
Når digitaliseringen
banker på hos 
revisorer og banker

Stifter & CGO Toke Kruse



Problemet for revisorer og banker

Det skal vi tale om de næste 15 minutter

Revisorer er 
ikke digitale nok
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Banker ser sig selv 
som en bank
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Udviklingen går stærkt, og følger 
banken og revisoren 

ikke med, uddør de begge.

Kilde: Toke Kruse, Fremtidens Regnskab 2017

Mine forventninger til markedet

Kilde: https://finance.yahoo.com

Skal jeres fremtid være Apple eller Nokia? Valget er dit.

Kilde: https://www.innosight.com/insight/creative-destruction/

Gennemsnitlige livstid falder for virksomheder



Revisorerne er i 
kapløb med tiden
…I fremtiden handles der ikke med 
timeforbrug, men transaktioner og 
ikke mindst udfor den værdi, der 
skabes i rådgivningen.



Bankerne presses 
af disruption

Kilde: https://www.statista.com/statistics/946835/disrupting-factors-global-banking-sector/

… Presset kommer fra kunder, 
reguleringer, fintech, PSD2 og 
udviklingen generelt.

Top fem faktorer, som er årsag til disruption ifølge banklederne:



Revisorer og banker har
mere end excel-ark til fælles

“Banking Accounting”

Betalinger

1

Bilagshåndtering

2

Likviditetsstyring

3



PSD2 er nøglen til succes 
for både revisor og bank

PSD2 lyder lidt som GDPR. 
Men det bliver endnu vildere & sjovere!

➔ Netbanken udstilles via et åbent API

➔ Overflødiggør netbanken

➔ Revisorens arbejdsgange ændres radikalt

Launch: september 2019
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”Paradigmehub” for bankerne 
- fra bankfilial til transaktionshub

Derfor: Ja en hub for transaktioner.

Bankfilial gav laaaaang kø

PSD2 fjerner login, manuelle processer 
og sikre fuldt ud opdateret regnskab. 

Onlinebank fjernede køen



Case: Fra gå-gade-flow til raket-workflow
- når alt er digitalt

Gå-gaden: 

1. Bilag opstår og gemmes
2. Bilag uploades til regnskabsprogram
3. Bilag indtastes
4. Godkendes
5. Bogføres i ERP
6. Lægges til betaling i netbanken
7. Godkendes igen i banken
8. Bogføring færdiggøres efter betaling
9. Afstemning

”Som vi altid har gjort det”

Raket-flow: 

1. Bilag opstår, gemmes og 
uploades

2. Bilag godkendes, betales, 
bogføres og afstemme samtidig

PSD2 + Bilagscan + Cashboard
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Udnyt live-data

Øg automatisering
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Minimere fejl

Bliv hurtigere

Samarbejdsmulighederne omkring digitalisering 
er mange for revisorer og banker

Yd bedre rådgivning
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Tjen flere penge
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