
Jednoduché reportovací nástroje 
pro analýzu vynaloženého času, 
provedených činností nebo nákladů 
vždy po ruce

Chytré reporty
Expertní pohled na firmu jedním kliknutím

Když si musíte být jistí
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Je čas změnit způsob práce a začít se lépe 
rozhodovat na základě přesných reportů 

V dnešním nestabilním obchodním prostředí je pro právní firmy skutečně velkou výzvou udržet růst.  

I když tvrdě pracujete, je těžké držet krok s neustále se měnícími požadavky klientů, vykazovat ziskovost  

a zajistit, aby firma fungovala co nejlépe.

A to nezmiňujeme váš omezený čas, který je potřeba k rychlému provedení požadovaných změn. 

Abyste přesně věděli, jak si vaše firma stojí a kde je prostor pro změny, je nutné začít používat nástroje  

pro  sledování výkonu a efektivity, které vám umožní:

•	 zvyšovat	ziskovost	

•	 analyzovat	činnosti,	výkony	a	vynaložený	čas	kohokoli	z	firmy

•	 mít	pod	kontrolou	náklady	a	fakturaci

•	 udržovat	zdravou	klientskou	databázi

Díky reportovacím nástrojům v Kleosu můžete jednoduše:

•	 mít	aktuální	a	přehledné	informace	o	klientech,	kauzách,	činnostech,	kalendáři,	úkolech	a	fakturaci

•	 exportovat	tabulky	a	grafy	pro	přehlednou	vizualizaci	dat

•	 využívat	data	o	kauzách	a	klientech	pro	růst	vaší	klientely

•	 dělat	efektivní	rozhodnutí	založená	na	skutečné	produktivitě,	ziskovosti	a	peněžních	tocích

Nemusíte	být	datový	expert,	stačí	jen	používat	chytré	reporty	systému	Kleos.	Vždy	máte	po	ruce	reporty 

speciálně vybrané pro potřeby právníků, díky kterým získáte perfektní přehled, jak si vaše firma stojí.

Potřebujete	reporty	na	míru?	Naši	experti	vám	je	připraví	podle	vašich	požadavků.	
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Je čas převzít otěže se systémem Kleos
LEPŠÍ ORGANIZACE ČASU

Mějte vždy na očích své schůzky a synchronizujte vlastní činnosti s kolegy díky sdílenému kalendáři.

Už	nikdy	nezmeškáte	žádnou	lhůtu	díky	detailnímu	přehledu	úkolů.

FAKTURACE 

Jednoduše sledujte ziskovost a fakturujte vše, co jste odpracovali. Zkontrolujte stav fakturace ve všech 
kauzách členů kanceláře a snadno vygenerujte aktuální přehled činností/kauz, které je třeba ihned 
vyfakturovat.
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PRODUKTIVITA

Prohlédněte si vynaložené činnosti podle typu nebo kohokoli z kanceláře po zvolenou dobu a zjistěte, zda 
vaše firma využívá zaměstnance co nejvíce strategicky.

Vytvářejte si přehledy práce podle jednotlivých kauz a ihned vidíte efektivitu vynaloženého času podle 
jednotlivých činností.
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KAUZY

Získejte	přehled	o	všech	kauzách	-	otevřených	a	archivovaných	–	již	od	prvního	spuštění	Kleosu.

Mějte ihned k dispozici přehled podle typů kauz za vybrané časové období. 

Je čas zkusit zdarma na 3 měsíce Kleos – vysoce zabezpečený 
systém pro správu a řízení advokátních kanceláří >>

Jste připraveni vzít rozvoj firmy pevně do svých rukou?

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