שותפים ומנהלים בפירמות
מצליחות ,מעידים על אתגר בקבלת
תמונת מצב מהימנה על פעילות ותוצאות
הארגון .עובדה הגורמת לקושי רב בקבלת החלטות עסקיות
נכונות ומדידת תפוקות ורווחיות בזמן אמת.

הפתרון SAP Legal One

מערכת ה  ERPהמתקדמת והמתאימה ביותר למשרדי עו"ד בישראל

SAP Business One
•פלטפורמת ה  ERPמבית  SAPהמובילה והנמכרת ביותר ב  120מדינות
•קדמת הטכנולוגיה וחדשנות מתמשכת בכל גרסה ,מפת דרכים לשנים קדימה
•ריבוי שפות ,מטבעות ולוקליזציות
•ממשק משתמש ידידותי ונוח בהתאמה אישית לכל משתמש
•מחוללי דוחות מתקדמים ויכולות בינה עסקית ( )BIמובנות

הנהח"ש וכספים
•ניהול חשבונות על בסיס נתונים תפעוליים
•תמיכה בחשבוניות וניהול כרטסות של מקדמות
•תמיכה בבסיס מזומן ומצטבר כאחד

Legal Billing
•פתרון ייעודי מובנה לניהול תהליכי הבילינג החל מדיווח השעות באינטרנט ועד להפקת החשבון
•מדידת תפוקות ורווחיות המשרד בזמן אמת
•קיצור תהליך הפקת החשבונות ושיפור ביצועי הגבייה
•דיווח שעות באתר אינטרנט ידידותי ומאובטח
•תמיכה בריבוי תיקים וחוזים ללקוח לרבות ע"פ היררכיה
•ניהול היררכי של בעלי תפקידים המטפלים בתיק
•מגוון רחב של הסכמי שכ"ט והוצאות
•תדפיסי חשבונות לקוח בתבניות מגוונות
•כלי מעקב מתקדמים על חשבונות וגבייה

 - CRMניהול לקוחות
•ניהול נתוני לקוחות בקטגוריות ומאפיינים ללא הגבלה
•ניהול לקוחות פוטנציאלים ותהליכי מכירה
•גישה מהירה וחכמה לכל נתוני הלקוח התפעוליים והפיננסים
•קישור שותפים ללקוחות ותיקים
בהתאם לתחומי אחריות ,סמכויות ומדרגי תגמול
•גיול חובות וגבייה
•אפשרויות מגוונות לתיעוד ,חיפוש וניהול משימות
•אפשרויות לממשק עם Outlook
•התראות אוטומטיות ודוחות מתוזמנים
•פתרונות  Mobileמגוונים לשותפים ועורכי דין

ניהול עובדים
•ניהול נתוני עובד לרבות ,שיוכים ,דירוג ,שכר והכשרות
•ניהול מועמדים ותהליכי גיוס
•אפשרות לממשק דו כיווני עם תוכנת השכר
•ניהול תעריפי עובד תוך קישור לחוזים ותיקים

ניהול חדרי ישיבות
•פתרון ייחודי לניהול שיבוץ פגישות לפי משאבים ונהלי המשרד
•יומן גרפי מבוסס צבעים וקל לשימוש
•מנגנון שריון לו"ז
•גישה מלאה דרך האינטרנט
•תיעוד שינויים

שיווק ופיתוח עסקי
•שליפה קלה ומהירה של לקוחות ועורכי דין לפי חיתוכים ללא הגבלה
•תיעוד וניהול קשרי גומלין
•הפקת רשימות דיוור מפולחות
•ניהול קמפיינים ולקוחות פוטנציאלים

רכש וציוד
•ניהול דרישות פנים ארגוניות
•בקרה ותקציב רכש
•ניהול הזדמנויות קניה והסכמים

למידע נוסף במייל אוטומטי ,אנא שלח את שמך לכתובת slo@rels.co.il

