Zarządzanie kancelarią prawną w jakości C.H.Beck
C.H.Beck jest jednym z najstarszych i największych europejskich wydawnictw prawniczych. Publikuje pozycje dotyczące
wszystkich dziedzin prawa, tworzone przez wybitnych i cenionych autorów. Oferta wydawnictwa to także treści i narzędzia
udostępniane online, z wiodącym produktem – Systemem Informacji Prawnej Legalis.
Wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu wiedzy prawniczej, obserwacja konkurencyjnego rynku usług profesjonalnych oraz
dynamiczny rozwój nowych technologii, pozwoliły stworzyć autorski system do zarządzania kancelarią prawną – Iuscase.
Iuscase oferuje wachlarz rozwiązań, które mogą zostać wdrożone kompleksowo lub stopniowo. Dopasowanie do potrzeb
konkretnej organizacji umożliwia elastyczna architektura systemu oraz okres testowy poprzedzony szkoleniem przeznaczonym
dla całego zespołu kancelarii.
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PEŁNA INTEGRACJA
Z PORTALEM INFORMACYJNYM
SĄDÓW POWSZECHNYCH

GODZ. NA DOBĘ
NIEZALEŻNIE
OD MIEJSCA I CZASU
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PONAD

DOŚWIADCZEŃ
C.H.BECK

Co wyróżnia system Iuscase?
Iuscase to nowoczesny system do organizacji pracy
zespołu prawnego.
Jego celem jest podnoszenie efektywności pracy oraz
zwiększanie poziomu bezpieczeństwa kancelarii.
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Dostępny jest na każdym urządzeniu wyposażonym
w przeglądarkę internetową, niezależnie od wielkości
ekranu i systemu operacyjnego.
Iuscase jako pierwszy polski system na rynku oferuje
pełną integrację z Portalem Informacyjnym
Sądów Powszechnych.

ZAUFANY
DOSTAWCA

ODPOWIEDŹ
NA POTRZEBY
RYNKU

Blisko 30 lat
doświadczeń
Wydawnictwa C.H.Beck
na polskim rynku.

Projekt i funkcjonalność
systemu przygotowano
we współpracy
z polskimi kancelariami.

KOMUNIKACJA
ZE ŚRODOWISKIEM
ZEWNĘTRZNYM

BEZPIECZEŃSTWO

POUFNOŚĆ

Panel klienta oraz
integracja z Portalem
Informacyjnym Sądów
Powszechnych
i kalendarzem Google.

Architektura z pełną
separacją i stałym
backupem danych.
Serwery zlokalizowane
w Polsce.

Model administracji
danymi kancelarii
zgodny z RODO
i wytycznymi privacy
by design.
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Struktura systemu
Eksport
widoku listy

Dashboard

Alerty
osobiste

Praca
Klienci
Sprawy
Czynności
Dokumenty
Zadania
Kalendarz

Kontekstowe
dodawanie obiektów,
np. Klienta

Korespondencja
Wydatki
Finanse
Baza kontaktów

Zawsze widoczne
menu nawigacyjne

Analityka
Ustawienia
Pomoc
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Zintegrowana funkcja
filtrowania i sortowania

Wyszukiwarka
treści dokumentów

Personalizacja widoku list
– własne filtry i wybór kolumn

Globalne dodawanie obiektów
– Klient, Sprawa, Czynność, Zadanie,
Dokument, Kontakt, Praca, Wydatek

Nawigacja
po liście obiektów

Aktywny
Panel klienta
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Klienci, Sprawy, Kontakty,
Korespondencja

•

Katalog klientów, kontaktów i instytucji

•

Elastyczna architektura informacji systemu

•

Historia współpracy i obsługi klientów

•

Elektroniczny rejestr korespondencji wraz z rejestracją kosztów

•

Organizacja spraw, czynności i zadań z możliwością ich delegacji

| Architektura informacji systemu

Praca
Dokumenty

Iuscase umożliwia bezproblemowe katalogowanie Klientów,
Spraw, Czynności, Dokumentów oraz Korespondencji.
Elastyczna architektura pozwala uzupełniać informacje
o statusie zadań, wykonanej pracy, poniesionych
wydatkach, obsłużonej korespondencji, wydarzeniach
i kontaktach.
Informacje generowane przez zespół kancelarii lub działu
prawnego przybierają formę zorganizowanej sieci powiązań,
ułatwiając przeglądanie i wyszukiwanie danych.
Elektroniczny rejestr korespondencji przychodzącej
i wychodzącej ułatwia kontrolę przepływu informacji wraz
z rejestracją kosztów.
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Klient

Zadania
Korespondencja

Sprawa

Kalendarz
Wydatki

Czynność

Kontakty

Finanse

Analityka

Zarządzanie
dostępem

Prowadzący sprawę

Zarządzanie
sprawą

| Lista spraw

Spersonalizowane
filtry

| Karta sprawy

Dostęp do danych sprawy
(np. treści z Portalu
Informacyjnego Sądów
Powszechnych, schematu
uprawnień, zadań,
powiązanych dokumentów)
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Dashboard – alternatywne widoki

Dashboard
Pozwala na szybki i czytelny przegląd najważniejszych
wskaźników. Każdy użytkownik może dostosować zawartość
Dashboardu do swoich preferencji.
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•

Przegląd zasobów kancelarii na przekrojowych listach

•

Mechanizm personalizacji prezentowanych danych

•

Lista aktywności

•

Powiadomienia

•

Zadania według statusu lub terminu

•

Komentarze

Przełącznik
widoków
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| Dodawanie zadania

Zadania
Iuscase umożliwia przypisywanie zadań do wszystkich
głównych obiektów, czyli do: Klientów, Spraw, Czynności,
a nawet poszczególnych Dokumentów. Umożliwia to
precyzyjne delegowanie pracy i monitorowanie jej
postępów.
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•

Zestaw filtrów z możliwością zapisania własnych widoków

•

Szybkie wyszukiwanie zintegrowane z nagłówkami
kolumn

•

Sposób na przyspieszenie delegowania pracy

•

Metoda na utrzymanie wewnętrznych standardów
kancelarii

Zlecający i Wykonawca
– kolumny z funkcją
filtrowania i sortowania

Status, Priorytet
– dowolnie
konfigurowany

| Zadania

Informacja
o stanie
zadania
i jego terminie

Definiowanie
koloru statusu
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Panel klienta,
Dokumenty

Iuscase umożliwia udostępnianie dokumentów i faktur
klientom kancelarii bezpośrednio z poziomu systemu.
Możliwe jest także przechowywanie elektronicznej formy
dokumentów, utrwalanie procesu pracy nad ich wersjami
oraz ich pełnotekstowe przeszukiwanie. Iuscase gromadzi
również dodatkowe informacje pozwalające katalogować
dokumenty papierowe.
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•

Dokumenty z możliwością wersjonowania przypisane do spraw

•

Zarządzanie dostępem do plików

•

Brak limitu liczby użytkowników Panelu klienta

•

Możliwość udostępniania dokumentów lub wersji dokumentów, faktur,
rozliczeń

| Karta dokumentu

| Panel klienta

| Lista wersji dokumentu

Informacja
o udostępnieniu
w Panelu klienta

Komentarz
do wersji

Oznaczenie
wersji ostatecznej

Położenie
wersji papierowej

Podgląd, zapis, edycja,
udostępnienie w Panelu klienta
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•

Rejestracja czasu pracy w dwóch krokach

•

Obsługa wielu systemów rozliczeń z możliwością parametryzacji

•

Wysyłka rozliczeń i faktur wprost z systemu

•

Konfigurowalne raporty billingowe

| System rozliczeń

Billing i rozliczenia

Iuscase umożliwia przypisanie pracy do klienta, jego
sprawy bądź czynności za pomocą stopera lub prostego
formularza. Analogicznie działa rejestrowanie ponoszonych
wydatków.
Wykonaną pracę rozlicza się w oparciu o konfigurowalne
systemy rozliczeń. Proces generowania rozliczenia
jest intuicyjny i pozwala na wprowadzanie szybkich
korekt. Jego efektem jest raport billingowy lub faktura
z załącznikiem.
14

Edycja pozycji
rozliczenia

Jednoczesne
rozliczanie wielu
spraw

| Rozliczenie pracy

Eksport rozliczenia
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| E-doręczenia

Integracja z Portalem
Informacyjnym Sądów
Powszechnych
Iuscase to pierwszy polski system do zarządzania kancelarią
prawną, który został zintegrowany z Portalem Informacyjnym
Sądów Powszechnych. Pozwala to połączyć sprawy
prowadzone w Iuscase z zarejestrowanymi w portalu oraz
zapewnić dostęp do portali informacyjnych wszystkich
apelacji sądów powszechnych.
System umożliwia rozróżnienie dokumentów zwykłych
i doręczanych. Iuscase gwarantuje kontrolę nad odbieraniem
paczek z e-doręczeniami. Moment ich otwarcia zależy
od użytkownika, dlatego nie ma ryzyka przypadkowego
rozpoczęcia biegu terminów.
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| Karty sprawy – zakładka Portal Informacyjny
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• Pełna kontrola dostępu i uprawnień oparta o hierarchię stanowisk
w kancelarii
• Szczegółowy rejestr aktywności użytkowników
• Podwójne zabezpieczenie przed skasowaniem zasobów
• Konfigurowalne raporty billingowe

| Drzewo uprawnień

Kontrola i zarządzanie

Iuscase posiada nowatorski system uprawnień, który daje
możliwość pełnej kontroli nad wyświetlaniem zawartości
systemu. Dostępem do informacji można sterować
zarówno na poziomie całych modułów informacyjnych
(Klienci, Sprawy, Finanse), jak i pojedynczych obiektów
(Czynność, Dokument).
Architektura Iuscase jest ukierunkowana na ergonomię
i wygodę pracy użytkownika. Aktywacja systemu
uprawnień jest opcjonalna. Kancelarie, które nie stosują
ograniczeń dostępu w swojej organizacji, korzystają
z domyślnych ustawień systemu.
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Pełna kontrola nad danymi
i użytkownikami

Bieżące
administrowanie
systemem

Zindywidualizowany
dostęp

| Matryca uprawnień

Zasada BOE
Konfigurowalna
hierarchia kancelarii

•

B - brak dostępu

•

O - odczyt

•

E - edycja
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| Statystyki kancelarii

•

Przegląd kluczowych parametrów funkcjonowania kancelarii

•

Możliwość obserwowania trendów i wykrywania współzależności

•

Eksport do pdf i csv

Analityka
| Wskaźniki efektywności

Iuscase wykorzystuje dane gromadzone w systemie do
prezentacji kluczowych statystyk i realnych wskaźników
efektywności. Czytelna forma prezentacji pozwala na
obserwację trendów w funkcjonowaniu organizacji.
Zestawianie i analizę danych umożliwiają dynamiczne
wykresy z opcją eksportu do plików w formatach pdf i csv.
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•

Podgląd wskaźnika określającego efektywność organizacji

•

Możliwość przeglądu i zestawiania ze sobą wyników całej kancelarii,
wybranych klientów, spraw oraz pracowników

•

Eksport do pdf i csv

Bezpieczeństwo danych

•

Architektura z pełną separacją i stałym backupem danych

•

Model administracji danymi zgodny z RODO i wytycznymi
privacy by design

•

Serwery zlokalizowane w data center w Polsce – standard Tier III

•

Stałe wsparcie dla kancelarii – zespół wdrożeniowo-szkoleniowy
i serwis techniczny

•

Sprawdzone rozwiązania:
– usługa SAAS – wydajność i skalowalność
– wirtualizacja w oparciu o technologię VMware
– architektura systemu wykorzystująca konteneryzację

Iuscase zapewnia bezpieczeństwo danych Twojej
kancelarii. System stworzono w oparciu o najlepsze
praktyki projektowania aplikacji i architektury IT. Wśród
podstawowych założeń znalazła się prywatność
użytkowników oraz bezpieczeństwo i pełna separacja
danych.
Serwery aplikacji zlokalizowane są w największych data
center w Polsce, a system backupu danych gwarantuje
ciągłość działania kancelarii.
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Indywidualna obsługa

Twoje oczekiwania są dla nas ważne. Dlatego, przed podjęciem decyzji o zakupie systemu
Iuscase, proponujemy bezpłatny okres testowy, którego długość jest dostosowana
do potrzeb Twojej kancelarii.
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SPOTKANIE
Z DORADCĄ

WIZYTA
SZKOLENIOWCA

TESTOWANIE
IUSCASE

DECYZJA

Prezentacja systemu
i omówienie terminu
wdrożenia

Wdrożenie
i szkolenie

Okres testu dostosowywany
do potrzeb kancelarii

Zakup i kontynuacja
pracy z Iuscase

CENNIK

użytkowania systemu Iuscase
Cena roczna podstawowa
(do 3 użytkowników)
Cena roczna za każdego
dodatkowego użytkownika
30% ceny podstawowej

3 600 zł (300 zł miesięcznie)

1 080 zł (90 zł miesięcznie)

Cennik obowiązuje od 1 marca 2022 r.
Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.
Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Przykład kalkulacji ceny rocznej
dla kancelarii z 7 użytkownikami

Cena podstawowa za
3 użytkowników
Cena za dodatkowych
4 użytkowników
Cena całkowita za
7 użytkowników

3 600 zł

4 x 1 080 zł = 4 320 zł

7 920 zł

Doradca Klienta 22 311 22 22
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iuscase.pl
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