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Opinia

o programie Repertorium

firmy Datadiscooery

Z progrnntu Repertoriuru strtlorzonyffi przez firntę Datadiscoaery korzystam od clnuili
rozpoczęcia rtlłasnej dziatalności gospodarczej 70 zakresie ustug prartlniczyclt
(Knncelnrin Adtuoktlckn), tj. od dnią L0 grudnia 2010 roktł.

Progrnm Tt) istottly sposób ułątLtlin funkcjonozoanie knncelnrii prarunej poprzez
ultożlirtlienie sttoorzenia bazy sprfiTl prouladzonyclt przez knncelnrię, ro której
znnjdują się szczegótorue dane dotycząCe poszczególnycl't spralz, jak dnne klientn,
przeciulttika procesolze7o| etapy sprułTL)yl dokuruenty ztożone ro qlrmuie lub otrzymnne
od ittnego uczestnikn procesu, sygnntury itd.

Knżda sprcITL)a po jej zupisnniu do systentu otrzymuje nunler (sygnaturę), co tłmożlirtlia
późniejsze spral(1ne odnnlezienie jej ru systemie. W przypadku konieczności szybkiego

sprautdzenia, co dzieje się nktualnie ro spraruie, ulystarczy zu1lisać jej nunter lub
nnzrtlislco klientn do systemu, by uzyskać btyskazoicznie wszystkie niezbędne
informncje, bez potrzeby zaglądania ru nkta ,,papieroI0e".

W

ratnnch tego santego progranru funlccjonuje bardzo przejrzysty (co niezruykle
istotne) terninarz, ru którynt istnieją oztt{uczone określonynti lcolorami ruydarzenin, jnk
rozprftrt)y, spotknnin i inne,
Prncę utatwia ntożlhtlośćsporzqdzenia ruydruku kalendarza nfi tydzień, niesiąc czy
doruobty ruybrany okres.

Adres do koresponc{encji: ul. Piastowska 1,Ą,

30-211'

Kraków, tel. (12) 421-17-93, fax (12) 421-09-41

System posiada bardzo przydatną 7U prficy prarttnikn funkcję przypominania o
zbliżnjqcyclt się ternńnach procesottlyclt, terntinach spotknń i czynności
znplnnortt nny clt do ruykonanin.

Posindn także funkcję _ TL1 przypądku zatrudnianią osób ru knncelnrii _ rtlydartlanin
zdnlnie poleceń (kotnunikouania się przy ponlocy systentu) i późniejszej rueryfikacji
p ottlier zone go do rtlykonanią zcłdnnin
Uruożlhuin także korzystanie z funkcji rejestrortlania ruykonanych czynności
po*rięcone7o nfi nie cznsu.
"

I''Iiezroylcle pożytecznq

jest także przeruidziana 70 systemie możliruośćrejestracji

lcorespondencji nndsytanej na ndres kancelcłrii. I'ławet zu niefortunnyffi przypadku

znginięcin listu systeru zapisuje dntę rupłyruu poczty, n nądcltodzącą lcorespondencję po
jej zesluttoruaniu dołącza się do sprnTly, której dotyczy"
Stnnortlczo stttlierdzant,

iż ruożIhuośćkorzystania z

onu]Tlrianego systenru ru istotny

sposób tłłatruinproruadzenie kancelarii. Przejrzysty, inttłicyjny pro7rfinl znperunia
tłtrzynnnie porządku T.U prol(lndzonyclt sprnrtlnclt, ich kontrolę zo każdym niejscu,
gtlzie nlctualnie się znajduję, bez konieczności osobistej obecności zu knncelarii.
Prograt T0 znnkonity sposób tqczy niezbędne T0 prfrcy adrtloknta funkcje
szczegółortly rejestr proztladzonyclt sprnro, terminnrz i książkę korespondencyjną.

Dużn przystępność progrnnu, jego przejrzystośći trnfnośćoferottlanyclt funkcji czyni
prncę przyjenmą, sprnllną i efektl1runą.

KANCBLARIA ADWOKACKA
Adrokrt Ewcliną Knyżakka
ul. Pirńorrta lA' 30_2ll Xralów

