geçerliliktir ve çalışanın varlığının test edilmesi ve ücretin doğruluğu genellikle baskındır. Bordro ile 
ilgili birçok düzenlemeler ve vergiler vardır ve bu düzenlemelere ve vergilere uyumu kontrol edilebilir.

Analizler
• Maaşları bölüm / sınıf vb. İle özetleyin /

sınıflandırın.
• Yönlendirme planlamasına yardımcı olmak için

profil çalışanlarının yaşları / hizmet yılları
• Genel muhasebe mutabakatı için maaş bordrosu

dağılımını özetler
• Özel ödeme, fazla mesai, prim vb. maliyetleri analiz

edin, özetleyin ve karşılaştırın.
• Özel bordro raporları oluşturun
• Yöneticilerin kendileri için çalışan akrabalarının

bulunduğu çıkar çatışmalarını belirlemek için
çalışanları isme, adrese ve mağazaya göre sıralayın

Hesaplamalar 
• Brüt (toplam) brüt ödeme, net ödeme, kesintiler

ve diğer değer alanları
• Brüt maaşı hesaplayın
• Net ödemeyi hesaplayın

İstisna Testleri

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Bordro dosyasında yinelenen çalışanlar (Sosyal

Sigorta, Ulusal Sigorta, Sosyal Güvenlik
numaraları, Çalışan numaraları)

• Yinelenen banka hesabı ayrıntıları
• Mükerrer isimler ve doğum tarihleri

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Kayıtlı başlangıç ve bırakanları (işe alım ve

sonlandırmalar) ve ücretteki değişikliklerin
beklendiği gibi olup olmadığını belirlemek için iki
tarihte bordro dosyalarının karşılaştırılması

• Bordroda “hayalet” çalışan olup olmadığını
belirlemek için bordro işlemleri dosyasına bordro
ana dosyasına katın

• Zaman çizelgesi girişlerini karşılaştırın ve
bordroyla ödeme yapın ve farklılıkları belirtin

• Çıkar çatışmalarını belirlemek için satıcı
adreslerini / telefon numaralarını ve çalışan
adreslerini / telefon numaralarını karşılaştırın

Örnekleme
• Çoğu örnekleme seçeneği geçerlidir

• Brüt tutarın ayarlanan tutarı aştığı tüm bordro
çeklerini çıkarın

• Vergi kodunun uygunluğu, ödeme / not
karşılaştırması, çalışılan saatler, talep edilen fazla
mesai, hastalıklı günler, alındığı tatil günleri,
doğum tarihi (16 yaş altı, 65 yaş altı), ikramiye
ve diğer ödenekler, brüt ücret, saatlik ücretler,
maaş tutarları, istisnalar vs.
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Analizler
• Alımları veya ödemeleri değer gruplarına göre

analiz edin ve olağandışı eğilimleri belirleyin. Fatura
bölme testi yapın, özellikle yetkilendirme
seviyelerinin altında olanları tespit edin

• Ödeme türüne göre özetleyin (düzenli tedarikçi, bir
kereye mahsus, çek, elektronik transfer vb.)

• Mevsimsel dalgalanmaları belirlemek için döneme
göre analiz edin

• İşleri, projeleri veya satış siparişlerini etkilemek için
geç gönderileri analiz edin

• Sipariş verilmeyen siparişleri tanımlamak için
satınalma siparişini mutabık kılma siparişi

• Yere göre satın alma performansı hakkında rapor
• Ürün teslimatı ve kalitesini özetleyin ve satıcı

performansını karşılaştırın
• Genel muhasebe defterine mutabakata varmak için

nakit ödemelerini ilgili hesap dağıtımına göre
özetleyin.

• Genel muhasebe ile mutabakata varmak için,
tahakkuk eden borçları ve alınan kalemleri
karşılaştırın

• Yüksek getiri oranlarına, reddetmelere veya
kredilere rağmen sürekli alım olup olmadığını
kontrol edin

Hesaplamalar 
• Satınalma analizini çoğaltın ve toplamları

kaydedin
• Nakit ödemelerin toplamını yeniden hesaplayın
• Planlanmış makbuz tarihlerini ve gerçek

makbuz tarihlerini izleyin

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Büyük olasılıkla, maddenin türüne göre (örneğin

genel muhasebe kodu) belirlenen istisna sınırıyla
istisna raporları üretin

• Fiyat artışlarını kabul edilebilir oranlardan daha
büyük bir değer olarak belirleyin

• Geçerli bir satın alma siparişi olmadan faturaları
tanımlayın

• Tek bir satıcıdan yüksek hacimli satın alımlar
belirleyin

• Birden fazla satınalma siparişi yetkilendirmesi için
fatura bulun

• Satıcı ve satınalma siparişine göre fiyatlandırma ve
makbuz miktarı değişikliklerini tanımlayın ve
çıkarın

• Onay kesinti seviyelerinde veya hemen altında
birden fazla fatura tanımlayın

• İş günü olmayan günlerde (örneğin, cumartesi ve
pazar günleri) yayınlanan fatura ödemelerini bulun.

Satın Alma ve Ödemeler
Alımlar, IDEA'nın en büyük başarı alanlarından biridir. Temel amaç, öğelerin geçerliliğini kontrol etmektir. Bu, 
tedarikçileri aşırı fiyatlandırma, geçersiz faturalar, çeşitli türlerde sahtekarlıklar, yanlışlıkla çoğaltma ve kontrol dışı 
harcamaları toplama gibi konuları içerir. Tüm çeşitli testlere başlamadan önce, ilk tip analizlerini ve değerlerin bir profilini 
yapmayı önerir.
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Satış ve Makbuzlar
Satışlardaki ana kaygılar, kaydedilen işlemlerin eksiksizliği, doğru fiyatlandırma ve komisyonların hesaplanmasıdır. Kredi 
kontrolü önemli olabilir ve eğer önemliyse, kredi notları kontrol edilmeye değerdir.

Genel olarak, bazı sistemlerde işlemler aylık olarak arşivlense veya silinse de, bir satış geçmişi dosyası mevcut olmalıdır. Bu 
durumlarda, dosyayı her ay kopyalamak ve kaydetmek için düzenlemeler yapılması gerekecektir. IDEA'daki Veritabanlarını 
Ekleme görevi daha sonra aylık dosyalardan yıllık bir dosya (veya hangi süreye ihtiyaç duyulursa) oluşturmak için 
kullanılabilir. Normalde bazı satış analizlerini uygun başlıklar ve sonra istisna testleriyle yapmak faydalı olacaktır.

Analizler
• Alan, satış görevlisi, ay, mağaza, kategori, satıcı

veya herkes tarafından satışları ve karlılığı analiz
edin

• Makbuzları türe göre özetleyin
• Hesaptaki nakit makbuzları özetleyin
• genel muhasebe kayıtlarına mutabakat için kod

dağılımı yapın
• Ürün dağıtım analizleri için depodaki gönderileri

özetleyin
• Değer bandına göre satışlarda analitik inceleme

bilgisi üretin
• Son kullanım tarihine göre ürünleri özetleyerek

ürün talebini analiz edin.
• Açık siparişleri analiz edin ve müşteri tarafından

kredi kontrolü için açık faturalar
• Ayrılmış öğeleri envantere ayrılmış (beklemede)

öğelere bağlayın

Hesaplamalar 
• Satış özetlerini yeniden üretin, toplamları

kaydedin
• Test fiyatlandırması, faturalarda indirim

hesaplamaları yapın
• Sevkiyat öncesi satır öğesi marjlarını hesaplayarak

karı kontrol edin
• Satışlardaki farklılıkları analiz edin ve eğilimleri

sayısal veya grafiksel olarak özetleyin
• Gönderilen ürünler ile sipariş edilen ürünler

arasındaki ilişkiyi rapor edin
• Ayrıntıyı ve ortalama birikimi müşteri, kalem,

konum vb.

İstisna Testleri
• Öğe türü için normalden daha yüksek satış

değerlerini belirleyin
• Bir ürün türü veya verilen büyük indirimler için

satış fiyatlarını beklenenden daha düşük bir değere
ayarlayın

• Büyük kredi notları tanımlayın
• Yüksek hacimli ürünleri, müşterilere, satış

temsilcilerine, mağazalara vb. Göre tanımlayın.
• Tüm satış verilerini müşteri, ürün, bölge vb.

denetime alın.

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Eksik satış faturası numaraları
• Eksik gönderi notu numaraları
• Mükerrer faturalar (yinelenen fatura numarası,

satış numarası veya müşteri ve detay / tutar)
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Analizler
• Toplam belediye vergi tutarı ve alınan tutar
• Gecikmiş borç analizini gerçekleştirin

Hesaplamalar
• Gecikme faizini hesaplayın
• Belediye vergi miktarını yeniden hesaplayın

İstisna Testleri
• Eksik bilgiye sahip tüm kayıtları ayırın
• Ödeme yapılmayan tüm kayıtları ayırın

• Herhangi bir büyük kredi bakiyesi, geri ödeme
ve iade için test edin

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Yinelenen özellik referans numaraları için test

edin

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Her mülk için bir ücret alınmasını sağlamak için

mülk siciline karşı eşleştirin.

Devlet ve Vergi Denetimleri
Belediye Vergisi

Kamu Sektörü
Hükümet sistemleri çoğu zaman bireylere ve kuruluşlara yardımların, hibelerin, yardımların vb. Ödenmesiyle ilgilidir. IDEA 
ile testler belirli bir sisteme özgü olma eğilimindedir (genellikle benzersizdir), ancak bazı genel test kategorileri vardır:

Analizler
• Satışları ve karlılığı bölgeye, satış görevlisine, aya, 

mağazaya, kategoriye, satıcıya veya tümüne göre 
analiz edin

• Makbuzları türe göre özetleyin
• Nakit makbuzlarını hesaba göre özetleyin
• genel muhasebe kayıtları ile mutabakat için kod 

dağılımı
• Ürün dağıtım analizleri için sevkiyatları depoya 

göre özetleyin

• Değer bandına göre satışlarda analitik inceleme
bilgisi üretmek

• Son kullanım tarihine göre ürünleri özetleyerek
ürün talebini analiz edin.

• Açık siparişleri analiz edin ve müşteri tarafından
kredi kontrolü için açık faturalar

• Ayrılmış öğeleri envantere ayrılmış (beklemede)
öğelere bağlayın
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Vergiler
Hükümet çalışmaları için diğer bir önemli alan, yerel ve ulusal düzeylerde toplanan çeşitli vergileri denetlemektir. Testler 
genellikle ilgili departmanlara özgüdür ancak bazı genel noktalar vardır.

Analizler
• Borçlar ve  ücret türleri arasında bölünmüş

yaşlandırmalar
• Yazma ve geri ödemeleri analiz edin

Hesaplamalar
• Yıl sonu bakiyelerini kanıtlayın ve sonra borç

pozisyonunu değerlendirin
• Vergileri hesaplayın ve uygulanabilir sınırlar

dahilinde olup olmadıklarını belirleyin

İstisna Testleri
• Yükseltilen ücretlerin geçerliliğini test edin
• Büyük indirim ve geri ödemeleri belirleyin
• Referans numaralarının geçerliliğini kontrol edin

(örneğin, KDV numaraları)

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Her bir mülkün ücretinin alınmasını sağlamak için

mülk vergilerini mülk kayıtlarına (mümkünse)
çapraz kontrol edin

• Bir kuruluş tarafından talep edilen giderleri ve
tedarikçilerin beyan edilen gelirini nasıl
bağladıklarını kontrol edin

Hesaplamalar 
• Satış özetlerini yeniden üretin, toplamları

kaydedin
• Test fiyatlandırması, faturalarda indirim

hesaplamaları yapın
• Sevkiyat öncesi satır öğesi marjlarını hesaplayarak

karı kontrol edin
• Satışlardaki farklılıkları analiz edin ve eğilimleri

sayısal veya grafiksel olarak özetleyin
• Gönderilen ürünler ile sipariş edilen ürünler

arasındaki ilişkiyi raporlayın
• Ayrıntıyı ve ortalama birikimi müşteri, kalem,

konum vb.

İstisna Testleri
• Öğe türü için normalden daha yüksek satış

değerlerini belirleyin
• Bir ürün türü veya verilen büyük indirimler için

satış fiyatlarını beklenenden daha düşük bir değere
ayarlayın

• Büyük kredi notları tanımlayın tanımlayın

• Yüksek hacimli ürünleri, müşterilere, satış
temsilcilerine, mağazalara vb. Göre tanımlayın.

• Tüm satış verilerini müşteri, ürün, bölge vb.
denetime alın.

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Eksik satış faturası numaraları
• Eksik gönderi notu numaraları
• Mükerrer faturalar (yinelenen fatura numarası,

satış numarası veya müşteri ve detay / tutar)

Farklı ülkelerde sistemler arasında çapraz eşleşmeye izin 
verilip verilmeyeceği konusunda belirli yasal düşünceler 
olabileceğini unutmayın. Deneyimler, hata veya suistimal 
etkisinin bazı insan gruplarında veya kategorilerinde 
genellikle daha yüksek olduğunu gösterir. Bu alanlarda 
IDEA ile yapılan testler genellikle çok etkilidir, ancak yine 
de, herhangi bir yasa veya düzenlemeye aykırı 
davranmamaya özen gösterilmelidir.
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Sektöre Özel Denetimler
Bankacılık ve Finansal Uygulamalar
IDEA, cari hesaplar, kişisel ve kurumsal borç verme, hazine fonksiyonları ve yatırım hesapları dahil olmak üzere 
bankacılığın birçok alanında faydalıdır. Hacim ve derinlik ile ilgili genel kurallar geçerlidir. Ancak, bazı bankacılık 
sistemlerinde, işlem hacmi kişisel bir bilgisayara indirilemeyecek kadar büyük olabilir. Verilerin bir bölümünü (örneğin bir 
bölge) veya seçili sayıda alanı indirmek uygun olabilir.

Hesaplamalar
• Defterlerin dökümü (veya toplamı)
• Hesap bakiyesi dökümü (veya toplam)
• Faiz hesaplamalarını tekrar yapın
• Banka masrafları ve para birimi dönüştürme

hesaplamalarını kontrol edin

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Herhangi bir sırayla yinelenen faturaları (hem

fatura numarası hem de müşteri / değer),
kredileri veya makbuzları tanımlayın

• Üretilen fatura dizisindeki boşlukları raporlayın

İstisna Testleri
• Eksik duran verilere sahip hesapları belirleyin

(örneğin, doğum tarihi)
• Uygun olan yerlerde ücretlerin alındığını kontrol

edin
• İleri tarihli tüm işlemleri ayırın
• Geçersiz veya sıradışı duran verileri tanımlayın
• Hareketsiz hesap ve işlemlerin tanımlanmasını

yapın
• İfade bastırmalı hesapları tanımlayın
• Kredi limitlerinin üzerinde olan veya süresi dolmuş

müşterileri belirleyin

• Aşırı çekilen personel hesaplarını tanımlayın
• Kara para aklama testi
• Diğer tipik test alanları şunlardır:

Mevduat Hesapları
• Faiz ve hizmet bedeli hesaplamalarını kontrol

edin
• Veri girişi kodlama hatalarını kolayca tanımlayın
• İşlem etkinliğini analiz edin
• Uyumluluk sınavları için demografik bilgileri

derleyin
• Faiz oranı riskini analiz etmek için vadeye göre

yaşlandırmaya bağlı mevduat faizlerini hesaplayın
• Hizmet bedeli ve faiz fiyatlama yapılarını

değerlendirmek için hesap türünün kullandığı
hesap etkinliğini ve hizmetleri analiz edin

• Mevduat portföyünü görevli memur, yer, müşteri
tipi vb. İle analiz edin.

Mevzuata Uygunluk
• CRA-Kredi Derecelendirme Ajansı

Uyumluluğunu belgelemek için merkezi bilgi,
saklama ve kredi sistemlerinde yakalanan
demografik bilgileri kullanarak hesap türlerine
ve hizmet kullanımına dayalı verileri derleyin
ve grafiklendirin.
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Sağlık Uygulamaları
Alacak Hesapları, Hasta Faturalandırması ve 
Yönetilen Bakım

• Taburcu faturası ve faturaya kadar ortalama
günleri hesaplayan veya departman tarafından
yapılan ödemeleri hesaplayın

• Uygun akdi ödenek seviyesini ve şüpheli hesap
rezervlerini belirleyin

• Nakit akışını yeniden hesaplamak için fatura
tarihi yerine hizmet tarihindeki yaş alacakların

• Reddedilen ödemeleri finansal sınıfa, prosedür
koduna ve maliyet merkezine göre analiz edin

• Ödenmemiş yönetilen bakım hesaplarını
belirleyin Hekim ve finansal sınıf tarafından kar
marjını belirleyin

Masraflar
• Departmandan ve aya göre geciken ücretleri

belirleyin
• Hasta faturalarında geçersiz, yüksek dolar veya

yinelenen masraflar arayın
• Faturalandırılan sarf malzemelerinde kullanılan sarf

malzemelerini eşleştirerek masrafları öğrenin
• Uygunsuz bir şekilde faturalandırılmış masrafları

belirlemek için prosedür kodlarını ve
faturalandırılmış masrafları kontrol edin

Klinik Altsistemler
• Klinik alt sistemlerdeki hasta ziyareti verilerini

hasta ana verileriyle karşılaştırın
• Arayüz hatalarını tanımlayın
• Alt sistemler ve ana veriler arasındaki fiyat

farklılıkları belirleyin

Demografik
• Posta kodları veya diğer demografik verilerle hasta

istatistiklerini geliştirin
• Eksik veya yanlış kodlanmış hasta demografik

bilgilerini arayın
• Hasta popülasyonunun karlı bölümlerini tanımlayın Malzeme Yönetimi

• Envanter sıralamasını iyileştirmek için kullanım ve
sipariş analizini yapın

• Herhangi bir seçim kriterini kullanarak stok ve
yüksek değer bakiyeleri hakkında rapor oluşturun

• Ciro analizi ile eski envanteri belirleyin
• Ürün ve satıcıya göre teslimat hızını ve

doğruluğunu karşılaştırın
• Profil tedarik kullanımının aya ve departmana göre

ayırın

Tıbbi Alacaklar
• Talep tarihini, talep tarihini ve talep tarihini

karşılaştırarak talep ödemelerinin zamanlamasını
analiz edin

• İkili faturaları arayın ve hastaya, sağlayıcıya,
hizmet tarihine ve miktara göre ödeme talep edin

• Ürün ve satıcıya göre teslimat hızını ve
doğruluğunu karşılaştırın

• Profil tedarik kullanımının aya ve departmana
göre görüntüleyin

Tıbbi Kayıtlar
• Aynı hasta için kopya tıbbi kayıtları tanımlayın
• Teşhis kodlama eksikliklerini ve eksik kayıtları

takip edin
• Eksik kayıtların ve uyumsuz kodlamanın

listelenmesini yapın
• Doktor, departman veya hasta tarafından

prosedür kodları hakkında raporyın

Uzmanlar
• Uzman / doktor sözleşme uyumluluğunu

belirlemek Uzman / doktor uygulama geçmişini
hasta tipine ve mükellefine göre değerlendirin

• Eksik uzman / doktor profili bilgileri hakkında
raporlayın

Satınalma Siparişi Yönetimi
• Yere göre satın alma performansı hakkında

raporlayın
• Satıcı ve satınalma siparişine göre fiyatlandırma

ve makbuz miktarındaki değişiklikleri belirleyin
• Satınalma siparişleri olmadan mükerrer satınalma

siparişleri ve makbuzları tanımlayın
• Tahakkuk eden borçları, alınan kalemlerle

tahakkuk eden borçları karşılaştırarak mutabakatı
sağlayın

• Ürün teslimini ve kalitesini özetleyerek satıcı
performansını karşılaştırın
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Sigorta Şirketleri
Ana işlem akışları prim ve taleplerdir, ancak IDEA'nın başarılı bir şekilde kullanılabileceği özel alanlar (yeniden sigortalama 
gibi) vardır.

Ana testler, tüm primlerin artırılmasının ve doğru oranın kullanılmasının sağlanması ile ilgilidir. Bununla birlikte, eski veya 
ileri tarihli kalemlerin testlerinin istisnai olarak risk analizleri faydalıdır.

Analizler
• Primleri büyüklük ve ürün türüne göre sınıflandırın
• Acenteye veya bölgeye göre yeni işletmeleri

özetleyin
• Acenteye göre borçları özetleyin

Hesaplamalar
• Primleri yeniden hesaplayın
• Atama toplamlarını kanıtlayın

İstisna Testleri
• Zamanı gelen poliçelerden dolayı eski primleri

görüntüleyin

• Başlangıçtan hemen sonra iptal edilen poliçeleri
belirleyin

• Ardından indirilen ve kaybedilen ilk indirimlerle
poliçeleri belirleyin

• Negatif borçları görüntüleyin
• Dağıtılmamış parayı belirleyin
• Boş veya geçersiz poliçe numaralarını tespit edin
• Sadece kısmen ödenen poliçe primlerini belirleyin
• Tahsil edilmemiş Doğrudan Borçları Belirleyin
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Dava Hizmetleri Uygulamaları
Suistimal Araştırmaları

• Satıcı dosyaları ile çalışanlar ve / veya adres listeleri
arasında adları, adresleri, telefon numaralarını ve
Ulusal Sigorta numaralarını / Sosyal Güvenlik
numaralarını eşleştirerek hayali satıcıları arayın.

• Alıcılar için kamu tekliflerini veya makam
seviyelerini tetikleyen faturaları maksimum
seviyelerde veya hemen altında sınıflandırıp
inceleyerek fatura bölme planlarını veya diğer satın
alma dolandırıcılıklarını tespit edin.

• Çift ya da eksik faturaları arayarak ve iş dışı
günlerde (örneğin, Cumartesi ve Pazar günleri)
ödenen faturaları arayarak, aynı tarihte aynı tutar
için birden fazla fatura belirleyerek ve sadece onay
kesme seviyelerinin altındaki birden fazla faturayı
kontrol ederek şüpheli faturaları belirleyin.

• Ulusal Sigorta numaralarını / Sosyal Güvenlik
numaralarını halka açık geçerli numara dosyalarıyla
eşleştirerek hayalet çalışanları arayın. Numaraları,
ülkeye özgü olan uyumsuz doğum ülkesi ve posta
kodları gibi diğer demografik bilgilerle
karşılaştırarak analiz edin.

• Çalışanların son birkaç bordro işlemine karşı
sonlandırma tarihlerini eşleştirerek bordro
dolandırıcılığını tespit edin. Bir plan, ayrılan
çalışanlar için ödemelere devam etmek, ancak
ödeme ayrıntılarını katip hesabına değiştirmektir.

• Hareketsiz hesaplardaki etkinliği tanımlayarak ve
analiz ederek ve hareketsiz hesap adres
değişikliklerini çalışan adreslerine göre çapraz
kontrol ederek hareketsiz hesap planlarını araştırın

• Büyük yuvarlak işlemleri arayarak, aynı hesaptaki
borç ve kredi işlemlerini eşleştirerek, büyük nakit
mevduatlarını tespit ederek ve hesap sahibi
adreslerini adres listelerine göre çapraz kontrol
ederek para aklama soruşturmalarını kolaylaştırın.

• Bir çalışanın olağandışı yüksek harcama veya
kredileri, erken tahsilata atanmış gibi görünen
hesaplar ve kurulduktan kısa bir süre sonra silinmiş
hesaplar, özellikle de herhangi bir ödeme
kaydedilenleri tespit edin

• Çalışan adreslerini ve telefon numaralarını satıcı ana
dosyalarıyla karşılaştırarak Alacak Suistimali
Algılama. Diğer bir teknik de, yerel satıcı adreslerini
ve adlarını, kamu malları vergi dosyalarındaki siteler
ve mülkiyet kayıtlarıyla ve sonra çalışan adlarıyla
ilgili olarak analiz etmektir.

• Satıcı fiyatlarını ve satıcı fiyat standartlarını aşan
fiyat artışlarını tanımlayarak geri tepme ve çıkar
çatışması programları belgelendirin. Yüksek oranda
iade veya reddetme oranlarına rağmen, sürekli
alımları arayın ve bir satıcıdan yüksek hacimli
alımları arayın.

Sağlık Hizmeti
• Yönetilen bakım mükellefi performansını

değerlendirin
• Bir doktor ve finansal sınıfa göre kar marjlarını

yeniden hesaplayın
• Hekim sözleşmesi uygunluğunu analiz edin
• Tıbbi kayıt bilgilerini doktor, uzman, hastane,

departman, hasta veya sigorta sağlayıcı
tarafından özetlemek için prosedür kodlarını
kullanın

• Diyagnostik kodlama eksiklikleri, eksik kayıtlar,
uyumsuz kodlama veya uygun olmayan
faturalanmış masraflar için tıbbi kayıtları inceleyin

• Poliklinik bakımı için hizmet tarihlerini uyumluluk
için hastaneye kabul tarihleriyle karşılaştırın

• Bir hasta, sağlayıcı, hizmet tarihi veya tutarı
tarafından ödenen yinelenen faturaları ve
talepleri arayın

İflas
• Geçmiş finansal işlem verilerinin hacimlerini

sıralayın, sınıflandırın ve özetleyin
• Banka hesap kayıtlarını muhasebe sistemi

verileriyle eşleştirin ve karşılaştırın
• Hesaplardaki dönemler arasındaki farkları

hesaplayın ve analiz edin
• Envanter değerlerini gözden geçirin ve eski

envanteri belirleyin
• Varlık değerlerini geri alın ve defter ile vergi

amortismanını karşılaştırın.
• Borçlu adreslerinin çapraz kontrolü ve mal

sahiplerinin / çalışanların adreslerinin vergi kimlik
numaralarının ve ilişkili tarafların belirlenmesi için
vergi kimlik numaralarının kontrol edilmesi

• İlişkili taraf işlemlerini arayın
• Ödemelerin zamanlamasını analiz edin
• Bankalararası ve bankalararası transfer verilerini

eşleştirin
• Mütevelli raporlarının doğruluğunu kontrol edin



20

Tartışmalı Karar
• Geçmiş verilere göre zararları hesaplayın
• Geçmiş finansal işlem verilerinin hacimlerini

sıralayın, sınıflandırın ve özetleyin
• Verideki hataları tanımlayın
• Farklı kaynaklardan gelen verileri eşleştirin ve

karşılaştırın
• Basılı rapor dosyaları dahil olmak üzere elektronik

biçemde mevcut olan verilerin detaylı analizini
yapın

• Kolayca örnekleme ve değerlendirme veya
hataların tahminini gerçekleştirin

• Finansal verilerde dolandırıcılık arayın

İflas
• Banka hesap kayıtlarını muhasebe sistemi

verileriyle eşleştirin ve karşılaştırın
• Hesaplardaki dönemler arasındaki farkları

hesaplayın ve analiz edin
• Envanter değerlerini gözden geçirin ve eski

envanteri belirleyin
• Varlık değerlerini geri alın ve defter ile vergi

amortismanını karşılaştırın.
• Borçlu adreslerini ve mal / işçi adreslerine

vergi kimlik numaralarını ve ilişkili tarafları
tanımlamak için vergi kimlik numaralarını
çapraz kontrol edin

• İlişkili taraf işlemlerini arayın
• Ödemelerin zamanlamasını analiz edin
• Bankalararası ve bankalararası transfer

verilerini eşleştirin
• Mütevelli raporlarının doğruluğunu kontrol

edin

Sağlık Hizmeti
• Yönetilen bakım mükellefi performansını

değerlendirin
• Bir doktor ve finansal sınıfa göre kar marjlarını

yeniden hesaplayın
• Doktor / uzman kontrat uyumluluğunu analiz

edin
• Tıbbi kayıt bilgilerini doktor, uzman, hastane,

departman, hasta veya sigorta sağlayıcı
tarafından özetlemek için prosedür kodlarını
kullanın

• Tanı kodlama eksiklikleri, eksik kayıtlar, uyumsuz
kodlama veya uygun olmayan faturalanmış
masraflar için tıbbi kayıtları inceleyin

• Poliklinik bakımı için hizmet tarihlerini uyumluluk
için hastaneye kabul tarihleriyle karşılaştırın

• Bir hasta, sağlayıcı, hizmet tarihi veya tutarı
tarafından ödenen yinelenen faturaları ve
talepleri arayın

Dava Destek Uygulamaları
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Üretim-İmalat Şirketleri
Üretim şirketleri birçok standart deftere sahiptir ve satın alma ve bordro önemli konular olabilir. Ancak, ana iş alanı 
envanterdir.

Normalde, belirli bir tarihte envanter varlıklarının ayrıntılarını içeren bir ana veya bakiye dosyası vardır. Maliyetler ayrı 
bir dosyada tutulabilir. İşlem geçmişi, dosya boyutları genellikle oldukça büyük olmasına rağmen özellikle yararlı olabilir. 
Satış fiyatları normalde ayrı bir dosyadan toplanmalıdır.

Analizler
• Alınan tarihe göre stok yaşlandırması yapın
• Satışlara veya alımlara dayalı olarak tutulan her bir 
ürün için stoktaki ay sayısını hesaplayın. Bu bilgilerin 
bir özetini oluşturun
• Değer bantlarına göre dengeleri sınıflandırın
• Ciroyu iyileştirmek için kullanımı ve siparişi analiz 
edin
• Ürünleri gruba, yere ve türe göre özetleyin
• Karlılık sırasına göre bir ürün raporu oluşturun
• Fiziksel sayımları hesaplanan miktarlarla 
bağdaştırın

Hesaplamalar
• Envanter kategorilerinin alt toplamlarını sağlayarak 

dosyayı yayınlayın (veya toplam olarak)
• Nihai stok adet ve değerlerine ulaşmada yer alan 

hesaplamaları yeniden yapın
• Birleştirilmiş eşyalarda malzeme ve işçilik maliyet 

hesaplamalarını yeniden yapın

İstisna Testleri
• Maksimum ve minimum stok seviyelerinin 

üzerinde tutulan stokları tanımlayın ve toplamını 
yapın

• Eski veya hasarlı stoğun tanımlanması ve toplamını 
yapın

• Aşırı veya ihmal edilebilir satış veya maliyet 
fiyatlarına sahip öğeleri tanımlayın

• Fiziksel stok sayımlarından kaynaklanan farkları 
tespit edin

• Doğru sürede olmayan tarih ve referans numaraları 
olan hareketleri test edin (kesinti)

• Olağandışı kalemleri içeren bakiyeleri belirleyin 
(örneğin, düzeltmeler)

• Mantıksız bir süredir açık olan çalışmaları 
tanımlayın

• Grup şirketlerinden edinilen stokları tanımlayın
• Malları perakende satış fiyatından daha yüksek, 

sıfır miktar veya sıfır fiyat ile izole edin

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Eksik stok bilet numaralarını test 

edin
• Eksik işlem numaralarını test edin
• Mükerrer stok kalemlerini tanımlayın
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Perakende Uygulamaları
Perakendeciler birçok standart deftere sahiptir. Satın alma ve bordro önemli endişeler olabilir. Ancak, ana iş alanları satış ve 
stoklardır. Perakendeciler genellikle IDEA'nın analiz edebileceği çok sayıda yararlı veri toplayan satış noktası sistemlerine 
sahiptir. Stoklar üzerindeki ana testler, hareket, marjlar ve büzülmeye daha fazla önem vererek, imalatçı şirketlere benzer.

Nakit Ödemeler
• Mağazalar için nakit ödemeleri izleyin
• Yüklenici ve satıcı hizmetleri için nakit ödemeleri 

takip edin
• Nakit ödemeleri hesap, banka, grup ve satıcı 

bazında özetleyin

Kayıp Önleme
• Dolandırıcılık yoluyla nakit satışı yapılan işlemlerle 

“Satış Yok” işlemlerini karşılaştırın
• Önemli ödenekleri olan mağazaları tanımlayın
• Yinelenen iade işlemlerini ayırma
• Eksik değişim işlemlerini tanımlayın
• 15 gün içinde çek alımlarını ve geri ödemelerini 

arayın
• Kredi kartı satın alımlarını ve farklı kredi kartlarına 

geri ödemeleri bulun (aynı gün)
• Mağazalar arasında fiyat farkları satarak potansiyel 

hileli veya uygunsuz işlemleri belirleyin

Satınalma Siparişi Yönetimi
• Sipariş verilmeyen siparişleri tanımlamak için 

satınalma siparişini mutabakatını 
gerçekleştiştirin

• Satıcı ve satınalma siparişine göre fiyat 
makbuzu miktar değişikliklerini çıkarın

• Planlanmış makbuz tarihlerini ve gerçek 
makbuz tarihlerini izleyin

• Ürün teslimini ve kalitesini özetleyerek satıcı 
performansını karşılaştırın

• Genel ile mutabakata varmak için, tahakkuk 
eden ödenmiş kalemleri karşılaştırın

Ek Testler:
• Brüt karı analiz edin
• Raf ömrünü geçen maddeleri tanımlayın
• Mağazalar arasında her ürün hattı için işletme 

ve stok cirosunu karşılaştırın
• Fiyat ayarlama işlemlerini ayırın
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Eğitim Sektörü Uygulamaları
Okullarda birçok standart defter vardır. Bordro ve Ödenecek Hesaplar kilit endişeler olabilir. 

Varlık Yönetimi
• Tamamen amortismana tabi tutulmuş kalemleri

ve yenileme maliyetinden daha yüksek varlıkları
belirleyin

• Varlık değerlerini değer sırasına göre net veya
maliyet tutarı ile yeniden değerleyin

• Yenileme maliyetlerini kullanarak gider ve rezerv
tutarlarını yeniden hesaplayın

• Varlıkların faydalı ömürlerini kategoriye göre
karşılaştırın

• Varlıkları faydalı ömürleri veya amortisman
oranları ile belirlenen normların ötesine çıkarın

• Komisyon veya Çıkar Çatışması Düzenlerini
tespit edin

• Standarttan daha büyük satıcı fiyatları arayın
Fiyat kabul edilebilir yüzdelere göre daha büyük
artışları belirleyin

• Yüksek oranlara veya geri dönüşlere,
reddetmelere veya kredilere rağmen devam eden
alımları kontrol edin

• Tek bir satıcıdan yüksek hacimli satın alımlar
arayın

Hayalet Satıcı Suistimalleri
• Çalışan ve satıcı dosyaları arasındaki adları,

adresleri ve telefon numaralarını eşleştirin
• Satıcı adreslerini pazarlama adres listelerine

göre kontrol edin

Politika Uyumu
• Hükümet (devlet veya yerel) ve / veya yerel

yönetmeliklere uyumu sağlamak için çeşitli
kayıtların ve belgelerin tutulmasını izleyin.

• Fon koduna, mali yıla ve borç kontrol seviyesine
göre işlemleri çıkarın ve daha sonra tazminatlarla
karşılaştırın.

• Mevzuat uyumluluğunu belirlemek için
lisanslardaki oranları ve lisans ücretlerini analiz edin

• Satıcı kısıtlamalarına uyumu sağlamak için satıcı
adres dosyalarını çalışan adres dosyalarıyla
eşleştirin

• Kapalı siparişlere uyumu gerektiren tutarın
altındaki alım siparişlerini tespit edin

• Hibe gerekliliklerine uyumu sağlamak için hükümet
hibeleriyle finanse edilen varlıkların işlemlerini
tespit edin

• Devletin sözleşme şartlarına uyumu test etmek için
sözleşmelerin veritabanlarını sözleşmeye veya
maliyet türüne göre sıralayın

Şüpheli Faturalar
• Geçerli bir satın alma siparişi olmadan faturaları

tanımlayın
• Onaylı satıcı dosyasında olmayan satıcılardan gelen

faturaları arayın.
• Birden fazla satınalma siparişi yetkilendirmesi için

fatura bulun
• Aynı öğe açıklamasına sahip birden fazla fatura

tanımlayın
• Çift fatura numarası olan satıcıları çıkartın
• Aynı gün aynı tutarda birden fazla fatura arayın
• İş günü olmayan günlerde (örneğin, cumartesi ve

pazar günleri) yayınlanan fatura ödemelerini bulun.
• Onay limit seviyelerinde veya hemen altında birden

fazla fatura tanımlayın
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Hizmet Sektörü Uygulamaları
Hizmet endüstrileri birçok standart deftere sahiptir. Bordro ve Ödenecek Hesaplar kilit endişeler olabilir. 

Nakit Ödemeler
• Denetimin doğrulanması için satıcı / tedarikçiden

nakit ödeme alın
• Nakit ödemeleri hesap, banka, grup ve satıcı

bazında özetleyin
• Satınalma siparişi ve satıcı tarafından tüm

ödemeler için eksiksiz bir denetim takibi sağlayın
• Para iadesi görüşmelerinde destek için satıcı nakit

etkinliği özeti oluşturun

Liste Yönetimi
• Grafik sunumlar için finansal raporlardan elde

edilen verileri birleştirin
• Seçme, çıkarma, basma ve sayma komutlarıyla

listeleri otomatik olarak yönetin
• Dış denetimler için denetim doğrulama

mektuplarını hesaplarla ve bakiyelerle birleştirin
• Geçmiş müşteri satın alımlarına dayalı olarak

birden fazla pazarlama postası oluşturun

• Promosyon mektupları için rastgele isim seçimiyle
pazarlama testleri yapın

• Elektronik tablolara doğrudan aktarım için
otomatik olarak etkinlik verilerini ayıklayın

Satış Analizi
• Satış temsilcisi, ürün ve müşteri tarafından satış /

karlılık raporları oluşturun
• Bölgelere, müşterilere ve kategorilere göre ürün

satışlarını özetleyin
• Tüm satış verilerini müşteri, ürün ve bölge

tarafından denetlenecek şekilde alın
• Mevcut ürün satışlarını talep analizi / trendleri için

rezerve edilmiş satışlarla karşılaştırın
• Cari satışların açık alacaklar oranını (yüksek-düşük;

düşük-yüksek) karşılaştırın.
• Ürün dağıtım analizleri için depodaki gönderileri

özetleyin

Öğrenci Ödülleri
Analizler

• Ödüllerin boyutu ve profili dahil olmak üzere talep
edilen öğrenci ödüllerini inceleyin

• Öğrenci ödüllerini yaşa göre sınıflandırmak ve
tuhaflıkları belirleyin

Hesaplamalar
• Öğrenci ödüllerini yeniden hesaplayın
• Öğrenci ödüllerini işleme koyma süresini

hesaplayın

İstisna Testleri
• Eksik bilgileri tanımlayın
• Olağandışı büyük öğrenci ödüllerini

belirleyin

Boşluklar ve Mükerrerlikler
• Belirli bir yılda mükerrer öğrenci ödülleri test

edin
• Mükerrer ayrıntıları, adları, adresleri ve hesap

ayrıntılarını test edin

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Adresleri mülk veritabanına eşleştirin ve geçerli

adreslerin verildiğini kontrol edin
• İsimleri maaş bordrosu veritabanıyla eşleştirin ve

hiçbir çalışanın öğrenci ödülü almadığından emin
olun
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Erişim Hakları
• Hesapları ile tanımlayın:
• Parolalar ayarlanmadı veya erişim için gerekli

değil
• Önerilen karakter sayısından daha az olan

şifreler
• Anahtar dizinlere erişim
• Danışman durumu
• Üst düzey erişime sahip kullanıcılara eşitlik
• Son altı aydır kullanılmayan hesapları tanımlayın
• Grup üyeliklerini tanımlayın
• Şifre değişiklik sıklıkları

Dosya Listesi Analizi
• Mükerrer isimleri tanımlayın
• Eski dosyaları tanımlayın
• Dosyaları klasöre göre analiz edin
• Dosya boyutlarını sahibine göre analiz edin
• Eski dosyalar için son erişim tarihlerini tanımlayın
• Veritabanlarını ve dosyaları dosya adı uzantısına

göre analiz edin
• Tüm dosyaları sahipsiz olarak tanımlayın (yani,

kullanıcı hesaplarının sistemden kaldırıldığı yer)
• Program olmaması gereken yerlerde .COM, .EXE

veya .BAT dosyalarını test edin

Sistem Günlükleri
• Standart çalışma saatleri dışında bir erişim listesi

oluşturun
• Kullanıcılar tatilde / hastalık iznindeyken bir erişim

listesi oluşturun
• Uzun süredir giriş yapan kullanıcıları, özellikle de

denetim haklarına sahip olanları belirleyin
• Kullanıcı tarafından analiz gerçekleştirin - makul

şekilde beklenenden daha yüksek kullanımı
olanları belirleyin

• Tanımlamak için bir ağ adresiyle özetleyin:
• Normal kullanıcıları ile tüm kullanıcılar
• Normal kullanıcıları olan tüm PC'ler
• Sıra dışı bilgisayarlardaki kullanıcılar
• Kaynak kullanımını belirlemek için kullanıcının

masrafları özetleyin
• Tarihi eğilimleri göstermek için kullanımı döneme

göre (yani günlük, haftalık, aylık) analiz edin

BT ve Tesis Denetimleri
Bilgisayar Güvenliğini Denetleme
Normalde bir güvenlik denetiminde, erişim üzerindeki çeşitli kontroller değerlendirilir, tutulan dergi türleri ve günlükler 
göz önünde bulundurulur ve sistemin yönetilme ve izlenme şekli değerlendirilir. Bu teorik değerlendirmeleri tamamlamak 
için, IDEA kullanılarak güvenliği kontrol etmek için çok daha somut bir yaklaşım gerçekleştirilebilir.

Genel olarak, sistem düzeyinde komutlar, sistem günlükleri, erişim izinleri ve klasör yapıları gibi verileri içeren dosyalar 
oluşturmak için kullanılır. Bu dosyalar daha sonra IDEA'ya aktarılır. Güvenlik olup olmadığını belirlemek için çeşitli testler 
yapılabilir

yeterli.

IDEA'nın nerede kullanılabileceğini denetleme ve analizde üç ana alan vardır:
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E-posta Günlüklerini Denetleme
E-posta günlükleri genellikle gönderenin ve alıcının adresleri, konu başlığı, gönderim tarihi ve saati, dosyanın
boyutu ve servis sağlayıcı gibi bilgiler içerir.

• Kuruluş tarafından bir bütün olarak, bireyler ve ay
bazında e-postalara harcanan toplam süreyi (alma
ve cevaplama) belirleyin.

• Dahili ve harici e-postaları analiz edin
• Servis sağlayıcı tarafından gönderilen e-postaları

özetleyin
• E-posta numaralarını özetleyin ve sıralayın
• çalışan tarafından
• Kişisel e-postalarınızı izole edin, özetleyin ve

inceleyin
• E-postaları zamana göre sınıflandırın ve olağandışı

etkinlikleri inceleyin (ör. Öğle yemeği, hafta sonları,
resmi tatiller)

• E-postaları boyuta göre sınıflandırın

• Dosya eklerini boyuta ve türe göre analiz edin
• Gelen e-postaları analiz edin ve ortak alan

adreslerini belirleyin
• Çalışanların e-postaya harcadıkları süreyi belirli

bir zaman aralığında hesaplayın ve sıralayın
• E-postaları çalışan listesiyle eşleştirin ve çalışan

olmayan kişiler tarafından gönderilen e-postaları
çıkarın

• Uyuyan hesapları analiz edin
• Konu başlığında belirli sözcükleri arayarak (ör.

Hafta sonu) işle ilgili olmayan e-postaları
tanımlayın

Güvenlik Duvarlarını Denetleme
Birçok kuruluş, özellikle İnternet üzerinden ağlarına yetkisiz erişim riskini ortadan kaldırmak için karmaşık güvenlik 
duvarları kurmak da dahil olmak üzere bir dizi kontrol uygular.

Güvenlik duvarı günlükleri, bir ağdaki tüm gelen ve giden iletimlerini kaydeder. Tek bir günde yüz binlerce etkinliği 
kaydetmek alışılmadık bir durum değil. IDEA, takip edilecek eğilimleri ve istisnai maddeleri tanımlamak için günlükleri 
analiz etmek için kullanılabilir.

Güvenlik duvarları genellikle kaynak ve hedef IP adresleri, iletimin tarihi ve saati, iletimin alınmasında güvenlik duvarının 
hareketi, servis türü ve erişilen servis portu gibi bilgiler içerir.

• Talep edilen veya kullanılan hizmet türünü
özetleyin

• Ağa erişmeye çalışan en yaygın IP adreslerini
belirleyin

• Bağlantı üzerine eylemleri özetleyin (yani, kontrol
etme, kabul etme veya bırakma)

• En yaygın erişim zamanlarını belirlemek ve
alışılmadık zamanlarda istekleri belirlemek için
trendleri analiz edin

• Tüm düşmüş yayınları çıkartın
• Önceden tanımlanmış bir port tarama dizisi

arayarak olası saldırıları belirleyin (örneğin, ISS
saldırıları veya kullanılabilecek portları arar)
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Telefon Kayıtlarını / Hesaplarını Denetleme
Telefon kayıtları / hesapları, Para için Değer uygulamasının bir parçası olarak denetlenebilir. Bununla birlikte, testin 
sahtekarlık araştırmalarında kullanıldığında da çok verimli olduğu kanıtlanmıştır (örneğin, tedarikçi kümelenmesini 
kanıtlamak / tanımlamak için).

Bir çağrı günlüğü sistemi kullanılıyorsa, günlük dosyasına muhtemelen günlük dosyasının bir kopyası kullanılarak (basit bir 
biçimde ise) veya günlük raporunun diske yazdırılması ve ardından Yazdır'ı kullanarak IDEA'ya aktarılması yoluyla 
elektronik biçimde erişilebilir. İçe Aktarma Yardımcısı'ndan Rapor seçeneği.

Telefon hesaplarının elektronik sürümleri çoğu telefon şirketinden, genellikle disketten edinilebilir (ancak ücretli olabilir).

• Aramaların toplam ücretini ve toplam hesap
ücretine yapılan arama sayısını doğrulayın.

• Arama sayısını ve ücretini harici telefon
numarasına göre özetleyin.

• Hem ayrıntılı hem de özetlenmiş dosyalar için
zaman ve maliyetleri derecelendirme

• Hem ayrıntılı hem de özet dosyalarında yüksek
değerli çağrıları ayıklayın

• Yüksek frekanslı arama numaralarını al
• Yurtdışı aramaları ayıklayın ve analiz edin
• Çağrıları özel servis numaralarına (örneğin, sohbet

hatları, konuşma saatleri ve klasör sorguları) alın
• Normal çalışma saatleri dışında yapılan aramaları

çıkarın (örneğin, sabah 7: 00'den önce ve 8: 00'den
sonra)

• Hafta sonları yapılan çağrıları ayıkla (@Dow
kullanarak)

• Aramaları “kara listeye alınmış” numaralara çıkarma
(eğer bu tür numaraların bir listesi tutulursa, 
yalnızca Eşit Tuşlar seçeneğiyle Veritabanlarına
Katıl görevi kullanılarak öğeler tanımlanabilir)

• Yüksek değerli "yeni" arama numaralarını
tanımlamak için aylık dosyaları karşılaştırın /
eşleştirin

• Daha uzun sürelerde aylık veya üç aylık dosyaları 
ekleyin ve analiz edin

Arayanı Tanımlayan Çağrı Günlüğü Sistemi 
için Ek Testler

• Arayan tarafından zaman ve maliyet özetleyin
• Arayan tarafından istisnaları ayıklayın
• Faks ve modem aramalarını ayıklayın ve analiz edin
• Olağandışı numaralardan yapılan yüksek değerli

aramaları çıkarın (ör. Konferans / toplantı odaları)

Konut Kiraları
Kira defteri olan kuruluşlar için özel bir test seti şunları içerir:  

Analizler
• Kiraların büyüklüğü ve profili dahil, alınan kiraların

analitik incelemesi
• Yaş analizi ve borçların profili
• Yıl sonu kredisi listesinin ispatı
• Ödenmemiş kiralara karşı karşılığın yeterliliğini

tahmin etmek / değerlendirmek 

Hesaplamalar
• Boşluklar, servis ücretleri ve garajlar da dahil 

olmak üzere muhasebe hesaplarına alınan
konut kiralarının mutabakatı

• Taleplerin işleme koyulması ve herhangi bir
tuhaflığın incelenmesi için geçen süreyi
hesaplayın

İstisna Testleri
• Kiralanmamış ve boş özelliklerini belirleme
• Eksik bilgi içeren kayıtları tanımlayın (örneğin,

eksik başvuru referansı)

Boşluklar ve Mükerrelikler
• Mükerrer kiracı adlarını ve adreslerini ayırın
• Yinelenen kira hesaplarını tanımlayın
• Yinelenen hak taleplerini ayırın

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Mülk veritabanındaki ayrıntılarla eşleştirerek mülk

ayrıntılarının geçerliliğini kontrol edin
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Liste Yönetimi
• Sunumlar için elde edilen verileri finansal

raporlardan birleştirin
• Seçme, çıkarma, basma ve sayma komutlarıyla

listeleri otomatik olarak yönetin
• Dış denetim için hesapları ve bakiyeleri ile

denetim doğrulama mektuplarını birleştirme
• Geçmiş müşteri satın alımlarına dayalı olarak

birden fazla pazarlama postası oluşturun
• Promosyon mektupları için rastgele isim seçimiyle

pazarlama testleri yapın
• Elektronik tablolara doğrudan aktarım için

otomatik olarak etkinlik verilerini ayıklayın

Satış Analizleri
• Satış temsilcisi, ürün ve müşteri tarafından satış /

karlılık raporları oluşturun
• Bölge, müşteri ve kategoriye göre ürün satışlarını

özetleyin
• Bölge, müşteri ve kategoriye göre yüksek satış

hacimlerini belirleyin
• Tüm satış verilerini müşteri, ürün ve bölge

tarafından denetlenecek şekilde alın
• Cari satışların açık alacaklara oranını karşılaştırın

(yüksek-düşük; düşük-yüksek)
• Ürün dağıtım analizi için depoya yapılan gönderileri

özetleyin

Satış Siparişi Kontrolü
• Gönderilen ürünler ile sipariş edilen ürünler

arasındaki ilişkiyi rapor edin
• Açık siparişleri analiz edin ve müşteri tarafından

kredi kontrolü için açık faturalar
• Ayrıntıları ve ortalama iş paylarını müşteri, ürün ve

yere göre ayırın
• Ayrılmış öğeleri envantere ayrılmış (beklemede)

öğelere bağla
• Sevkiyat öncesi satır öğesi marjlarını hesaplayarak

karı kontrol edin
• Son tarihe göre sipariş edilen ürünleri özetleyerek

ürün talebini analiz edin

Hizmet Yönetimi
• Saha çalışmasını yönetmek için herhangi bir

biçimde gerçek zamanlı servis izleme raporları
oluşturun

• Gerçek zamanlı performansı en üst seviyeye
çıkarmak için servis personeli programları
koordine edin

• Çalışanlara ve bölgelere göre rotaları ve servis
arama zamanlarını hızla yeniden eşleştirin

• Saha servis temsilcileri için varış ve servis
zamanlarını karşılaştırın

• Hizmet, işçilik, malzeme ve taşıma çağrısı ile
hizmet maliyetini hesaplayın

• Hizmet rapor zamanını maaş bordrosundan zaman
kartı saatleriyle karşılaştırın

Diğer Denetimler
Dağıtım / Servis Hizmet Şirketleri
Dağıtım / hizmet şirketleri, kilit öneme sahip olabilecek birçok standart defter, maaş ve Borç Hesapları dosyalarına 
sahiptir.
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Envanter ve Stok 
Envanter ve stok, kuruluşlar içindeki hacim ve maliyet olarak değişebilir.

Analizler
• Fiziksel sayımları hesaplanan miktarlarla

bağdaştırın
• Ciroyu iyileştirmek için kullanımı ve siparişi analiz

edin
• Yüksek değerli işlemleri analiz edin
• Ciroyu stok kalemi ile özetleyin ve sınıflandırın
• Eldeki stokları grup, konum, tür vb. ile özetleyin.
• Hisse senedi ve yüksek değer bakiyeleriyle ilgili

özel raporlar oluşturun
• Ürün sipariş hacimlerini ürün, depo ve satıcıya

göre gözden geçirin
• Ürünleri gruba, yere, türe vb. Göre özetleyin.
• Herhangi bir siparişte ciroyu stok kalemi ile

özetleyin ve sınıflandırın
• Yaş envanteri (örneğin, alındığı tarihe göre)

Hesaplamalar
• Ürünlerin karlılık sırasına göre raporlanması
• Ciroyu iyileştirmek için kullanım ve siparişi

istatistiksel olarak analiz edin
• Toplamların ve uzantıların test doğruluğunu test

edin
• Ürün sipariş hacmini ürün, depo ve satıcıya göre

kontrol edin
• Ürün / satıcıya göre satış, fiyat ve / veya maliyet

seviyelerindeki yüzde değişimini belirlemek
• LIFO'ya karşı FIFO yönetiminin finansal

uygulanabilirliğini değerlendirin

İstisna Testleri
• Ciro analizine göre artık eski / hasar görmüş

stokları tanımlayın
• Standart maliyetler ile gerçek maliyetler arasındaki

farkları belirleyin
• Grup şirketlerinden edinilen hisse senetlerini

tanımlayın
• Standart fiyattan tutar sırasına göre farklılıklar
• Stok hatlarını / ürünleri perakende fiyatından daha

yüksek bir maliyetle, sıfır / negatif miktarlarla veya
sıfır / negatif fiyatlarla yalıtın

• Stokun maksimum stok seviyesini aştığı ürünleri
ayırın

• Test mutabakatı için kalıcı stoktan öğeleri seçin

Boşluklar ve Mükerrelikler
• Mükerrer parçaları, ürün numaralarını, fiyatları

veya açıklamaları test edin

Eşleştirme ve Karşılaştırma
• Fiyat tutarsızlıkları aramak için maliyeti

perakende fiyatla karşılaştırın
• Fiziksel sayımların değerini genel muhasebe

değeriyle karşılaştırın

Örnekleme
• Fiziksel doğrulama veya kontrollerin eklenmesi için

Özellik Örnekleme, Rastgele Örnekleme veya
Tabakalı Rastgele Örnekleme

Yönetim Muhasebesi
IDEA genellikle bir denetim aracı olarak kabul edilir. Ancak, raporlama ve geçici soruşturmalar için yönetim muhasebecileri 
tarafından sıklıkla kullanılır. Birçok sistem kendi rapor üreteçleri veya sorgu araçlarıyla birlikte gelir, ancak bazen işlevselliği 
sınırlıdır, kullanımı zordur veya bazı durumlarda mevcut değildir. IDEA ile yapılan çoğu iş analiz veya istisna testidir. Bazı 
yaygın kullanımlar aşağıda belirtilmiştir:

• Satır satır veya özet temelinde oranları hesapla
• Maddeleri müşteri veya tedarikçiye göre sıralayın,

ardından değer sırasına göre sıralayın
• Cevap günlerini (örneğin, fatura siparişi)

hesaplayın, sonuçları sıralayın ve bir istisna raporu
oluşturun

• Popülasyonu (ör. Alacaklar ve Envanter) değer
bantlarında profilleyin

• Pazarlama veritabanlarının çoğaltılmasını
kaldırma

• Bireylere yapılan ödemeleri arayın (örneğin,
vergi iadeleri için)

• Envanter karşılığı hesaplayın.
• Boyanmamış öğeleri tanımlayın
• Her ürün hattının veya gruplamanın

karlılığını analiz edin



Verilerinizdeki Gücü Açın
CaseWare IDEA, CaseWare International'ın bir bölümüdür ve denetçilere, muhasebecilere ve finans uzmanlarına, farklı 
kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek, risk değerlendirmesine, denetim kanıtı toplamasına, anlamlı bilgiler elde 

etmesine yardımcı olan güçlü bilgiler içeren bir veri analizi çözümü sunan IDEA'ya ev sahipliği yapar. eğilimler, potansiyel 
sorunları tespit etmek ve bilinçli kararlar vermek ve iş süreçlerini iyileştirmek için gereken zekayı sağlamak. Dünya 
çapında 40 dağıtım ofisi ile CaseWare IDEA, 90 ülkede 400.000'den fazla uzmana hizmet veriyor. Daha fazla bilgi 

edinmek için idea.caseware.com adresini ziyaret edin.

IDEA 11’de yer alan heyecan verici yeni özellikler 
hakkında daha fazla bilgi edinmek veya 

yapabilecekleri  hakkında daha fazla bilgi için, 
kagan.demirdoven@med-idea.com.tr adresinden 

bize ulaşın.
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