
	Objevte chytřejší způsob, jak mít přehled 
a sdílet dokumenty a informace s klienty 
a třetími stranami. 

	Obejdete se bez nezabezpečených  
emailů a veškerou spolupráci máte  
optimálně vyřešenou na jednom místě.

Zjednodušte a zabezpečte  
svoji komunikaci s klienty

Když si musíte být jistí



Zapomeňte na všechny nezabezpečené  
platformy pro sdílení. 
Nyní můžete používat Kleos

Jste zavaleni emaily a unavuje vás neustálé prohledávání doručené pošty? 

Aktivně hledáte způsoby, jak vylepšit své služby a komunikaci se svými klienty a zaměstnanci? 

Pokud ano, tak objevte chytřejší způsob, jak mít přehled a sdílet dokumenty a informace s klienty  

a třetími stranami, který je mnohem bezpečnější než emaily a tradiční platforma pro sdílení: poznejte 

Kleos Connect – inovativní a zabezpečený portál pro sdílení dokumentů pro Kleos. Kleos je cloudový 

software pro správu velkých i malých advokátních kanceláří od Wolters Kluwer.

S Kleosem můžete:

•	 naprosto	bezpečně	sdílet	své	dokumenty

•	 umožnit	přístup	svým	klientům	a	třetím	stranám,	aby	mohli	stahovat	a	nahrávat	dokumenty	 

a přidávat komentáře a získat rychlý přehled o všech změnách 

•	 mít	pod	kontrolou	historii	dokumentů	i	komentářů

Vaši klienti se na portál Kleos Connect dostanou pomocí přihlašovacích údajů a mohou na pár kliknutí 

začít přidávat komentáře k dokumentům, které jsou v naprostém bezpečí.

Pro právníka je bezpečnost nezbytná. Neohrožujte bezpečnost svých dat  
se žádnou z platforem pro sdílení a používejte Kleos – nejbezpečnější 
způsob, jak sdílet důvěrné dokumenty. 



Wolters Kluwer ČR, a.s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
tel: 246 040 400, kleos@wolterskluwer.cz
www.kleos.cz

Proč je čas na Kleos a jeho exkluzivní portál pro sdílení 
dokumentů Kleos Connect

Cloud: veškerá komunikace je uložena v soukromém, zabezpečeném a certifikovaném cloudu Wolters 
Kluwer s přístupem pouze pro registrované uživatele.

Ověření odesílatele: Kleos Connect vás opravňuje jako odesílatele zprávy.

Aktualizace v reálném čase: máte rychlý přehled o nahrání nebo aktualizaci dokumentů a můžete tak 
reagovat rychleji.

Jedna funkce pro vše: jediné, co musíte udělat je kliknout na možnost „Sdílet“.

Registrace: pro přístup do portálu a stažení dokumentů musí být uživatel registrován v Kleos Connect. 
Přístup můžete povolit pouze vy. Není povolen externí přístup, takže je nemožné se do portálu jinak dostat.

Ověření příjemce: Kleos Connect zajišťuje, že se zpráva dostane ke správnému příjemci.

Posílejte komunikaci s kontakty firmy: příjemci budou vždy dostávat emaily s názvem vaší kanceláře.

Vyzkoušejte si zdarma na 3 měsíce výhody Kleosu Chci zkusit

Neomezené úložiště: neexistuje limit pro bezpečné sdílení vašich dokumentů. 

Potvrzení odeslání a příjmu: odesílatel i příjemce obdrží potvrzovací zprávu po každé výměně  
dokumentů nebo zpráv.

Toky informací: Kleos Connect zaznamenává celý proces komunikace: máte dokumenty a komentáře  
k nim pod kontrolou na jednom místě.

Mějte všechny sdílené dokumenty v bezpečí:

Bezpečnost

Ověření

Lepší služby pro vaše klienty

Jednoduché použití

Mějte nad vším kontrolu, jednoduše:

Pozvedněte své služby na novou úroveň díky inovativnímu a profesionálnímu přístupu:

Ulehčete si práci:
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http://www.kleos.wolterskluwer.com/cz/?utm_medium=document&utm_source=whitepaper&utm_campaign=Kleos-connect-03-2018&utm_content=kleos-home
http://landing.kleos.wolterskluwer.com/cz_trial_aktivovat?utm_medium=document&utm_source=whitepaper&utm_campaign=Kleos-connect-03-2018&utm_content=kleos-trial
http://www.kleos.wolterskluwer.com/cz/?utm_medium=document&utm_source=whitepaper&utm_campaign=Kleos-connect-03-2018&utm_content=kleos-home

