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Learning

Instruções para instalação dos módulos de e-learning
Introdução
Com a maior integração dos mercados de capitais globais, muitos países estão se movendo em direção a
adoção das International Financial Reporting Standards (IFRS). Por exemplo, a maioria dos países da União
Europeia, vários países da Ásia-Pacífico e muitos outros países ao redor do mundo utilizam as IFRS como o
padrão para suas demonstrações contábeis (vide http://www.iasplus.com/country/useias.htm para maiores
detalhes). Além disso, outros países, incluindo Estados Unidos, Japão, Coréia e Canadá também estão
planejando sua convergência para as IFRS.
Por este motivo, a Deloitte desenvolveu esta ferramenta de aprendizado sobre IFRS disponível em CD e
também na internet para download gratuito. Os módulos podem ser utilizados e distribuídos livremente, sem
alteração da forma original e está sujeita aos termos do copyright da Deloitte sobre o material.

Para acessar os módulos de treinamento
1.

Selecione o diretório com o tópico que deseja (Exemplo: IAS 2)

2.

Para abrir o menu do módulo de treinamento, clique duas vezes no arquivo iasXlaunch.htm (exemplo:
ias2launch.htm). Caso não consiga visualizar a página de menu do módulo de treinamento, verifique os
erros mais comuns e como solucioná-los na seção FAQ abaixo.

Utilizando os recursos do módulo de treinamento
Cada módulo de treinamento possui recursos interativos como situações ilustrativas para auxiliá-lo no
entendimento do curso. No diretório “Usando IFRS e-learning” acesse o arquivo helplaunch.htm para conhecer
todas as funcionalidades que os módulos de treinamento da Deloitte oferecem.

Requisitos mínimos de sistema
Para o correto funcionamento dos módulos é requerido:


Sistemas operacionais: Windows 32 bits 95/98/2000/NT4 (Service Pack 3 +) / XP.



Browser: Internet Explorer 5, 5.5 e 6. (Note que se você estiver usando o Internet Explorer 7, devido às
configurações de segurança interna do navegador, o action planner não funcionará. Neste caso, use a
ferramenta Word para fazer anotações.)



Flash 6.0.47.0 e versões superiores.



ActiveX e Java instalados e pop-ups ativados.

Caso identifique algum problema, favor avaliar a seção FAQ abaixo.

FAQ (Frequently asked questions)
1.

Cliquei no arquivo iasXlaunch.htm, mas o conteúdo do módulo não é apresentado.

Ativando os bloqueadores de pop-up: Alguns softwares de segurança (por exemplo, os bloqueadores de popup) podem impedir a execução do programa porque abrem em uma janela separada do navegador.
Bloqueadores de pop-ups (como aqueles usados no Windows XP) devem ser desativados antes de executar o
curso.
Para fazer isso:


Clique em "Tools" na barra do seu navegador



Clique em "Internet Options"



Clique na opção “Security”



Verifique se o ícone “Internet” está selecionado



Clique em “Custom Level…”



Selecione “Miscellaneous”



Sob o título "Allow script-initiated Windows without size or position constraints", selecione o botão "Enable
radio"

2.

Eu segui as instruções, mas o Action Planner não abre

O action planner não funciona quando o Internet Explorer 6 ou 7 com o Windows XP SP2 está sendo utilizado.
Se você está acessando os módulos com este sistema operacional e pacote de serviços, você precisará abrir a
ferramenta MS Word e inserir todas as anotações manualmente.
Nota: você pode confirmar a versão de seu sistema operacional da seguinte forma:


Clique em "Start" na barra “Start”



Clique o botão direito do mouse em “My Computer”



Clique em “Properties”



Clique na guia “General” (geralmente a seleção padrão) em “Systems Property pop-up”.

3.

Cliquei no botão do action planner, mas nada aconteceu

O action planner não funciona com o Windows Vista. Se você está acessando os módulos com este sistema
operacional e pacote de serviços, você precisará abrir a ferramenta MS Word e inserir todas as anotações
manualmente.

4.

Quando conclui o módulo de treinamento, ao clicar na caixa “print certificate”, não foi aberta a caixa
de diálogo para digitação do nome do participante.

Caso esteja utilizando a versão 7 do Internet Explorer, o método de “Script Window Prompt” é bloqueado e o
ícone internet está configurado como padrão. Para alterar a configuração e permitir que a ferramenta seja
desabilitada, siga os seguintes passos:


Abra o Internet Explorer, clique no botão “Tools”, clique em “Internet Options” e, em seguida, clique na
opção “Security”;



Verifique se o ícone “Internet” está selecionado e clique em “Custom Level…”;



Altere a configuração para “Enable” na opção “Allow websites to prompt for information using scripted
Windows” para permitir que sites solicitem informações usando janelas de script;



Clique em OK até retornar ao Internet Explorer.

Disclaimer
Estes módulos de e-learning foram desenvolvidos para proporcionar a seus usuários conhecimentos básicos sobre os
principais tópicos das IFRS. Este material não garantirá que o usuário terá um entendimento completo das IFRS, e não
facilitará ou proverá habilidades aos usuários para tomada de decisões de julgamentos contábeis relacionadas às IFRS.
A Deloitte não detém o conteúdo para ser completo ou interpretar as IFRS, IAS, IFRICs ou SICs. Antes de tomar decisões
relacionadas às IFRS, os usuários deverão consultar com um especialista adequado. Os exemplos e outros materiais
apresentados nestes módulos de treinamento são apenas para fins ilustrativos e não devem ser utilizados para endereçar
questões técnicas ou a opinião da Deloitte quanto a questões técnicas.
A Deloitte é regida por diferentes quesitos de independência, objetividade e padrões éticos. Portanto, impossibilitada a prestar
determinados serviços a potenciais clientes. A inclusão de exemplos ilustrativos e outros conteúdos deste material não são
indicativos de todos os serviços prestados pela Deloitte, nem devem ser considerados como uma oferta para a prestação de
serviços.
A Deloitte não assume nenhuma responsabilidade por perdas sofridas por indivíduos ou empresas, devido à utilização destes módulos de
treinamento.
A Deloitte oferece serviços nas áreas de Auditoria, Consultoria, Consultoria Tributária, Corporate Finance e Outsourcing para clientes dos mais
diversos setores. Com uma rede global de firmas-membro em mais de 150 países, a Deloitte reúne habilidades excepcionais e um profundo
conhecimento local para ajudar seus clientes a alcançar o melhor desempenho, qualquer que seja o seu segmento ou região de atuação.
No Brasil, onde atua desde 1911, a Deloitte é uma das líderes de mercado e seus cerca de 4.800 mil profissionais são reconhecidos pela
integridade, competência e habilidade em transformar seus conhecimentos em soluções para seus clientes. Suas operações cobrem todo o
território nacional, com escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Joinville, Porto Alegre, Rio de Janeiro,
Recife e Salvador..
O conteúdo desta publicação não tem como objetivo esgotar todas as questões relacionadas às IFRSs e não deve ser utilizado como base na
tomada de decisões.
Para mais informações, contate-nos pelo e-mail comunicacao@deloitte.com ou pelo telefone (11) 5186-6686.
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