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Caso de uso do Audit Management 

O desafio 
Os principais desafios que as equipes de auditoria interna enfrentam ao gerenciar seus 
projetos de auditoria é a falta de cobertura a auditorias orientadas por risco, 
inconsistência e ineficiência. Por exemplo, muitos grupos de auditoria interna não 
conseguem focar em auditorias com base em risco porque estão muito concentrados 
em executar procedimentos de conformidade para atender agências reguladoras. 
Além disso, os procedimentos e projetos de auditoria são muitas vezes realizados de 
modo inconsistente e, para agravar isso, as equipes de auditoria gastam muito tempo 
atribuindo e gerenciando de maneira ineficiente os recursos de auditoria. Eles também 
têm dificuldade para rastrear o status de projetos e documentação e têm pouca 
visibilidade do status dos resultados de auditorias passadas. Os relatórios de auditoria 
não são facilmente atualizados com alterações nos resultados, planos de remediação e 
documentação de auditorias e há o trabalho constante de fornecer informações a 
auditores externos. 

Visão geral 
O RSA® Archer® Audit Engagements & Workpapers permite rastrear seu universo 
de auditoria, realizar projetos, manter documentação, realizar testes e gerar relatórios 
de resultados de maneira consistente e adequada. O RSA Archer Audit Engagement & 
Workpapers ajuda você a transformar a eficiência de seu departamento de auditoria, 
realizar auditorias com melhor escopo mais rapidamente e reduzir o tempo de 
auditoria interna e as taxas de auditoria externa. 

Principais recursos 
• Rastreamento do universo da auditoria com referência cruzada a projetos de 

auditoria 
• Workflow de projetos de auditoria e documentação, revisão e aprovação 
• Biblioteca do programa de auditoria e repositório de documentação centralizados 
• Modelos de relatório de auditoria e memorando de planejamento 
• Gerenciamento de resultados de auditorias e do plano de remediação com 

recursos de comentários de revisão 
• Recursos de projetos de auditoria off-line 

Principais benefícios 
Com o RSA Archer Audit Engagement & Workpapers, você pode: 
• Garantir que os projetos de auditoria e a documentação sejam consistentes 
• Reduzir o tempo e as solicitações de auditores externos permitindo que tenham 

acesso direto às informações de que precisam 
• Gerar facilmente relatórios e resultados de auditorias 
• Aumentar o foco em auditorias com base em risco 
• Fornecer informações necessárias ao gerenciamento e à diretoria 



 

Para obter mais informações 
Para saber mais sobre como os produtos, serviços e soluções da EMC podem ajudar a 
resolver seus desafios de negócios e de TI, entre em contato com seu representante 
local ou revendedor autorizado, ou acesse www.rsa.com. Se você já é um cliente do 
RSA Archer e tem dúvidas, ou gostaria de informações adicionais sobre licenças, entre 
em contato com o RSA Archer em archersupport@rsa.com ou ligue para 1-888-539-
EGRC. 
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