
VERJAMEMO, DA BI 
PROGRAMSKA REŠITEV 
ZA REVIZIJO MORALA 

BITI ENOSTAVNA IN 
PRIJAZNA UPORABNIKOM, 
DA BI LAHKO IZBOLJŠALA 
NJIHOVO UČINKOVITOST

www.tickmark-software.com



Enostavna programska rešitev v oblaku
Učinkovito sodelovanje v postopku revizije

Omogočeno je delo brez povezave z internetom
Sprejemljiva cena

Enostavna programska 
rešitev  v oblaku, ki članom 
revizijske skupine omogoča 

enostavno opravljanje in 
dokumentiranje revizijskih 

postopkov 

Začetna cena od
POSTANITE 
UČINKOVITEJŠI  
Z MINIMALNO  
INVESTICIJO

PRIPRAVILI SO GA REVIZORJI, 
KI GA DNEVNO UPORABLJAJO

EUR/mesečno

www.tickmark-software.com

Tickmark omogoča revizorjem in poslovnim svetovalcem izvajanje projektnih nalog v reviziji 
in ostalih reviziji sorodnih ter drugih strokovnih storitvah. Programska rešitev je podrobno 
razdelana, napredna in enostavna za uporabo ter je prilagojena velikim in malim revizijskim 
skupinam. “Prijazno” uporabniško okolje in orodja so na voljo vsem, ki so vključeni v revizijski 
proces, ne glede na to, kje so, tudi če nimajo dostopa do interneta.
 
Ta rešitev zajema vrsto dejavnosti, ki jih izvaja revizijska družba - načrtovanje in pripravo 
projektne dokumentacije, podrobno oceno tveganja, preizkušanje kontrol, testiranje 
podatkov, spremljanje in poročanje, reševanje nalog, možnost prilagajanja različnih vrst 
dokumentov, zaključevanje revizije in pregled projektov.

Tickmark vas popelje skozi vse faze revizije - kar pomeni, da lahko prihranite pomemben čas 
in brez težav povežete vse udeležence v procesu revizije. Zato je Ticmark izjemno enostaven 
za uporabo in dostopen, pokriva vse dejavnosti vašega podjetja in jih tudi brez težav vključi.

Opis programskega orodja



tickmark@fires.si   
Fires d.o.o. Ljubljana

Distributer za Slovenijo

+386 1 600 30 85     
+386 1 600 30 88

KONTAKTIRAJTE 
NAS ZA POSKUSNO 

UPORABO

www.tickmark-software.com

Prednosti Lastnosti
d  Večja produktivnost in učinkovitost

d  Večja stopnja nadzornih kontrol preko 
centralizacije projektnih aktivnosti

d  Zmanjševanje revizijskih tveganj preko 
standardizacije in poenotenja revizijske 
metodologije

d  Izboljšanje izmenjave znanja

d  Prilagodljivi revizijski postopki za vsako stranko

d  Sistematičen in avtomatiziran delovni proces

d  Skrajšan čas dokumentiranja, pregledovanja in 
arhiviranja

d  Preprosto upravljanje pravic članov revizijske 
skupine

d  Omogočeno je delo tudi brez dostopa do 
Interneta. Nimate dostopa do interneta? Naredite 
delo takoj,  sinhronizirajte podatke kasneje.

d  Povečana varnost in dostopnost podatkov.

d  Sprejemljiva cena

d  Enostaven nadzor nad revizijskimi postopki

d  Vsi dokumenti, vezani na posamezen posel so 
organizirani v kontrolirano celoto.

d  Vgrajeni delovni papirji –  delovni papirji so 
lahko standardni ali pa izdelani na podlagi 
pripravljenih predlog

d  Različne oznake statusa projektnih nalog in 
možnost uporabe različnih filtrov

d  Elektronski pregled in nadzor

d  Povezovanje delovnih papirjev –  enostavno 
mapiranje dokumentiranih revizijskih 
postopkov

d  Upravljanje odobritev in kontrol – podrobno 
definiran pristop (uporabnikom so dodeljene 
pravice)

d  Tehnologija, ki temelji na oblaku – vidnost 
podatkov v realnem času, ne glede na 
trenutno lokacijo uporabnikov

d  Visoka raven varnosti (SSL Protokol)


