نظام اإلدارات القانونية
نظام وتطبيق المحامي سوف يساعدك في تنظيم معلوماتك ومعامالتك
اليومية الخاصة في إدارة القضايا والجلسات والتواصل السريع مع الموكلين.

الحوسبة السحابية

استخدامنا لتقنيات الحوسبة
السحابية يمنحك ضمان
استمرارية األعمال و الدخول
الى انظمتك في أي وقت
ومن أي مكان

الموبايل

يمكن الدخول الى مكتبك
من خالل التطبيقات

الحاسوب

األمن والحماية

استخدم المتصفح فقط جميع البيانات والملفات
للدخول الى النظام وبدون محمية ومشفرة بأحدث
التقنيات
تنزيل برامج اضافية

النظام االول الدارة المكاتب القانونية
ً
خصيصا إلدارات الشئون القانونية
نظام مصمم
في الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

تعريف:

المحامي برو هو نظام الكتروني متكامل يحتوي على مجموعة من األنظمة المدمجة

الخاصة بأعمال اإلدارات القانونية.

مميزات النظام واالقسام الرئيسية :
إدارة القضايا
• حفظ وارشفة القضايا
• قاعدة بيانات للقضايا مع ربطها بالخصوم
• المتابعات والمستجدات والجلسات التي تتم على كل قضية.
إدارة الخصوم
• سجل يشمل كافة بيانات الخصوم والقضايا المرتبطة بهم.
إدارة الوثائق والمستندات
• أرشيف الكتروني لكافة المستندات
• تعزيز بيئة العمل بال اوراق
إدارة وسجل الموظفين
• ملف خاص لكل موظف يشمل بيانات الموظف والتحقيقات والجزاءات
المرتبطة به.
إدارة وأرشفة العقود
• سجل ارشيفي لكل عقد يشمل تاريخ التوقيع ومدة العقد.
إدارة التحقيقات والتظلمات
• يشمل كافة اعمال التحقيقات والتظلمات بين الموظفين او اطراف اخرى.
سجل مكاتب المحاماة
• يشمل مكاتب المحاماة التي يتم التعامل معها.
إدارة ومتابعة المعامالت
• المعامالت اليومية التي ترد الى ادارة الشؤون القانونية.
• اضافة الرأي القانوني على المعامالت
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الجزاءات والعقوبات
• الئحة المخالفات والجزاءات الداخلية.
المواعيد والتنبيهات
• متابعة مواعيد الجلسات
• تقويم بالمواعيد األخرى
• إمكانية تفعيل التنبيه التلقائي بالمستجدات
المستخدمين والصالحيات
• منح الصالحيات بشكل دقيق وتفصيلي لكل مستخدم
• إمكانية عمل أكثر من مستخدم على النظام
االحصائيات والتقارير
• تقرير الرول واإلعالنات
• تقرير حسب القضايا او حسب الخصوم
• احصائيات يومية شهرية وسنوية عن كافة االعمال
• تقارير أخرى متنوعة
المعلومات التقنية وأمن المعلومات
• البيانات والمعلومات مشفرة SSL
• نظام صالحيات محكم ودقيق
• يعمل عبر الخدمات السحابية وداخل خوادم الجهة
• إمكانية حفظ نسخة احتياطية من كافة المعلومات على جهازك
يدعم الرسائل النصية
• التواصل المباشر بالرسائل النصية الجماعية.
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