
Nadzor nad procesom Brezpapirno poslovanje
.

 Simultana uporaba 

PravnaS
Program za digitalno vodenje postopkov
 v pravnem oddelku

V dobi nove ekonomije je informacija tista najpomembnejša, najbolj iskana in po navadi tudi
najdražja dobrina. Informacijski sistemi najrazličnejših vrst in oblik so v zadnjem desetletju odigrali
odločilne vloge pri poslovanju mnogih organizacij. 
Ob gradnjah, širitvah in posodabljanju internih informacijskih sistemov pa je marsikatera organi-
zacija zaspala v razvoju optimizacije delovnih procesov upravljanja in nadzora dokumentnega 
gradiva.

Programska rešitev PravnaS je namenski dokumentni sistem za pravnike in ostale zaposlene v 
pravnih oddelkih gospodarskih družb. 
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Podjetje ZASLON TELECOM nenehno razvija nove, 
tehnološko najzahtevnejše rešitve na področjih dokument-
nih, sporočilnih, CTI in glasovnih
sistemov ter na ostalih področjih, ki so povezani z informaci-
jskimi tehnologijami. Globalni programski produkti, zavidlji-
va referenčna lista in
povezava z nekaterimi domačimi ter tujimi strateškimi 
poslovnimi partnerji, podjetje ZASLON TELECOM danes 
suvereno postavljajo na vodilno
mesto v Sloveniji na podrocju razvoja CTI, Voice in VoIP 
produktov. ZASLON TELECOM je hitro rastoče podjetje z 
ambicijami postati globalno
razvojno podjetje na področju informacijskih tehnologij.

Programska rešitev PravnaS je bila razvita z in za 
pravnike. Zato pokriva vse speci�čne delovne procese 
pravnih služb in tako omogoča ažurno, hitro in 
kvalitetno podporo delu.

Prednosti:
 › Rokovnik omogoča evidenco vseh pomembnih 
rokov, dodelan sistem opozoril pa zagotavlja, da se 
posamezni roki ne bodo spregledali.
 › E-Spis omogoča, da se celotna dokumentacija 
posameznega primere nahaja na enem mestu.
 › Modul vhodne/dohodne pošte omogoča dosledno 
evidentiranje prispele in poslane pošte ter neposred-
no povezavo na dotično zadevo
 › Dokumentni čarovnik omogoča pripravo doku-
mentnih vzorcev s pomočjo značk, ter posledično 
samodejno kreiranje končnih dokumentov  

Vse dodatne informacije dobite na spletni strani: 
www.zaslon-telecom.si ali po telefonu (01) 563 43 30, kjer 
vam bomo svetovali najprimernejšo rešitev za potrebe vašega 
podjetja.

www.zaslon-telecom.siPOIŠČI NAS  NA

Prepričani smo, da vam bo programska oprema 
Pravna služba olajšala in izboljšala kvaliteto
poslovanja. Predlagamo vam, da nam sporočite 
ustrezen termin za kratko predstavitev, saj
boste le tako videli popolno funkcionalnost 
programa.


