
 Τήρηση Ηλεκτρονικών Φακέλων «Υπόθεσης», 

on-line κατάλογος όλων των Υποθέσεων που 

χειρίζεστε κάθε στιγμή,  

 Παρακολούθηση κύκλου ζωής κάθε Υπόθεσης,

 Αρχείο στοιχείων Αντιδίκων, Πελατών κλπ.,

 Συνημμένα φυσικά αρχεία (attachments), 

 Παρακολούθηση Φάσεων (π.χ. 1η δικάσιμος, 

έφεση κ.λπ.),

 Προσωπικό Ημερολόγιο Κρίσιμων Ενεργειών και 

κεντρική παρακολούθηση από τον προϊστάμενο,

 Εκτεταμένη παραγωγή Στατιστικών και 

Ελεγκτικών Καταστάσεων.

 Φόρτος Εργασίας Χειριστών

Αλλάξτε τον τρόπο που εργάζεστε. 

Χρειάζεστε μόνο μια σύνδεση στο Internet. 

Μια ολοκληρωμένη εφαρμογή χειρισμού 

Νομικών Υποθέσεων μέσω internet για 

Δικηγορικά Γραφεία ή Εταιρίες και 

Νομικές Υπηρεσίες Οργανισμών. 

eon RIX
Legal  Case Management

Αποκτήστε ασφαλή πρόσβαση στις 

υποθέσεις σας και στις πληροφορίες για 

κάθε πελάτη, οποτεδήποτε και από 

οπουδήποτε από ένα PC ή ταμπλέτα. 

Αξιοποιήστε τον χρόνο που ξοδεύετε σε  

μετακινήσεις και αναμονές στο δικαστήριο.

Συνεργαστείτε με συναδέλφους και 

συνεργάτες χωρίς την ανάγκη ανταλλαγής 

χαρτιών και e-mails.

Χωρίς χειρόγραφες περιοδικές 

ενημερώσεις για τον έλεγχο των ενεργών 

υποθέσεων.

 Δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικούς 

συνεργάτες.

 Κοστολόγηση και Οικονομικά στοιχεία ανά 

Υπόθεση. Προϋπολογισμός και Πραγματικά.

 Λειτουργικότητα CRM για παρακαλούθηση 

πελατών ή συνεργατών. Emails, SMS.

 Time reports / time sheets.

 Αυτόματη τιμολόγηση αναλωθέντος χρόνου ή 

συμφωνημένων δόσεων, ανά υπόθεση.

 Πρόσθετες εξουσιοδοτήσεις/«κλειδώματα» ανά 

Υπόθεση

 Πλήρης Λογιστική κάλυψη.



Οι χρήστες σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις τους 
βλέπουν κάθε στιγμή τις ενέργειες που πρέπει να 
κάνουν σε μορφή ημερολογίου.

Οι Επικεφαλής της Νομικής Μονάδας μπορούν να έχουν 
συνολική εικόνα για στατιστικούς και ελεγκτικούς 
λόγους, 
 Άμεσα στην οθόνη για την κάθε υπόθεση,
 Μέσω Alerts – Αυτόματων Ειδοποιητηρίων 
 Μέσω «Ημερολογίου Κρίσιμων ενεργειών»

Μπορούν να έχουν εποπτική εικόνα της εργασίας που 
απαιτείται για να επιτύχουν οι χειρισμοί κάθε μιας των 
υποθέσεων και όλων μαζί, ιδιαίτερα αν 
χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες.

Παρέχονται πολλαπλοί τρόποι συγκέντρωσης και 
παρουσίας των υποθέσεων ώστε να γίνεται κατανοητή η 
όλη κατάσταση και οι ενέργειες που απαιτούνται για τον 
εξ ορθολογισμό της.

Ηλεκτρονικός Φάκελος 

Καταστάσεις / Άντληση Στοιχείων

Χειριστής ή Χειριστές Υπόθεσης

Σύντομη Περίληψη σε ελεύθερο κείμενο

Είδος Υπόθεσης 

Αντίδικοι 

Χρόνοι – Κρίσιμες Ημερομηνίες – Προθεσμίες 

Γεωγραφικοί και Εννοιολογικοί Τόποι

Οικονομικά Ποσά – Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις

Διαχειριστικά Κόστη 

Στάδια Ενεργειών 

Σύντομη περίληψη αποτελεσμάτων κάθε σταδίου σε 

ελεύθερο κείμενο

Φυσικά έγγραφα Φακέλου Δικογραφίας 

(Σκαναρισμένα)

Παρακολούθηση και έλεγχος με 
χρεώσεις ενεργειών

Το σύστημα υποστηρίζει ημερομηνίες χρέωσης –
εκτέλεσης (time stamps), έτσι ώστε να βγαίνουν 
χρήσιμα συμπεράσματα απόδοσης των χειριστών. 
Με βάση αυτές τις ημερομηνίες, 
παράγονται προειδοποιητικά μηνύματα. 

Διαχείριση Απαιτήσεων

Εκτεταμένη εισαγωγή στοιχείων κάθε Υπόθεσης 

Επειδή το σύστημα παρακολουθεί και την οικονομική 
διάσταση κάθε υπόθεσης, δηλαδή πόσο είναι το claim σε 
μια εργατική διαφορά ή άλλα κρίσιμα οικονομικά 
στοιχεία, μπορεί να αποτελέσει την αναμφισβήτητη 
βάση για παραγωγή λογιστικών εγγραφών προβλέψεων.

Τέλος, παρέχεται – προαιρετικά – πρόσθετο module 
Οικονομικής Διαχείρισης ώστε να καταστεί δυνατή η 
παρακολούθηση των πραγματικών οικονομικών 
στοιχείων της κάθε Υπόθεσης.

e-On Integration Α.Ε.

Γούναρη 3,  153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ: 210 60 18 700 Fax: 210 60 18 709
E-mail: prelations@e-on.gr, http://www.e-on.gr

Το e-on RIX Legal Case Management δίνει 

λύσεις σε όλα τα ζητήματα διαχείρισης των 

νομικών υποθέσεων ενός Οργανισμού.

Αξιόπιστη και άμεση ενημέρωση για τις 

ανοιχτές νομικές υποθέσεις. 

Κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των 

Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να 

υπολογίσουν προβλέψεις για πρόστιμα ή 

δικαστικές διαφορές για τις Οικονομικές 

Καταστάσεις με τρόπο αξιόπιστο και 

αυτοματοποιημένο.

Οι χρήστες συνδέονται μεταξύ τους μέσω ροών 
εργασίας για ηλεκτρονικές εγκρίσεις, που 
καταγράφονται ώστε να προάγουν την διαχείριση κάθε 
υπόθεσης. 
Έτσι καταργείται η επικοινωνία με e-mails που δεν είναι 
συνδεδεμένα με τις «Υποθέσεις». Εφόσον το σύστημα 
επιτρέπει την επικοινωνία μέσα στην «Ηλεκτρονική 
Υπόθεση», αποτελεί πλέον μέρος της διαχείρισης και του 
Ηλεκτρονικού Φακέλου και δεν μπορεί ποτέ να χαθεί.

Ροές Εργασίας


