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Partenerul de încredere
al ﬁecărui birou de avocatură.
Conceptul isoLEX s-a născut din respect pentru profesie, pentru a moderniza
procesul de lucru şi pentru a creşte performanţa tuturor departamentelor.

Mai puțină rutină zilnică,
mai mult timp pentru clienții tăi!
Zi de zi, avocații se confruntă cu un număr foarte mare de informații și interacțiuni, iar pentru

Conceptul isoLEX
isoLEX este mai mult decât un software, este deﬁnirea în mod conștient a unei
ﬁlozoﬁi manageriale organizaționale, contribuind în mod activ la implementarea
acesteia și constituind astfel un instrument care aduce un plus de valoare.

organizarea eﬁcientă a muncii interne este nevoie de implementarea și execuția unor metode,
procedee și procese de lucru optimizate.
Timpul este elementul care lipsește acut; de aceea, în programul zilnic nu este loc de muncă redun-

Crește eﬁciența cu până la 25%

dantă, activități inutile și priorități false.

isoLEX oferă ceea ce nimeni nu poate cumpăra: timp. Prin automatizare, simpliﬁcare și optimizare a proceselor, eﬁciența crește exponențial. Toate acestea se

Profesionalismul este cel care trebuie să deﬁnească avocatul; erorile și omisiunile contribuie în

traduc, în ﬁnal, în satisfacția clientului și în creșterea proﬁturilor, neﬁind însă ignor-

mod negativ la imaginea acestuia.

ată nici satisfacția utilizatorului, care are un instrument modern de lucru,
deschizându-i-se astfel noi perspective profesionale.

Informația înseamnă putere, iar posibilitatea de a avea acces la ea în momentul potrivit poate face
diferența între învingători și învinși.
Buna organizare într-un birou de avocatură este piatra de temelie a unei afaceri de succes.

Asigură securitatea datelor
Două dintre valorile care servesc drept fundament pentru profesia de avocat sunt

Soluția pentru toate acestea este isoLEX.

securitatea și conﬁdențialitatea. Fiind dezvoltat împreună cu o echipă de avocați,
înțelegem natura sensibilă a documentelor; tocmai de aceea am creat un soft
invulnerabil.

Perspectiva isoLEX – din respect pentru profesie!

Compatibilitatea isoLEX cu ISO 9001:2008

isoLEX este un proiect care a stat în umbră până la maturizare, tocmai din respect pentru utilizatori,

isoLEX a fost creat prin raportare la cerințele sistemului de calitate ISO 9001:2008,

care trebuie să utilizeze un soft matur, dezvoltat, testat și stabilizat, fără să ﬁe nevoiți să suporte

având o serie de funcționalități care sunt aliniate exigențelor acestui sistem de

șocurile unor bug-uri invariabile care apar pe durata dezvoltării unui soft complex. Tot din respect

calitate. Astfel, conceptul isoLEX ține seama de o serie de standarde de calitate,

pentru utilizatori și pentru profesia de avocat, isoLEX își menține planurile de dezvoltare și optimi-

adaptate activității de avocatură, care influențează în mod pozitiv organizarea și

zare, în așa fel încât să răspundă oricăror provocări.

activitatea cabinetelor de avocatură.

Beneﬁcii

Departament Litigii

Împărțirea pe categorii a dosarelor
isoLEX vine în ajutorul avocaților prin crearea a patru categorii de dosare uzuale,
respectiv: dosarul prejudiciar, dosarul judiciar, dosarul de executare silită și dosarul de
insolvență. Avantajul acestor categorii de dosare este dat de câmpurile și funcțiile
speciﬁce ﬁecăruia, optimizându-se astfel introducerea, prelucrarea, interpretarea și
exportul informațiilor.

Rapoarte de termen de judecată pentru clienți
Informarea clientului despre dosarul aflat pe rol este esențială, motiv pentru care există
o funcție de creare și expediere a câte unui raport de termen de judecată. Raportul preia
în mod automat majoritatea informațiilor speciﬁce dosarului avocatului revenindu-i
sarcina de a completa doar două din cele 16 rubrici ale raportului, ﬁind expediat în mod
automat pe adresele de email prestabilite la crearea dosarului.

Sincronizare ECRIS – portalul instanțelor de judecată
Sincronizarea cu sistemul ECRIS presupune preluarea în mod automat a modiﬁcărilor
intervenite în dosarele aflate pe rolul instanțelor. Informațiile din ECRIS sunt integrate în
isoLEX, la intervale de timp prestabilite, în mod automat (dacă câmpurile corespunzătoare nu au fost completate în mod manual în prealabil de utilizator). Avocații
responsabili de dosar sunt notiﬁcați în mod automat de actualizarea informațiilor din
ECRIS (astfel, afli soluția instanței fără să veriﬁci link-ul corespunzător).

Alerte și notiﬁcări speciﬁce
Fiecare dosar poate ﬁ alocat mai multor responsabili de dosar, care primesc o serie de
notiﬁcări, informări și alerte în mod automat din aplicație, în așa fel încât niciuna din
obligațiile speciﬁce unui dosar judiciar să nu ﬁe omisă. Notiﬁcările se primesc instant
sau cu un interval de timp prestabilit, astfel: următorul termen de judecată (cu 2 zile
înainte); expirarea căii de atac (cu 5 zile înainte); adăugarea unui document la dosar;
scadența unei teme aferente dosarului (cum ar ﬁ redactarea unui act judiciar, plata
taxei de timbru, etc.).

isoLEX gestionează centralizat, integrat și coordonat dosarele judiciare și
administrează relațiile cu clienții. Prin folosirea aplicației, se reduce riscul de eroare
sau omisiune, iar orice informație necesară se află la câteva click-uri distanță,
eﬁcientizând în mod vizibil întreaga activitate a cabinetului de avocatură, indiferent
de numărul de persoane implicate în activitate și funcțiile deținute de acestea.

Evidențierea centralizată a sarcinilor
Fiecare dosar are prestabilite anumite informații și/sau acțiuni esențiale, care dacă nu
sunt realizate corespunzător sau la timp, sunt evidențiate prin iconițe speciﬁce, în așa
fel încât să ﬁe remediate în timp util. Cu titlu de exemplu, sunt evidențiate următoarele
elemente: lipsa următorului termen de judecată; necomunicarea hotărârii la un dosar
ﬁnalizat; lipsa informării clientului după ﬁecare termen de judecată; lipsa emiterii
facturilor, etc.
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Managementul proiectelor pentru echipă
Proiectele de anvergură presupun, de regulă, implicarea mai multor categorii de
personal: avocat coordonator; avocați subordonați; personal auxiliar. Sistemul de
management al unor asemenea proiecte este prevăzut cu o serie de funcționalități
speciﬁce ﬁecărei categorii de personal, cu drepturi speciﬁce, în așa fel încât să se
asigure în mod eﬁcient atât partea de execuție, cât și partea de comunicare,
monitorizare, control și validare.

Managementul temelor în lucru
Fiecare utilizator are o listă de teme în lucru, care se împart în mai multe categorii
prestabilite, cum ar ﬁ: de consultanță; aferente dosarelor judiciare; administrative;
personale/ private, etc. Toate aceste teme au o serie de informații (data creării,
scadența, persoanele implicate, importanță, memento, alarme, etc.) a căror
centralizare și prelucrare este de natură a furniza o serie de informații despre
încărcarea ﬁecărui utilizator în parte și a modului de îndeplinire a sarcinilor.

Managementul documentelor
Una dintre funcțiunile puternice ale isoLEX o reprezintă modalitatea de gestionare a
ﬁșierelor și folderelor. Astfel, aplicația asigură preluarea, crearea, versionarea,
transformarea, alocarea, mutarea, exportarea și expedierea facilă a tuturor
documentelor, precum și crearea de structuri de foldere, în funcție de necesitățile
ﬁecărui proiect în parte. Totodată, în anumite zone din aplicație sunt create automat o
serie de foldere prestabilite care s-au dovedit a ﬁ uzuale.

Sincronizarea cu Outlook
Din experiență a rezultat că activitatea de avocatură presupune o comunicare
electronică activă cu clienții. Astfel, isoLEX asigură conlucrarea activă cu Microsoft
Outlook, existând posibilitatea atât a preluării în aplicație a documentelor primite prin
poșta electronică, cât și expedierea acestora direct din aplicație prin intermediul
Outlook. Totodată, e-mail-urile pot ﬁ preluate și transformate automat în teme (concept
speciﬁc isoLEX-ului), ﬁind populate automat majoritatea câmpurilor speciﬁce temei din
isoLEX.

isoLEX este creat nu doar pentru a gestiona dosarele de instanță, ci reprezintă un
instrument optimizat inclusiv pentru gestionarea proiectelor de consultanță, ﬁe că

Sincronizarea ﬁnanciară a proiectelor

sunt proiecte minore (activități societare curente; consultații punctuale, etc.) sau

Evidența onorariilor și a cheltuielilor refacturabile aferente ﬁecărui proiect în parte este
sincronizată cu evidența ﬁnanciară generală la nivel de client, prin raportare la onorariile
din contractul de asistență juridică. Un proiect pe termen lung poate ﬁ facturat periodic,
orele alocate proiectului până la data primei facturi ﬁind resetate automat, urmând să
se centralizeze un nou calup de ore pentru următoarea factură.

că sunt de o anvergură mai mare (proiecte care se întind pe o durată mai lungă de
timp și/sau care presupun o echipă de avocați și personal auxiliar).
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Departament Administrativ

Registru de intrări - ieșiri
Sistemul de lucru implementat de isoLEX are în vedere organizarea tuturor
documentelor și informațiilor în mod riguros și util, prin automatizarea sistemului de
intrări-ieșiri, care altfel ar trebui ținut manual de departamentul de secretariat. Astfel,
orice document care intră sau care iese din organizație primește automat un număr
unic de înregistrare, ﬁind apoi direcționat direct la locul potrivit din aplicație (la client,
dosar, temă în lucru sau în alt loc).

Management pontaj
Deși este o funcție accesorie activității de avocatură, acest manager de pontaj este
beneﬁc pentru înregistrarea, vizualizarea și analiza modului și timpului de lucru al
ﬁecărui utilizator. Astfel, pot ﬁ monitorizate ora de pornire și de oprire a aplicației,
modiﬁcările manuale realizate de utilizatori, totalul orelor necesare pentru o lună
întreagă, orele efectiv lucrate pe lună, orele suplimentare sau de recuperat și multe alte
informații speciﬁce. Informațiile exportate sunt utile inclusiv departamentului
ﬁnanciar-contabil și de salarizare.

Management concedii și delegații
Acest modul gestionează planiﬁcarea tuturor cererilor de concediu (de odihnă, medical,
de studii, fără plată), calculând automat perioada concediilor disponibile la un moment
dat. De asemenea, înregistrează separat ﬁecare deplasare efectuată în interes de
serviciu. Delegațiile sunt notate și gestionate în mod corespunzător, calculând automat
durata delegației, precum și a indemnizației de deplasare și a diurnei aferente.

Identiﬁcarea ﬁzică a dosarelor
Pentru că identiﬁcarea dosarelor în bibliorafturi este și ea parte din activitatea zilnică,
acest manager de identiﬁcare permite notarea și salvarea locației exacte a dosarelor în
dulapul ﬁzic, precum și traseul acestora (de la întocmire, până la arhivare), scăzând
semniﬁcativ timpul alocat acestei activități. Mai exact, reproducerea în mediul virtual a
tuturor detaliilor aflate în realitate în locația ﬁzică și în timp real, reduce semniﬁcativ
timpul pierdut căutând un dosar ﬁzic, mai ales atunci când se află în lucru la un coleg.

Pe lângă managementul eﬁcient al documentelor, isoLEX oferă, de asemenea, un
sistem integrat de monitorizare a corespondenței, gestionează documentele de
intrare/ ieșire și oferă datele de contact ale tuturor clienților, adversarilor,
furnizorilor, partenerilor, colaboratorilor și instanțelor de judecată.

Statistici active
Plecând de la toate informațiile înregistrate în baza de date, isoLEX poate genera
diverse statistici în funcție de mai multe categorii, cum ar ﬁ: dosare, clienți, teme,
termene de judecată și multe altele. Fiecare statistică poate ﬁ personalizată în funcție
numeroase criterii speciﬁce ﬁecărei categorii. Fiecare utilizator își poate adapta aceste
statistici în funcție de interes, putând foarte ușor să ﬁe imprimate sau exportate în
diferite formate.
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Traseul documentelor

intrare
document

Pentru a înțelege modalitatea în care funcționează isoLEX și logica acesteia, vă
prezentăm traseul documentelor în cadrul aplicației:
Indiferent de modalitatea de recepție a unui document (poștă, curier, e-mail, fax),
departamentul de secretariat nu are altceva de făcut decât să îl scaneze (dacă este
cazul) și să îl introducă în baza de date isoLEX, acordând-ui un număr de înregistrare. În
acest moment, documentul este accesibil tuturor utilizatorilor aplicației, iar

isoLEX

prelucrează informațiile
pentru toate departamentele

departamentul de secretariat are posibilitatea de a atașa documentul unui dosar existent
sau unei teme noi. În ambele situații, persoanele responsabile vor ﬁ notiﬁcate.
În cazul unei teme aflate în lucru, în momentul ﬁnalizării acesteia, responsabilul va
notiﬁca departamentul de secretariat pentru a prelua documentul ﬁnalizat și pentru a-l

ieșire
document

pregăti de expediere. Departamentul de secretariat va putea, cu doar câteva click-uri, să
trimită documentul clientului sau să îl atașeze dosarului corespunzător. Toate datele de
contact ale clienților sunt stocate în cadrul aplicației.
isoLEX este conceput pentru a ﬁ folosit de întreg personalul unui birou de avocatură,
integrând funcțional și de ansamblu întreaga activitate. Prin urmare, sistemul isoLEX
este construit în așa fel încât procedura de lucru să valoriﬁce întreaga echipă existentă,
ﬁind totodată o procedură eﬁcientă, ușor de înțeles și, nu în ultimul rând, sigură. Aplicația
reprezintă totodată o îmbinare organică a funcționalităților unui software de tip CRM și o
aplicație dedicată avocaților.
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Rapoarte ﬁnanciare în funcție de timpul lucrat
Pentru eﬁcientizarea modului de calcul al timpului alocat ﬁecărui proiect/temă, isoLEX
permite notarea sistematică a timpilor lucrați, astfel ca la diferite intervale de timp
(determinată în funcție de anumite criterii) să se poată obține diferite rapoarte ﬁnanciare cu timpul ﬁecărui utilizator (avocat sau personal auxiliar) alocat unui anumit proiect
sau dosar judiciar. Pe baza acestuia și pe baza nivelului tarifar individual prestabilit, se
vor efectua calcule automatizate, care ulterior vor putea ﬁ transpuse în facturi ﬁscale.

Emiterea și gestionarea facturilor
Având în vedere cheltuielile efectuate (refacturabile), onorariile stabilite, timpul de lucru
cumulat, modulul ﬁnanciar permite emiterea, expedierea și gestionarea facturilor
ﬁscale. Acestea pot ﬁ generate automat pe baza anexelor cu serviciile prestate, precum
și a listei cheltuielilor refacturabile. Persoanele responsabile cu emiterea facturilor vor
primi notiﬁcări de atenționare cu 24h înainte de data la care un serviciu juridic devine
facturabil.

Rapoarte ﬁnanciare pentru clienți
Avocatura de business presupune transparență în ceea ce privește activitatea
solicitată. isoLEX are în vedere și acest aspect, ﬁind pregătit pentru a oferi rapoarte
detaliate sau rapoarte simpliﬁcate cu privire la sumele facturate către client. În raportul
detaliat sunt cuprinse, pentru anumite intervale de timp, toate orele lucrate de ﬁecare
categorie de personal în parte, cu nivelul de tarifare speciﬁc, cheltuielile refacturate și
onorariile avocațiale convenite (ﬁxe sau procentuale), inclusiv evidențierea eventualelor
discounturi.

Centralizarea cheltuielilor și veniturilor pe categorii
Pentru a avea o perspectivă completă asupra cheltuielilor și veniturilor, dar și ușor
accesibilă, acestea pot ﬁ vizualizate în funcție de mai multe criterii și categoria din care
fac parte. Astfel, sunt cheltuielile/veniturile aferente unui client (la modul general),
cheltuieli/venituri aferente unor dosare judiciare ale clientului respectiv sau sume ce
reprezintă diferite consultații juridice și/sau abonamente, precum și sumele care sunt
refacturabile.

isoLEX oferă o serie de funcționalități cu speciﬁc ﬁnanciar-contabil, punând accent
în special pe orele lucrate la ﬁecare proiect/temă, management-ul facturilor și al
încasărilor, dar și gestiunea contractelor, veniturilor și a cheltuielilor, asigurându-se
inclusiv completarea automată a registrului de încasări și plăți.

Management contracte cu furnizorii cabinetului
Deși ține de activitatea internă/administrativă a cabinetului, modulul ﬁnanciar
gestionează și contractele încheiate de cabinet cu diverși furnizori sau prestatori de
servicii, cum ar ﬁ: servicii de comunicații, chirie, utilități, pază și protecție, diverse
asigurări, soft legislativ etc. Pentru acestea, isoLEX asigură un management complet,
notiﬁcând, de exemplu, expirarea unui contract cu 35 de zile înainte de expirarea duratei
acestuia (ca atenționare, dacă se dorește prelungirea acestuia).

De ce isoLEX?
La baza oricărei afaceri de succes stă, ca piatră de temelie, buna organizare. Mecanica
internă a companiei, formată din toate metodele, procedeele și procesele de lucru, este
factorul care determină satisfacția clientului, mediul de lucru plăcut și, bineînțeles,
poziționarea în fața competiției.
În ceea ce privește activitatea de avocatură, dat ﬁind volumul mare de informații și inter-
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acțiuni zilnice întâmpinate de întreg personalul, optimizarea proceselor de lucru și
automatizarea acțiunilor de rutină este cu atât mai stringentă.
isoLEX este conceput pentru a ﬁ folosit de întreg personalul, integrând funcțional și de
ansamblu întreaga activitate. Prin urmare, sistemul isoLEX este construit în așa fel încât
procedura de lucru să valoriﬁce întreaga echipă existentă, ﬁind totodată o procedură
eﬁcientă, ușor de înțeles și, nu în ultimul rând, sigură. Aplicația reprezintă totodată o
îmbinare organică a funcționalităților unui software de tip CRM și o aplicație dedicată
avocaților.
Aplicația a fost dezvoltată pe o perioadă lungă de timp, în proces ﬁind implicați atât
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programatori de top cât și avocați cu renume și vastă experiență. Această colaborare
inter-profesională este cea care asigură astăzi un produs sigur, eﬁcient, impecabil din
punct de vedere tehnic, care să contribuie în mod real și semniﬁcativ la buna organizare
în activitatea de avocatură.
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