INSCREVA-SE
Envie a sua inscrição para:

Avenida da República 6, 7ºEsq.
1050-191 LISBOA
Tel: 963 385 161 / 213 105 098
Fax: 213 195 609
e-mail: drumond.freitas@jdf-dados.pt

Imprima este documento se estritamente necessário.
O Ambiente agradece!

Ação de Formação

Caseware IDEA®
análise de dados nível I
(CI-101)

Introdução
O Caseware IDEA é uma poderosa ferramenta de produtividade para auditoria e gestão e permite interrogar, analisar e cruzar
dados existentes em quaisquer bases de dados, ficheiros e mapas.
O Caseware IDEA aumenta a eficiência e a eficácia do processo de auditoria. Otimiza o seu fluxo de trabalho. Realize auditorias
consistentes e de alto desempenho. O Caseware IDEA executa rapidamente a importação de dados, a análise e a geração dos
relatórios. Com o Audit analytics os grandes volumes de dados deixaram de ser problema!
Importe sem esforço um número ilimitado de registos! Analise cada transação! Reveja e comunique os seus resultados! Mantenha o seu trabalho organizado! Evidencie todas as etapas da sua auditoria!
Automatize as suas tarefas de análise de dados sem necessidade de conhecimentos de programação!

Destinatários

Objetivo

Auditores Internos, Auditores Externos, Revisores Oficiais de Contas e seus colaboradores, Inspectores, Gestores Financeiros e Técnicos que necessitem de explorar
informação sobre qualquer tipo de base de dados ou
mapas.

Apreender os conceitos básicos necessários para utilização do Caseware IDEA. Importar os dados para serem
trabalhados no IDEA. Utilizar as principais funcionalidades
da aplicação através da realização de um conjunto alargado de exercícios. Utilização de 'queries, joins', entre muitas outras funções. Gerar evidências dos testes realizados.

Datas de Realização e Horário
Lisboa — 8 e 9 de Outubro de 2019

Adquirir e consolidar as competências mínimas para explorar e aprofundar a utilização avançada do Caseware
IDEA por sua própria iniciativa.

Porto — a definir—contacte-nos

Duração

09H30 às 13H00 e 14H00 às 18H00

Dois dias (15 horas)

Local de Realização
Lisboa

Porto

Hotel Holiday Inn Lisboa
Av. António José Almeida 28-A,
1000-044 Lisboa
ou em local alternativo a indicar

Hotel HF Ipanema Porto
Rua do Campo Alegre, 156/172
4150-169 Porto
ou em local alternativo a indicar

Condições de Frequência

Preços

O número de inscrições é limitado a 12 formandos.
A ficha de inscrição abaixo deve ser enviada com a maior
brevidade possível.
As inscrições serão registadas por ordem cronológica de
recepção.
Será fornecida, sem custo adicional, uma versão de formação do IDEA (versão demo) para ser instalada no computador portátil do formando, se necessário.
É obrigatório cada formando dispor de um computador
portátil.
O cancelamento da inscrição só dispensará o pagamento
integral se o mesmo for efetuado até 2 dias úteis antes do
início da ação.
A JDF, Lda. reserva-se o direito de cancelar ou adiar as
ações de formação, caso o número de participantes seja
muito reduzido.

Inscrição: 488 € por participante (+ IVA )
(Inclui coffee-breaks, almoço e documentação em formato
eletrónico e papel)
20% de desconto no preço de inscrição de um participante
na aquisição simultânea de uma nova licença IDEA, incluindo obrigatoriamente o respetivo serviço de atualização
anual, pelo período mínimo de um ano.
10% de desconto para 2 ou mais participantes
O desconto de participação não é acumulável com o de
aquisição de licenças ou qualquer outro atribuído.

(aos preços indicados adicionar o valor do IVA)

Programa da Acão de Formação
Apresentação do IDEA
As várias fases da utilização do IDEA
Os Componentes e o Help do IDEA
Gestão do Projeto e Bases de Dados do IDEA — as
Bibliotecas do Projeto, Local e da Empresa
Obter, importar, reconciliar e examinar os Dados —
de MS Excel, Dbase, ficheiros de texto e mapas
Isolar, aplicar critérios e extrair registos —
O Editor de Equações e a extração direta
Data Profiling— Estratificar, sumarizar, análises multi
Dimensionais (tabelas dinâmicas), idade dos dados (aging)
Identificar irregularidades— itens duplicados, registos
únicos e falhas de sequência em campos numéricos e
do tipo data
Amostragem - Aleatória, sistemática, por estratos, etc.
Caso de Estudo— Testes de auditoria ao ficheiro do Razão

Manipular e adicionar novos campos à base de dados
Utilizar as equações e as funções do IDEA
Utilizar múltiplas bases de dados—Append e Join
Gerar relatórios com os resultados— transferir os
resultados para outras aplicações
Exercício de recapitulação dos conceitos adquiridos
Documentação normalizada e o histórico
Apresentação de outras ferramentas complementares
Caseware SmartAnalizer
SAF-T (PT)
SmartExporter
Caseware Monitor
Sitio da Caseware na Internet e o suporte aos utilizadores
Um Desafio com o IDEA— Exercícios Avançados

Ficha de inscrição
Acão de Formação – Caseware IDEA - análise de dados nível I
Enviar até 2 dias úteis antes da ação em que se inscreve - Inscrições limitadas
(assinalar a data e local para formação pretendida preencher com letras maiúsculas)
8 e 9 de Outubro de 2019 ( Lisboa) (2 dias completos)
A definir—contacte-nos ( Porto) (2 dias completos)
Exmos. Senhores,
Queiram inscrever os participantes abaixo indicados na ação:
Nome completo de cada participante:
1_______________________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________________________
Entidade____________________________________________________________________NIF/NIPC________________
Endereço___________________________________________________________________Código postal_____________
Telefone__________________ Fax____________________ Nº de computadores a requisitar____________
Junto Transferência/Cheque nº ________________________sobre o Banco _____________no valor de_______________
IBAN da JDF, Lda: PT50 0018 000341358540020 76

Data:___/___/_____ Assinatura:_____________________________

(ENVIAR POR E-MAIL OU PARA A MORADA INDICADA)

