Financiën
Verwerk uw juridische dossiers efficiënt met de
module Juridisch Dossier
De toepassing NH Juridisch Dossier is een aparte module van NH BBC waarmee u uw juridische
dossiers geïnformatiseerd kunt verwerken.
Binnen deze toepassing maakt u op een efficiënte manier juridische dossiers op waarvoor u de benodigde acties bundelt en stuurt. Deze acties omvatten onder andere:
a Facturen opnemen of verwijderen uit een juridisch dossier
a Acties koppelen aan een juridisch dossier (aangetekende zendingen versturen, overhandiging
aan een advocaat of deurwaarder …)
a Een betaalplan invoeren waarbij u meteen zicht krijgt op verwanten van de debiteur en betrokken instanties
a Herinneringen opmaken
a Facturen oninvorderbaar boeken
a …
Deze module is
geïntegreerd met
de reeds bestaande
toepassingen
in
NH zoals de BBC,
zodat u op basis
van de gegevens die
in de boekhouding
aanwezig zijn uw
juridische dossiers
kunt opmaken en
beheren.
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De toepassing is uiterst gebruikersvriendelijk:
a U recupereert gegevens die al aanwezig zijn in de boekhouding zodat u die niet opnieuw
hoeft in te voeren.
a Het programma is zo opgebouwd dat u op alle schermen op bijna alle vermelde zones kunt
zoeken, al dan niet met metakarakters. Naast zoeken in één zone, kunt u ook zoekelementen
ingeven in meerdere zones zodat u snel en gericht de gewenste gegevens vindt.
a U kunt de gegevens uit een tabel in een scherm kopiëren naar het klembord van waaruit u
deze gegevens kunt plakken in een andere toepassing, of ze rechtstreeks exporteren naar
Excel.
a U drukt overzichtelijke lijsten op basis van gekozen selecties, al dan niet met wettelijke informatie, facturen, betaalplan, verwanten, instanties, acties en notities.
a U maakt automatisch brieven aan in Word op basis van sjablonen.

015 45 48 50
015 45 48 89
info@logins.be

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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