PRYWATNA CHMURA DLA PRAWNIKÓW

Profesjonalne narzędzie dla kancelarii i działów prawnych.
Zorganizuj kancelarię, oszczędź czas, zwiększ zyski i przechowuj dane
w najbezpieczniejszym data center na świecie!

swiss security

Zaufało nam już ponad 1000 prawników w Polsce i za granicą

ZORGANIZUJ KANCELARIĘ
W Sprawach wszystkie informacje na temat prowadzonych spraw znajdują
się w jednym miejscu i są logicznie uporządkowane. Dzięki temu zyskujesz
kontrolę nad kancelarią i pewność, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Profesjonalnie zorganizowana kancelaria
Dzięki przejrzystemu repertorium uporządkujesz
wszystkie swoje sprawy w profesjonalny sposób.
Dostęp do danych z dowolnego miejsca
Uzyskasz dostęp do dokumentów, terminów i kontaktów
w domu, u klienta i na sali sądowej.
Kontrola nad terminami i pracownikami
Otrzymasz powiadomienia o ważnych terminach oraz
zyskasz kontrolę nad tym, co robią Twoi pracownicy.

OSZCZĘDŹ CZAS
W Sprawach usprawnisz komunikację z klientami, błyskawicznie znajdziesz
potrzebne informacje i szybko wystawisz fakturę. Dzięki temu zaoszczędzisz
aż 1 godzinę dziennie i sam zdecydujesz na co przeznaczysz ten czas.

Automatyzacja komunikacji z klientami
Udostępnij wybrane informacje klientom, a otrzymasz
mniej telefonów i ułatwisz komunikację.
Automatyzacja rozliczeń
Jednym kliknięciem wygeneruj fakturę VAT w oparciu
o czas pracy, ryczałt lub inną formę rozliczeń.
Szybki dostęp do informacji
Wyszukuj sprawy po dowolnym słowie kluczowym,
sygnaturze akt lub nazwie klienta.

ZWIĘKSZ ZYSKI
W Sprawach zarejestrujesz wszystkie wykonane czynności i poniesione
wydatki oraz sprawdzisz rentowność prowadzonych spraw. Dzięki temu
zwiększysz zyski swojej kancelarii i przyspieszysz jej rozwój.

Wzrost wydajności pracowników
Nasza aplikacja ułatwi Twoim pracownikom komunikację,
a także usprawni przepływ dokumentów w kancelarii.
Rejestracja czasu pracy i wydatków
Dzięki aplikacji Sprawy nie umknie Ci żadna wykonana
czynność i nie przeoczysz żadnego wydatku.
Statystyki rentowności
Dzięki raportom sprawdzisz, które zlecenia są najbardziej
opłacalne i podejmiesz korzystne decyzje dla swojej firmy.

KLIENCI O NAS

Z każdym miesiącem moje zadowolenie
ze Spraw jest coraz większe. Polecam
aplikację wszystkim kancelariom, którym
zależy na rozwoju i udoskonalaniu
organizacji swojej pracy.
MICHAŁ PANKIEWICZ
Michał Pankiewicz & Współpracownicy
Kancelaria Prawna

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zespół Spraw jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–17:00.

KLUCZOWE FUNKCJE

KALENDARZ

KONTAKTY

DOKUMENTY

ZADANIA

Wygodny kalendarz, który powiadomi
CIę o ważnych terminach

Książka adresowa dostępna dla
wszystkich pracowników

Wszystkie dokumenty i skany
w prywatnej chmurze

Nadzór nad realizacją zadań dzięki
wygodnej liście to-do

SPRAWY

KORESPONDENCJA

E-MAIL

FAKTURY VAT

Pełen obraz prowadzonych spraw
w przejrzystym repertorium

Łatwa rejestracja przychodzących
i wychodzących dokumentów

Załączanie maili do spraw
wprost ze skrzynki e-mail

Automatyczne generowanie faktur
i monitoring należności

WYSZUKIWARKA

REJESTRACJA CZASU PRACY

RAPORTY

UPRAWNIENIA

Łatwe wyszukiwanie informacji
po dowolnym słowie kluczowym

Łatwa rejestracja czasu pracy
i wydatków

Profesjonalne raporty dotyczące
czasu pracy, przychodów i spraw

Określanie dostępu pracowników
do rozliczeń i poufnych danych

DOSTĘP Z KAŻDEGO MIEJSCA

NARZĘDZIA ANALITYCZNE

PORTAL KLIENTA

SZWAJCARSKIE BEZPIECZEŃSTWO

Dostęp do wszystkich informacji
w domu, w sądzie lub u klienta

Czytelne statystyki rentowności
spraw, klientów i pracowników

Dostęp dla klientów do wybranych
informacji wraz z powiadomieniami

Twoje dane w najbezpieczniejszym
data center na świecie

WERSJA MOBILNA

SYNCHRONIZACJA

PROSTOTA OBSŁUGI

POMOC TECHNICZNA

Zdalna praca z programem na Twoim
smartfonie i tablecie

Dodany termin i kontakt pojawia się
automatycznie na Twoim telefonie

Rozpoczęcie pracy z aplikacją nie
wymaga czasochłonnych szkoleń

Profesjonalna pomoc techniczna
przez telefon, e-mail i czat

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE
Wypróbuj Sprawy przez 14 dni bezpłatnie, bez zobowiązań i bez ryzyka.
Wejdź na sprawy24.pl i załóż konto testowe. Rejestracja zajmie Ci 30 sekund.

NAJPOPULARNIEJSZY

SILVER

40

GOLD

80

PLN

użytkownik / miesiąc

PLATINIUM

120

PLN

użytkownik / miesiąc

Dla kancelarii, które
rozpoczynają swoją działalność

• Kalendarz, kontakty,
dokumenty i zadania
• E-mail

zadzwoń pod
+48 32 50 205

PLN

użytkownik / miesiąc

Dla kancelarii, które stawiają
na dynamiczny rozwój

Dla kancelarii, które chcą
zwiększyć swoje zyski

Szyte na miarę rozwiązanie
na bazie platformy Sprawy

• Pakiet SILVER plus:

• Pakiet GOLD plus:

• Pakiet PLATINIUM plus:

• Rejestracja czasu pracy

• Portal klienta

• Instalacja na serwerze klienta

• Narzędzia analityczne

• Dedykowane funkcjonalności

• Branding

• Integracja z innymi systemami

i wydatków

• Repertorium spraw

• Historia wersji dokumentów

• Dziennik korespondencji

• Uprawnienia dostępu

• Faktury VAT

• Raporty czasu pracy

• Raporty spraw i przychodów

ENTERPRISE

• Migracja plików, kalendarza

• Dedykowane zabezpieczenia

i kontaktów

• Migracja danych z innych

• Backup co 4 godziny

i wydatków

programów

• Dedykowany Customer

• Codzienny backup

• Backup co 8 godzin

• Pomoc techniczna

• Priorytetowa pomoc techniczna

• Przestrzeń dyskowa: 1 GB / uż.

• Szkolenie on-line

• Profesjonalna obsługa

Success Manager

serwisowa

• Butelka whisky single malt

• Szkolenie na miejscu u klienta

na start

• Przestrzeń dyskowa: 2 GB / uż.

• Przestrzeń dyskowa: 3 GB / uż.

Masz pytania? Zadzwoń pod +48 32 44 50 205 lub wyślij email na sprzedaz@sprawy24.pl. Do każdego pakietu możesz dokupić przestrzeń dyskowąw cenie 1 zł za GB
miesięcznie. Przy płatności za rok, dwa lub trzy lata z góry otrzymasz rabat w wysokości odpowiednio 10%, 20% lub 25%. Butelkę single malt whisky wysyłamy nowym
klientom przy zakupie pakietu PLATINUM na okres co najmniej roku. Ceny nie zawierają podatku VAT.

Nasza kancelaria współpracuje z twórcami Spraw od wielu lat.
Jest to firma solidna i godna zaufania. Polecam!
ZENON KLATKA
Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych
w latach 2004–2007

ZORGANIZUJ KANCELARIĘ JESZCZE DZIŚ!
Zamów bezpłatną 20-minutową prezentację i odbierz 50% rabatu*

* 50% rabatu dotyczy pierwszych 3 miesięcy abonamentu Sprawy przy zakupie dowolnego pakietu na okres co najmniej roku.

+48 32 44 50 205

sprzedaz@sprawy24.pl

sprawy24.pl

sprawy24

@sprawy24

