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Pakiet biurowy w chmurze dla kancelarii prawnej
Dlaczego my
Przeprowadzimy proces informatyzacji w twojej
kancelarii, biurze prawnym, izbie adwokackiej.
Twoje biuro będzie lepiej zorganizowane, twoi
klienci będą zachwyceni. Na start zaproponujemy
umowę z niskim kosztem początkowym. Nie
musisz kupować serwerów, sprzętu sieciowego,
zatrudniać działu IT aby korzystać z najlepszych
aplikacji i być pewnym o bezpieczeństwo
przechowywanych informacji.

Historia kancelarii Lexis i Pana Łukasz:
Pan Łukasz właściciel kancelarii doradza
firmą finansowym w całym kraju. Jego zespół
liczy 8 osób. Większość pracy wykonywana jest
u klientów, dotyczy przygotowywania
kontraktów, projektów umów, analizy
dokumentów. Przed uruchomieniem usługi
Office 365 pracownicy wymieniali się
dokumentami pocztą e-mail. Każdy z
pracowników prowadził papierowy kalendarz
spotkań. W siedzibie uruchomiony był też serwer plików na potrzeby
archiwizacji ważnych dokumentów.
Najczęstsze problemem było udostępnianie dokumentów, pracownicy
wysyłali je często pocztą, często pojawiał się problem z synchronizacją zmian,
czasami mimo starań nie wszyscy pracownicy posługiwali się najnowszą wersją
dokumentu, ponadto występowały też inne problemy z wielkością przesyłanych
załączników, otrzymywaniem dużych ilości niechcianych wiadomości. Bardzo
problematyczne też było planowanie spotkań, część klientów rezerwowała je
dzwoniąc bezpośrednio do kancelarii część do przydzielonej osoby.
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Archiwizacja dokumentów na lokalnym serwerze nie była regularnie
wykonywana.
Te i wiele innych problemów udało się rozwiązać wdrażając pakiet
biurowy Office 365. Od teraz wszystkie dokumenty firmy są przechowywane w
bezpiecznej chmurze Microsoft, wszyscy pracownicy mogą uzyskiwać dostęp z
każdego miejsca, mają pewność, że pracują nad najnowszą wersją dokumentu.
Klienci i partnerzy mogą łatwo umawiać się na spotkania dzięki przygotowanej
aplikacji, a wszystkie kalendarze są zsynchronizowane. Poczta email nie
stanowi już problemu, można przesyłać załączniki nawet do 125MB, filtr
antyspamowy wreszcie działa, użytkownicy nie dostają niechcianych
wiadomości. Archiwizacja ważnych danych odbywa się automatycznie.
Pracownicy kancelarii zaoszczędzili sporo czasu, dostali narzędzia do pracy
mobilnej, są zachwycenie możliwościami jakie stworzyła im usługa Office 365.
Wraz z wejściem chmury zmienił się komfort pracy. Aplikacje po prostu są
i działają. SharePoint Online, Skype, OneDrive są dostępne dla każdego
z poziomu iPhone’a czy telefonu z Androidem lub Windowsem. Platforma jest
także otwarta na inne systemy. Np. daje szansę realizacji idei BYOD (Bring
Your Own Device), co przy starym modelu usług IT jest praktycznie nie
możliwe

Bezpieczeństwo
Zgodność usług Microsoft z wymogami
prawnymi daje kancelariom pewność, że ich
dane będą przechowywane i chronione
zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
Lokalizacja danych w data center
w Europejskim Obszarze Gospodarczym daje
pełne przekonanie o spełnieniu
wymogów prawa. Zgodność z wymogami
Data Protection Act, Privacy Shield certyfikat
ISO 27018 który potwierdza zgodność z normą o ochronie danych to następne
elementy, które potwierdzają, że powierzone dane będą zabezpieczone we
właściwy sposób.
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