
ShakeSpeare™ - INSOLVENT Vam v sodelovanju s priznanimi stečajnimi upravitelji in vrhunskimi 
strokovnjaki  ponuja na enem mestu profesionalno organizacijo vaše insolvenčne pisarne.

ELEKTRONSKO VROČANJE 1.1.2011? 
Ali je vaša pisarna pripravljena, da s 1.1.2011 posluje DIGITALNO?
• Popolno digitalno poslovanje ni samo sprememba oddaje in prejema pošte, ampak drastično
   zmanjšanje stroškov poslovanja, standardizacija in pohitritev vaših procesov.

• S priznanimi insolvenčnimi strokovnjaki, ki so izpeljali številne kompleksne stečaje, Vam
   predstavimo celostno preureditev organizacije in nabor dobrih praks!

Popolna organizacija vaše insolvenčne pisarne

    V samo organizacijo smo vključili:
 izkušene strokovnjake na področju insolvenčnih postopkov;
 najboljše tehnološke rešitve; 
 najboljše prakse in prenos znanja vrhunskih strokovnjakov;
 pripravljene številne predloge dokumentov, ki so že velikokrat 
 doprinesle k učinkovitosti posameznih postopkov, standardizaciji 
 opravil in dokumentov, racionalizaciji stroškov in podobno;
 strokovno pomoč pri posameznih primerih (na željo naročnika).
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Tehnološka rešitev ShakeSpeare™ ... INSOLVENT

ShakeSpeare™- INSOLVENT je insolvenčnim postopkom prilagojena  programska oprema 
ShakeSpeare™, ki v pravnem svetu zori že več kot 10 let in jo uporabljajo tudi največje pravne službe. 

Skozi to programsko rešitev, boste na enem mestu dostopali do varnega elektronskega predala, imeli urejeno vložišče, 
vso dokumentacijo, planiranje in nadzor svojih aktivnosti, enostavno pošiljanje vaše dokumentacije na sodišča, popolno 
in enostavno digitalizacijo dokumentacije in njeno obdelavo za potrebe insolvenčnih postopkov ter še mnogo več. 

Kar pa je najboljše, ne ponujamo samo vrhunske tehnološke rešitve, ampak vam ponujamo popolno organizacijo vaše 
insolvenčne pisarne, ki jo črpamo iz dolgoletnih dobrih praks ene najuglednejših pisarn za insolvenčne postopke pri nas.
 

Te dobre prakse smo združili v paket , ki Vam sedaj omogoča, da uredite svoje postopke in to za cenovno politiko, ki je 
bila včasih dosegljiva samo največjim.

  Varni elektronski predal vam zagotavljamo skupaj s podjetjem VEP.SI in je integriran 
  s programsko opremo ShakeSpeare™- INSOLVENT. 

Zaupajo nam tudi:

Ter mnogi drugi 
zvesti partnerji... 

Kontaktirajte nas na sales@shakespeare.si in si rezervirajte termin za brezplačno demonstracijo sistema.
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