Informacje o produkcie
Utworzono 12-05-2021

Baza dokumentów dla prawników
Cena : 1.230,00 zł
Producent : DH Komputery
Dostępność : Niedostępny
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji
INFO: program obecnie niedostepny.
BAZA DOKUMENTÓW - to nowatorski program pozwalający na stworzenie własnego centrum informacji np. w firmie prawnej, konsultingowej, czy biurze.
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Markowe kancelarie prawne, coraz częściej tworzą własne bazy danych, oparte na własnych informacjach, lub
zbierane w określony sposób, pod kątem prowadzonych spraw, czy stosowanej taktyki prawnej. Najczęściej, bowiem,
potrzebna jest szybka i dokładna informacja.
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Szklane biblioteczki wypełnione książkami, które kiedyś były podstawowym źródłem informacji, dla pracowników
firmy prawniczej, powoli zaczynają pełnić funkcje dekoracyjne.
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Powód jest prosty: prawnik, sprzedający swój czas klientowi za kilkaset złotych na godzinę, musi być efektywny, nikt
nie zapłaci wysokiej kwoty za czynność: "praca w bibliotece"....
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Najnowszy program dla kancelarii prawnych, wykonano za pomocą nowego kompilatora, z zastosowaniem
nowoczesnej technologii IN MEMORY DRIVE, co w praktyce przekłada się na szybkość działania. Jego szybkość
porównywalna jest z bazami SQL, na które licencja jest kosztowna - tutaj nie płacisz za dodatkowe oprogramowanie.
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Koncepcja programu:
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Istnieją dwa obszary: dostępny dla wszystkich użytkowników (SZUKAJ), oraz administracyjny, zabezpieczony hasłem,
służący do definiowania zapisów, powiązań etc. Wprowadzaniem danych, zajmują się zazwyczaj pojedyncze
wyznaczone osoby, specjaliści w swojej branzy.
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tworzenie wstępnych grup: zakresu przedmiotowego, podkatalogu, tematyki
definiowanie słów kluczowych, oraz pól: opisów, organu/nazwiska, tytułu/ orzeczenia etc.
dołączanie dowolnych dokumentów: zeskanowanych obrazów, dowolnych plików (word, excel, etc), a także adresów sieciowych. Wywołanie takiego
dokumentu we właściwym programie, wymaga jednego kliknięcia myszą.
rekordy można wiązać, ze sobą w jedna, lub obie strony, a dostarczone narzędzia pozwalają na pełną kontrolę wpisów.
Wyszukiwanie, oparte na technologi IN-Memory Drive, oraz bardzo szybkim algorytmie odbywa się błyskawicznie, aformularz wyszukiwarki jest prosty i
ergonomiczny.
Wyszukane rekordy można edytować, otwierać dołączone do nich załączniki, oglądać inne powiązane zapisy, oraz skopiować ich zwartość do schowka, aby
później wkleić w innym programie.
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Program oferuje:
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Kupując ten program, można bez problemu zainstalować go na serwerze, lub osobnym komputerze (notebooku) tak,
aby wszyscy prawnicy mogli szybko znaleźć potrzebne informacje. Wzrost konkurencji na rynku kancelarii prawnych
wymusza obniżkę cen usług, a więc warto być lepszym od innych i móc szybko znaleźć właściwą informację.
BAZA DOKUMENTÓW DLA PRAWNIKÓW to także doskonały sposób na stworzenie własnego zbioru informacji, dla wykładowców, dziennikarzy etc.

Model: jedno stan.

