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Sablon készítése

A sablonkészítésre a jobb felső sarokban található Beállítások menüpont Sablonok
alpontjában a + Sablon hozzáadása lehetőségre kattintva van mód.

Új sablon előállítása során bemásolunk a sablonkészítőbe egy szerződésmintát,
amelyet használunk. A szerződésmintában található egyedi adatokat (pl. ügyfél neve,
születési helye, születési ideje) a jobb oldali (lila-zöld dobozok) választólistából
kikeressük, és lecseréljük @változó adatmezőre.

Szükségünk van egy szerződésben ezekre az adatokra egy konkrét, felvitt ügy esetében?
Kattinsunk a sablon menüpontra, azon belül a + Sablon hozzáadására.
Válasszuk ki az általunk felvitt sablonminták közül, hogy melyikre van szükség, s egy
gombnyomással a rendszer automatikusan kitölti az egyedi adatokat a sablonban.
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Az ábrán a Főkategóriák és az Alapadatok főkategória
alkategóriái (a lila mezők további egységekre bomlanak)
látszanak.
Minden lila doboz alábontható zöld dobozokra.
A zöld dobozokban azok a változó adattípusok találhatóak,
amelyeket egyedileg az ügy, a kontakt vagy a felhasználó
adatlapján vittünk fel.
A sablonkészítőben azon ügytípusok adatai is megtalálhatóak,
amelyekhez egyedi adattípusok tartoznak: cégjog, ingatlanjog,
büntetőjog, családjog, kártérítési adatok.

A követeléskezelés példáján bemutatva: Kiválasztva a @követelés zöld mezőt,
a követeléskezelés ügytípusba felvitt összes adatot automatikusan táblázatos formában
dolgozza fel a rendszer.
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Egy gombnyomásra elkészül az irat

Ügyfélinterjúk
Nézze meg videónkat, melyben a praxys-t aktívan használó ügyvédek
mondják el, hogy miben látják a szoftver előnyeit!

„Régóta tátongó űr lett betöltve a praxys-szal. Napi 1–1,5 órával csökkent
az adminisztráció. Ami azt is jelenti, hogy érdemi munkára minimum
ennyivel marad több idő. Ez nagyon nagy érték, Ha felszorzom,
az több mint egy fél nap egy héten. Csökkenteni tudtuk az informatikai
költségünket havonta több tízezer forinttal, mert nem kell fenntartanunk
szervereket, nem kell hardverekre költenünk. Egy előfizetéses csomagban
mindezt ki tudtuk szervezni a praxys-ba.”
Horváth Dénes MBA, jogi szakokleveles közgazdász, mediátor
S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda
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Kérdései vannak?
Jelentkezzen praxys-képzésünkre, ahol személyesen oszthatja meg
észrevételeit kollégáinkkal!
Munkatársaink ingyenes bemutatóinkon egy mintairoda működésén keresztül
ismertetik a praxys-ban rejlő lehetőségeket!
Regisztráció:
praxys.hu/kerjen-bemutatot/

Területi képviselőink készséggel állnak rendelkezésére.
Kérjen személyes konzultációt irodájába!
Elérhetőségek:
wolterskluwer.hu/ugyfeleink-sikereert-dolgozunk/ertekesitesi-kepviselok

Ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére!
Elérhetőségek:
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 101
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com
Skype: complexkft

Wolters Kluwer Hungary Kft. • 1117 Budapest, Budafoki út 187–189.
Tel.: +36 (1) 464-5656 • Fax: +36 (1) 464-5657
info-hu@wolterskluwer.com • www.wolterskluwer.hu

