Informacje o produkcie
Utworzono 18-01-2018

Kancelaria Adwokacka 9x - 10x
Cena : 4.303,77 zł
Producent : DH Komputery
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :
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Rozwijana od 15 lat aplikacja o nazwie KANCELARIA ADWOKACKA obecnie w wersji 9.x przeznaczona jest dla firm prawniczych, konsultingowych wszystkich, które sprzedają czas pracy.
Jest to kompletny system, oferujący rozliczanie klientów oraz pracowników, pozwalający na wygenerowanie kompletu dokumentów :
specyfikacji, faktur, oraz na wprowadzanie zmian przed wydrukiem gdy stawki są renegocjowane w trakcie prowadzonych spraw.
Rozliczanie może być prowadzone na kilka sposobów: standardowo, lub ryczałtowo i w dowolnej walucie, oraz dla różnych stawek.
W przypadku pracy grupowej (w sieci) aplikacja oferuje ergonomiczny podział pracy: prawnicy wprowadzają opisy czynności i czasy,
administrator określa zasady taryfikacji, partnerzy monitorują całość, księgowość przygotowuje dokumenty dla rozliczeń fiskalnych
klientów i pracowników. Technologia IN_MEMORY_DRIVE zapewnia szybkie generowanie raportów i analiz w dowolnym momencie,
niezbędnych dla podejmowania decyzji menedżerskich.
Obecnie istniejąca wersja 10.x posiada szerg dodatkowych narzędzi umożliwiajacych wydajniejsza pracę zespołu prawników. Dodano min.
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Możliwość definiowania czynności pomocniczych, które sa taryfikowane w innych niż czynności podstawowe kwotach: dojazdy, czynnosci techniczne etc.
W sumie do 8 dodatkowych definicji.
System REPETYTORIUM - pozwalajacy dla spraw sądowych - szybki podgląd (wydruk) historii spraw, wysłanych i otrzymanych pism, terminów rozpraw, a
także aktualnego stanu sprawy.
Mozliwośc eksportu terminów do programu OUTLOOK i edycji bez wychodzenia z programu.
Rozliczanie pracowników godzinowe i kwotowe ( dla czynności zafakturowanych ) w rozbiciu na czas w ryczałtach oraz rodzaje czynności dla PLN, USD i
EURO.
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POBIERZ DEMO
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(wersja DEMO 9x pozwala zorientować sie w działaniu systemu - nie zawiera wszystkich istniejących w wersji komercyjnej opcji)
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Więcej informacji na temat zakupu programu można otrzymać kontaktując sie z nami telefonicznie +48 501 1234 07 Standardowo
udzielamy bezterminowej licencji na 3 stanowiska ( możliwość wykupienia większej liczby licencji ).
Zapraszamy
Dom Handlowy Komputery
Model: 3 stan.
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Dostępne opcje Kancelaria Adwokacka 9x - 10x
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Liczba stanowisk: 1 (-984,00 zł), 2 (-492,00 zł), 3, 4 (+492,00 zł).

