Η καλύτερη δικηγορική εφαρμογή εμπλουτίζεται συνεχώς...

Έκδοση3
Professional 3tier Application

module*

Agenda

To module Agenda δίνει
τη δυνατότητα πρόσβασης
σε πελάτες & αντισυμβαλλομένους, υποθέσεις &
υποχρεώσεις σας μέσω ενός
πολύ εύχρηστου περιβάλλοντος που ΩΘΕΙ στη χρήση
του ακόμη και τους πλέον
αρχάριους χρήστες ενώ
βοηθάει καθοριστικά τη
γραμματειακή υποστήριξη
του γραφείου.

Αναλυτικότερα...
• Δυνατότητα εμφάνισης των
καταχωρημένων ενεργειών ως
συμβάντα(events) ή ενέργειες (tasks)με
διαφορτικούς τρόπους:
1. Ανά Ημέρα/ες οι (οποίες δεν είναι
		 αναγκαστικά συνεχόμενες) (βλ. επάνω)
2. Ανα εβδομάδα (αριστερά)
3. Ανά μήνα
4. Σε Συνεχή Χρονική Ροή
• Δυνατότητα απεικόνισης των Εργασιών /
Συμβάντων ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ περισσότερων
του ενός συνεργατών τους οποίους
επιλέγουμε (ή και όλων)
• Δυνατότητα Ομαδοποίησης είτε ανά Ημέρα
είτε ανά Χειριστή
• Απεικόνιση ή όχι των ημερών Σάββατου &
Κυριακής.
• Ταυτόχρονη πρόσβαση / ενημέρωση από
όλους τους συνδεδεμένους χειριστές
• Άμεση - και αυτόματη - ενημέρωση από τα
* Παρέχεται προαιρετικά
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συνολικά δεδομένα της βάσης και αντίστοιχα άμεση
ενημέρωση των στοιχείων κάθε υπόθεσης βάσει
των εγγραφών στο ημερολόγιο.
• Δυνατότητα μεταφοράς ενός συμβάντος σε άλλη
μέρα/ώρα απλά με επιλογή & σύρσιμο με το ποντίκι
(drag & drop).

Απεικόνιση κατά μήνα
• Εύκολη Μετάβαση στη Κάρτα Υπόθεσης, Πελάτη &
Αντίδικο του επιλεγμένου συμβάντος ή ενέργειας:
κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο συμβάν (event) ή
στην εργασία (task) μπορείτε να επιλέξετε ποιά
σχετιζόμενη φόρμα θέλετε να ανοίξετε

• Εύκολη
Δημιουργία
Νέας
Ενέργειας
μέσω του
ημερολογίου
με τη χρήση
ειδικού
βοηθού
(Wizard)

Απεικόνιση σε συνεχή χρονική ροή

• Δυνατότητα καταγραφής και Γεγονότων
ή Εργασιών ΚΑΙ εκτός υποθέσεων, με τη
χρήση ελεύθερου κειμένου ώστε να μπορούν
να καταγραφούν και προσωπικές ή άτυπες
υποχρεώσεις των συνεργατών που όμως τους
δεσμεύουν χρονικά.
• Δυνατότητα προσαρμογής της εμφάνισης &
συμπλήρωσης του ημερολόγιου από τη χρήση
διαφορετικών χρωμάτων ανάλογα το είδος του
συμβάντος μέχρι και το εμφανιζόμενο λεκτικό.
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