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 2
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 Audit analytics 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!

Destinatários

Objetivo

Auditores Externos, Revisores Oficiais de Contas e seus
colaboradores, Auditores Internos, Inspetores, Gestores
Financeiros e Técnicos que necessitem de explorar informação ('queries, joins', entre muitas outras funções)
sobre qualquer tipo de base de dados ou mapas.

Explorar funcionalidades avançadas do Caseware IDEA.
Importar dados a partir de relatórios complexos, pesquisas full-text, utilizar @funções avançadas, criar as suas
@funções, utilizar a Lei de Benford, etc. Utilizar estas
funcionalidades avançadas através da realização de um
conjunto alargado de exercícios.

Datas de Realização e Horário
Lisboa — 15 e 16 de Outubro de 2019

Consolidar as competências para aprofundar ainda mais a
utilização avançada do Caseware IDEA e iniciar a automatização do seu trabalho com o Caseware IDEA.

Porto — Por favor contactar JDF,Lda. Maio de 2017
9H30 às 13H00 e 14H00 às 18H00

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

Duração
Dois dias (15 horas)

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
receção.
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 Ação de Formação
Introdução
Utilizar o editor avançado de definição de registos
Importar Print Reports
Print Reports com campos de linhas múltiplas
Utilizar a extração de valor por chave
Utilizar a extração de valor por chave para análise Drill-Down
Extrações utilizando registos selecionados
Utilizar a extração indexada
Utilizar a extracção de Top Records
Utilizar pesquisas Full-Text
Re-Categorizar dados através de campos editáveis
Campos editáveis no history da base de dados
Utilizar Action Fields
Comparações financeiras utilizando a tarefa Compare Databases
Diferentes modos de utilizer o Joining Databases: Join vs. Visual
Connector

Fazer a ligação entre o inventário e produtos acabados
O Repositório das @Functions do IDEA
Utilizar @Functions do tipo caracter
Utilizar informação fora do registo corrente
Porque são necessárias funções personalizadas
Utilizar funções personalizadas no IDEA
Utilizar a análise da Lei de Benford
Automatização com o IDEA
Utilizar o Visual Script
Utilizar o IDEAScript
Executar Macros
Definição dos tipos de variáveis no IDEAScript
Dicas, truques e um Caso de estudo mais aprofundado
Caso de estudo Independente
O relatório de gestão
Formação complementar
O site de suporte do CaseWare IDEA

Ficha de inscrição
Ação de Formação – Caseware IDEA - análise de dados nível 2
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)
15 e 16 de Outubro de 2019
Por favor contactar JDF,Lda.

( Lisboa) ) (2 dias completos)
( 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)

