Specializované

softwary
pro advokáty
& právní oddělení firem

Využívejte čas efektivněji

Zjednodušte si práci

automatizujte procesy

zlepšete Workflow

Sofistikované programy pro vaši firmu či kancelář.
Společnost System4u se věnuje vývoji specializovaných softwarů již od
roku 2004. Naším cílem jsou systémy, které vám pomohou zefektivnit
a zjednodušit vaši práci.
S jejich pomocí dosáhnete vyšší efektivity práce a velké úspory času
díky automatizaci běžných úkonů a hromadným akcím, které pomáhají
při práci s velkým objemem dat. Tyto specializované programy je navíc možné přizpůsobit na míru vašim požadavkům a propojit s dalšími
firemními systémy.

Inkaso pohledávek
Efektivní řešení pohledávek

Inkaso pohledávek je jedinečná aplikace určená pro hromadnou správu
pohledávek. Pomocí této služby je soudní i mimosoudní řešení pohledávek daleko jednodušší a efektivnější.
Inkaso pohledávek je navíc webovou aplikací. To znamená, že k ní můžete přistupovat snadno a rychle z webového prohlížeče.
Svým klientům navíc poskytujeme službu správy a podpory celé aplikace. Přenechte veškeré starosti o provoz a údržbu celého systému
specialistům díky komplexnímu cloudovému řešení.

Hlavní výhody:
jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní
intuitivní ovládání a snadná dostupnost funkcí
webová aplikace (bez nutnosti složité a zdlouhavé instalace)
jedinečná funkce hromadného podání ePR a generování reportů
pravidelné aktualizace aplikace

Inkaso pohledávek je tím správným řešením
pro hromadnou správu pohledávek.

advokátní agenda
Vaše online kancelář všude s vámi

Advokátní agenda je komplexní systém, který v sobě zahrnuje všechny
funkce potřebné pro chod advokátní kanceláře nebo právního oddělení
organizace. Díky efektivnímu propojení jednotlivých funkcí dosáhnete
výrazné úspory času a snížení nákladů na administrativu.
Advokátní agenda je také mobilní aplikací, díky které budete mít přehled
o firemních aktivitách neustále k dispozici na svém oblíbeném mobilním
zařízení (tablet, smartphone).
Pro naše klienty nabízíme také možnost zabezpečení dat ve vašich telefonech a tabletech. Díky tomu můžete zašifrovat všechny dokumenty,
které jsou mezi zařízeními sdílena a posílána.

Hlavní výhody:
Komplexní řešení – vše potřebné na jednom místě
Možnost práce na mobilním zařízení – aplikace ke stažení
Efektivní vykazování úkonů – přesné měření dovedené práce
Podpora týmové spolupráce – sdílený kalendář a úkoly
Možnost propojení s dalšími systémy – datové schránky, účetní
systémy

S Advokátní agendou už vám nic neunikne, všechny
informace máte neustále po ruce, at' už jste kdekoli.

V á š s p o l e h l i v ý pa rt n e r

System4u je kvalitním partnerem s dlouholetou tradicí. Specializujeme
se na informační technologie a sofistikované softwary pro advokáty
a právnické oddělení firem.
Díky našim zkušenostem jsme schopni pokrýt všechny požadavky zákazníka od profesionálních konzultací, nasazení do firmy až po následnou správu a podporu celého systému.

Proč s námi?

1.

Dlouholeté zkušenosti a bohaté reference - naše dlouholetá
spolupráce s významnými českými firmami je zárukou kvality

2.

Kvalitní podpora a zákaznický servis - svým klientům nabízíme službu
správy a podpory softwaru.

3.

Flexibilní nasazení podle vašich potřeb - možnost nasazení celého
řešení přímo ve vaší firmě či jako cloudové řešení.

4.

Profesionální tým – spolehlivý a pravidelně školený tým odborníků.

Domluvte si nezávaznou konzultaci a získejte podrobnější informace.
Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 543 210 522 nebo na emailu info@system4u.cz a my vám rádi připravíme nabídku na míru vašim
potřebám. Zároveň získáte možnost vyzkoušet software zcela zdarma.
Další informace naleznete na stránkách www.system4u.cz.

