
Praca z dokumentami oraz workflow 
Kleos 

www.Kleos.pl

Kleos został tak zaprojektowany, aby umożliwić szybkie dotarcie do informacji 
oraz sprawne rozliczanie Klientów. Dane takie jak: szczegóły sprawy, 
dokumenty, ważne terminy, zaplanowane i  wykonane zadania, czynności 
i rozliczenia, są przypięte bezpośrednio do spraw. 

 Kleos nie jest typową bazą do przechowywania informacji. Struktura została 
rozbudowana o  wiele ważnych procesów, których celem jest usprawnienie 
codziennych obowiązków i współpracy w zespole.

Do spraw przypisywane są zadania (konkretne prace do wykonania,  
np. przygotowanie pisma). Każde zadanie posiada: opis, priorytet, ustalony termin 
realizacji oraz osobę odpowiedzialną. Zadania można zlecać innym pracownikom 
lub planować dla siebie, jako pozycje określanie mianem „Do dalszej pracy”. 

Do zadań można przypiąć dokument i np. przekierować do weryfikacji. 

Zaległości są od razu widoczne w systemie. Aby kontrolować realizację zleceń, 
zaległości można w prosty sposób filtrować w podziale na osoby lub zespoły.

Kleos czuwa nad tym  
abyś zarejestrował czas pracy  
i właściwie zafakturował Klientów

http://www.Kleos.pl


 Inicjator zadania może z góry zaplanować kolejny krok (lub kilka kroków), które nastąpią po 
realizacji zlecenia. Za przykłady posłużą: wysłanie wiadomości e-mail, utworzenie dokumentu, 
umówienie spotkania czy wywołanie kolejnego zadania. Jednak najczęściej wykorzystywaną opcją 
jest rejestracja czasu pracy. 

Billowanie czasu pracy można ustawić jako automatyczną reakcję na zakończenie określonej czyn-
ności i jest to przypisane do użytkownika, zespołu lub całej kancelarii. Nasi Klienci wysoko cenią 
tą funkcjonalność, dzięki której mają pełną kontrolę nad rozliczaniem Klientów

 Każdy zalogowany Użytkownik, w pierwszej kolejności zobaczy swój panel, w którym znajdują się:

 Najważniejsze dane przedstawione są w postaci klikalnych linków, co wpływa na komfort pracy.

Ostatnie sprawy
– w formie czytelnego  

zestawienia

 Moje zadania  
i Podsumowanie czynności  

- dane dotyczące  
dnia dzisiejszego,

Do dalszej pracy  
oraz Mój kalendarz  

- jako podgląd  
działań planowanych  
w najbliższym czasie.



 Kleos posiada rozbudowaną bazę szablonów dokumentów, w tym: dokumentów finansowych, 
formularzy, pełnomocnictw, pism oraz wezwań. Jeśli w zasobach brakuje istotnego dla kancelarii 
szablonu, Wolters Kluwer może go opracować i dołączyć do Kleosa na zlecenie Klienta. Wzory 
dokumentów, maili czy faktur można również tworzyć na własną rękę, za pomocą dostępnego 
w systemie edytora.

Każdy dokument można przypisać do wskazanej osoby.  Można go również udostępnić na jeden 
z poniższych sposobów

 Dokumenty nie są nadpisywane, przez co system przechowuje i numeruje każdą kolejną wers-
ję pliku. Dzięki wglądowi w historię dokumentu, można zapoznać się z wersjami, datami utworze-
nia i autorami plików. Każdą wersję można wyświetlić i edytować bezpośrednio w systemie.

 Autor nowej wersji pliku może ją załączyć do zadania, zanotować zmiany i przekierować do 
innego pracownika, dzięki czemu możliwa jest praca grupowa nad dokumentem.

 Konfiguracja Kleosa pozwala na wskazanie działania, które ma nastąpić automatycznie 
w  chwili utworzenia dokumentu. Najczęściej Użytkownicy powiązują pracę nad dokumentem 
z czynnością, a w dalszym kroku z wymuszeniem zarejestrowania czasu pracy.

Wysłać jako 
załącznik 

w wiadomości 
e-mail

Udostępnić 
Klientowi poprzez 

dedykowany 
portal Kleos 

Connect

Podpiąć  
do zadania  

i zlecić wybranej 
osobie do  

dalszej pracy

Wysłać  
do druku

Kleos to nie tylko baza spraw,  
ale inteligentne procesy  
wspierające Twoją kancelarię



 Zapisanie dokumentu może wywołać automatyczne zamknięcie sprawy lub wyłączenie stopera 
zliczającego czas. Jednakże działania takie nie muszą mieć związku jedynie z zapisaniem pliku – 
inteligentny system pozwala je powiązać również z utworzeniem dokumentu, importem czy edycją.

 Poza dokumentami tworzonymi w Kleosie, warto rozważyć dołączanie do spraw (lub zadań) 
załączników z innych systemów Wolters Kluwer, na przykład: wzorów z systemu LEX, raportów fi-
nansowych, informacji o zadłużeniu w Krajowym Rejestrze Długów czy danych z wywiadowni gosp-
odarczej dostępnych w  Informatorze Prawno-Gospodarczym (IPG) lub szablonów dokumentów 
opracowywanych w LEX Documento.

praca na szablonach, wersjonowanie 
i obieg dokumentów,

konfiguracja kolejnych kroków,  
które następują automatycznie,

zlecanie zadań ze wskazaniem  
osoby i terminu realizacji,

budowanie listy „do dalszej pracy”,

wymuszona rejestracja czasu pracy  
od razu po realizacji zadania,

Wszystkie opisane kroki, takie jak:

z połączeniu z:

sprawiają, że z Kleosa korzysta już ponad 22 tysięcy prawników, którzy z sukcesem 
zarządzają swoimi kancelariami.

kontrolą efektywności  
pracy zespołu,

zaawansowaną konfiguracją uprawnień 
w podziale na osoby, grupy, moduły, 
poszczególne jednostki oraz typy 
podejmowanych akcji

wglądem w zafakturowany czas pracy 
i prognozowane przychody,

raportem ze statusów  
prowadzonych spraw,
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Zamów prezentację na www.Kleos.pl

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

