
Niezawodne wsparcie kancelarii prawnych  
w zakresie pracy online

Kleos 

www.Kleos.pl

Z Kleosa korzysta ponad 22 tysięcy prawników z 9 krajów europejskich. To ogromna rzesza 
profesjonalistów reprezentujących kancelarie o różnych wielkościach i specjalizacjach. 

Jednakże – niezależnie od kraju, w którym prowadzą swój biznes – w obliczu aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej, w większości przypadków napotykają na te same wyzwania:

Ewentualność sprawnego  
zastąpienia pracownika w przypadku  
jego niedyspozycji

Wdrożenie rozwiązań umożliwiających 
bezpieczną komunikację z Klientami 
(omawianie statusów, praca 
z dokumentami)

Dostęp do wszystkich informacji 
– kontaktów, dokumentów, spraw, 
kalendarza oraz archiwum

Uniezależnienie od infrastruktury 
serwerowej, co umożliwia pracę na 
dowolnym urządzeniu w zasięgu Internetu

Gwarancja bezpieczeństwa i poufności 
danych, która nie maleje w chwili 
zamknięcia drzwi do kancelarii

Wymóg współpracy zespołu 
w rozproszonym środowisku

Konieczność szybkiego przejścia  
na pracę zdalną 

Zachowanie ciągłości pracy jeśli tylko 
jest to możliwe – kontynuowanie 
projektów, opracowywanie dokumentów 
oraz fakturowanie Klientów

http://www.Kleos.pl


Oto jak Kleos realizuje powyższe wymagania:

PRZEJŚCIE NA PRACĘ ZDALNĄ
 Partner zarządzający ma nieprzerwany dostęp do danych i raportów umożliwiających podejmowanie decyzji 

strategicznych i kontrolowanie pracy zespołu. W każdej chwili może zweryfikować sytuację finansową oraz 
prognozowane przychody i koszty. Dzięki nadanym uprawnieniom sprawdzi czy rozkład obowiązków jest 
równomierny, ile spraw jest aktualnie prowadzonych i na jakim są etapie. 

 Prawnicy kontynuują swoje codzienne działania. Wprowadzają informacje dotyczące spraw, planują zdalne 
spotkania z Klientami oraz nanoszą niezbędne zmiany w dokumentach. W systemie, na którym pracują mają 
komplet danych, także archiwalnych. Dzięki specjalnie opracowanym szablonom mogą sprawnie sporządzać 
pisma i niezbędną dokumentację, co w kolejnym kroku – przy zachowaniu stałej współpracy z Klientami – 
rejestrują i przesyłają do rozliczenia.

 Do obowiązków pracownika administracji należy m.in. obsługa korespondencji. Wszystkie emaile z  MS 
Outlook mogą zostać automatycznie przypisane do sprawy, zaś korespondencja papierowa zeskanowana 
i  masowo zaimportowana do Kleosa. Dzięki wglądowi w  kalendarze poszczególnych pracowników, 
sekretariat może sprawdzić dostępność konkretnej osoby, umówić spotkanie czy poinformować o ważnych 
terminach. Na podstawie wymienionych działań oraz przypisania zadań do wskazanych osób, sekretariat 
może bezproblemowo planować każdy dzień pracy kancelarii.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU W ROZPROSZONYM ŚRODOWISKU
 Tak wygląda moja praca

Po zalogowaniu od razu widzę zadania zaplanowane na dzisiaj. Na liście ostatnio przeglądanych spraw 
klikam w link, który przenosi mnie do szczegółów. Mam także wgląd w wykaz czynności oraz listę tematów do 
dalszej pracy. Jeśli poszukuję konkretnych informacji, korzystam z jednej centralnej wyszukiwarki. Zaczynam 
realizować swoje zadania.

 Tak wygląda praca mojego zespołu

Nanosimy zmiany na dokumencie zachowując jego kolejne wersje. Koordynujemy działania we wspólnym 
kalendarzu i ustalamy terminy zdalnych spotkań. Delegujemy sobie zadania zachowując stały wgląd w statusy 
prowadzonych spraw. Bez problemu kontrolujemy terminy i dotrzymujemy zobowiązań.



SPRAWNE ZASTĄPIENIE WSPÓŁPRACOWNIKA
W przypadku nagłych i nieprzewidzianych sytuacji takich jak niedyspozycja, nowy projekt, zmiana priorytetów 
działania czy strategiczna decyzja podjęta przez Zarząd, Kleos umożliwia szybkie przejęcie od współpracownika 
prowadzonych przez niego spraw, obowiązków i  zaplanowanych aktywności. Dostęp do informacji można 
regulować nadając odpowiednie uprawnienia z dokładnością do wybranego dokumentu lub wskazanej osoby. 

ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI PRACY
„Przeniesienie” kancelarii z biura do prywatnych mieszkań wymaga dobrej organizacji. Z pomocą przychodzą 
narzędzia, dzięki którym wszystkie niezbędne dane, odpowiednie uprawnienia, zaplanowane zadania, ustalone 
terminy i zobowiązania są przypisane do konkretnej osoby, a właściwie do jej konta w systemie. W takiej sytuacji 
do zachowania ciągłości pracy wystarczą: Internet, login i hasło.

Dokumenty są podpinane do spraw, a  ich obieg pozostał w  niezmienionej formie. Rejestracja czasu pracy 
może następować w chwili wystąpienia danego zdarzenia (np. rozmowy telefonicznej) i  trafiać do rozliczenia 
wg wybranej tabeli stawek. Aby zachować poufność informacji, pracownicy nie widzą wzajemnie rozliczeń 
czy wartości wynagrodzenia. Konfiguracja uprawnień może być jednak dużo bardziej zaawansowana dzięki 
rozbudowanej roli administratora. 

Z  punktu widzenia osoby zarządzającej, ważne jest zachowanie balansu w  obciążeniu zespołu pracą, co 
w  przypadku pracy zdalnej może się wydać co najmniej problematyczne. Ułatwieniem będą raporty – 
automatycznie dostępne w systemie oraz dodatkowe, które tworzymy na zamówienie. 

Oto przykłady przeszukiwania bazy i sortowania z zastosowaniem różnego typu kryteriów:

 Asystentka może wygenerować listę niezafakturowanych czynności w  podziale na sprawy 
i odpowiedzieć na pytanie o szacowaną w danym miesiącu wielkość przychodów

 Prawnik z  uprawnieniami managera może przygotować zestawienie spraw, które angażują 
największe zasoby 

 Partner zarządzający może przeanalizować rentowność projektów (przepracowane godziny 
vs zafakturowane kwoty) oraz ewentualne pozycje, które generują koszty, a  nie podlegają 
fakturowaniu (np. dojazdy)

Dodatkowo wszystkie dane eks-
portowane z  systemu można 
zapisywać w  plikach Excel i  wy-
korzystywać do różnego typu ze-
stawień, nie tylko finansowych.

Można więc uznać, że najwięk-
szą odczuwalną zmianą jest za-
stąpienie tradycyjnych spotkań 
z  Klientami na rzecz telefonów, 
emaili lub komunikatorów.



BEZPIECZNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM
Wg przepisów RODO, wysyłanie dokumentów jako załączników do wiadomości email, uznane zostało za wysoce 
niebezpieczne.

Ciekawą alternatywą jest komunikacja za pomocą dedykowanego i chronionego portalu do wymiany dokumen-
tów (Kleos Connect). Udostępnianie plików Klientom kancelarii odbywa się w kontrolowany sposób i skutkuje 
wysłaniem stosownego powiadomienia. Obie strony mogą komunikować się w formie komentarzy, zaś portal 
prezentuje pełną historię zmian.

Drugim rozwiązaniem, szczególnie docenianym przez naszych Klientów, jest zaawansowana syn-
chronizacja z Microsoft Outlook. 

Zainstalowanie wtyczki „Kleos for Outlook” skutkuje możliwością automatycznego podpięcia 
wiadomości do pozycji z  listy ostatnio prowadzonych spraw, dodania opisu, wskazania folderu, 
gdzie wiadomość będzie przechowywana (np. pisma, faktury), jak również:

 Dodania w kalendarzu spotkania, które ma związek z otrzymaną korespondencją

 Ustawienia zadania wraz z przypisaniem osoby odpowiedzianej za realizację, terminu wykonania 
i typu powiadomienia

 Wskazania czynności będącej później podstawą do rozliczenia z  Klientem. Przy czym, jeżeli 
w  trakcie rejestracji czynności jeszcze z  poziomu skrzynki email zostanie przekroczony 
ustalony limit godzin lub kwoty, użytkownik zobaczy stosowny komunikat

Każdy email może zostać podpięty do różnych spraw, zaś fakt jego przypisania w Kleosie wiąże się 
z dodatkowym oznaczeniem wiadomości w skrzynce email w Microsoft Outlook.



MOBILNOŚĆ ORAZ PRACA W ZASIĘGU INTERNETU
Pracownicy różnych branż, zobowiązani do długofalowej pracy zdalnej, doceniają możliwość jej rozpoczęcia 
od razu po wpięciu do Internetu. Dużo trudniej jest przenieść komputery stacjonarne, monitory, drukarki czy 
skanery, o strukturze serwerowej nie wspominając. W takiej sytuacji dobrze sprawdzają się systemy chmurowe, 
uniezależnione od lokalnej infrastruktury. 

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości pracy na laptopie, warto skorzystać z aplikacji mobilnej, 
dostępnej na tabletach i smartfonach. Dane do logowania pozostają bez zmian, zaś aplikacja mobilna udostępnia 
wszystkie kluczowe funkcjonalności systemu, w tym: sprawy, kontakty, kalendarz czy rejestrację czasu pracy.

W związku z globalną epidemią COVID-19 informujemy, że tysiące prawników 
korzystających z Kleosa zdołało z łatwością wdrożyć system pracy online, 
dzięki czemu zachowało ciągłość działania i możliwość szybkiej reakcji na 
potrzeby Klientów.



DOSTĘP DO RÓŻNEGO TYPU INFORMACJI
Jednym z priorytetów systemu do zarządzania kancelarią jest udostępnienie wszystkich danych dotyczących 
spraw i Klientów, niezależnie od miejsca pracy użytkowników. W Kleosie proponujemy 8 zintegrowanych ze sobą 
modułów, prostych w  obsłudze: Sprawy, Kontakty, Kalendarz, Zadania, Dokumenty, Czynności, Finanse, LEX. 
Nie wymagamy aby użytkownicy stosowali tylko jedną ścieżkę dotarcia do poszukiwanych informacji. Logika 
produktu oraz sieć wewnętrznych linkowań sprawiają, że większość pozycji jest możliwych do kliknięcia, co 
znacząco upraszcza pracę z danymi.

Jednocześnie celowo rozbudowaliśmy moduł uprawnień, w  którym przywilej można przypisać danemu 
użytkownikowi lub roli (np. rola „aplikant”), sekcji systemu (np. „finanse w  ramach spraw”) oraz typowi 
przeprowadzonych operacji (np. „edycja”).

Najbardziej poufne dane dotyczące prowadzonych spraw, kontaktów biznesowych czy spotkań z kluczowymi 
Klientami można utajnić. Z tej możliwości korzystają przede wszystkim partnerzy zarządzający.

Aby ułatwić pracę użytkownikom korzystającym na co dzień z systemu informacji prawnej LEX, w górnym menu 
dodaliśmy specjalną zakładkę, która umożliwia przejście pomiędzy programami, a w dalszej kolejności pozwala 
na przykład pobrać z LEX szablon pisma lub dokument i załączyć go do sprawy w Kleosie.

Prezentacja systemu, wdrożenie oraz szkolenia użytkowników odbywają się 
w całości online.



Zdając sobie sprawę z wagi kryterium, jakim jest ochrona danych w pracy prawnika, Kleos gwarantuje pełne 
bezpieczeństwo i  poufność informacji. Dane przechowywane są przez naszego strategicznego partnera 
T-Systems (Deutsche Telekom), posiadającego najwyższe certyfikaty bezpieczeństwa przyznawane w  Unii 
Europejskiej. Wszystkie serwery zlokalizowane są na terenie UE, monitorowane 24/7, w chronionych budynkach 
z pełną kontrolą dostępu. 

Jednocześnie zapewniamy: codzienne audyty bezpieczeństwa, szyfrowane protokoły https, szyfrowaną 
transmisję danych, odporność na ataki hakerów oraz stosowne certyfikaty bezpieczeństwa (ISAE3470, ISO/
IEC27001, SAS-70 Typ II).

Jako jedni z  nielicznych nie nakładamy limitów przestrzeni na zasoby kancelarii oraz nie wprowadzamy 
dodatkowych opłat z tym związanych.

PODSUMOWANIE
Może się wydawać, że systemy do zarządzania zasobami kancelarii zostały stworzone z  myślą o  dużych 
strukturach i rzędach segregatorów, które wymagają digitalizacji. Jednakże nasze doświadczenia pokazują, że 
tego typu rozwiązania wdrażają zarówno 50-osobowe zespoły jak i  jednoosobowe działalności gospodarcze. 
Można więc uogólnić, że każdy z nas szuka ułatwień i oszczędności, zarówno czasu jak i pieniędzy.

Więcej informacji na temat systemu oraz rejestracja na bezpłatne,  
30-dniowe testy znajdują się na www.kleos.pl

Zapraszamy również do Kleos Knowledge Center pod adresem knowledgecenter.kleos.wolterskluwer.com/pl/ 
oraz na kanał YouTube www.youtube.com/user/WoltersKluwerPL

Oto kilka linków bezpośrednich:

Wyzwania dla kancelarii w czasach COVID-19 
www.youtube.com/watch?v=v0zmuezgtYw

Zarządzanie kancelarią z Kleosem 
www.youtube.com/watch?v=8OGG7CGUYh8

Moduł do komunikacji z Klientami (Kleos Connect) 
www.youtube.com/watch?v=botl3hpT_mg

Kleos aplikacja mobilna  
www.youtube.com/watch?v=v9QZbBOaT84

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy kleos@wolterskluwer.pl 
lub telefoniczny (22) 535 88 55

http://www.kleos.pl
https://knowledgecenter.kleos.wolterskluwer.com/pl/
https://www.youtube.com/user/WoltersKluwerPL
https://www.youtube.com/watch?v=v0zmuezgtYw
https://www.youtube.com/watch?v=8OGG7CGUYh8
https://www.youtube.com/watch?v=botl3hpT_mg
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01-208 Warszawa
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Infolinia 801 04 45 45
 22 535 88 00

handel@wolterskluwer.pl

www.kleos.pl

Zamów prezentację na www.Kleos.pl

http://www.kleos.pl
http://www.kleos.wolterskluwer.com/pl/zamow-demo/

