İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi
hızla sonuca ulaştırın.

İnnova Hukuk Yönetim Sistemi

Dava Yönetİm Paketİ
Büyümesini sürdüren kurumların artan hukuki
takiplerinde yeni yardımcısı olacak Dava Yönetim
Paketi sayesinde kurumsal kaynaklarınızı verimli
işlere ayırabilirsiniz.

İnnova’nın, orta ve büyük ölçekli kurumlar için tasarladığı
yeni çözüm paketi Dava Yönetimi, kurumların artan müşteri
sayısı, operasyonel genişleme ve çok taraflı proje yönetim
faaliyetleri sonucunda oluşan tüm dava süreçlerinin tek
elden kolay bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu sayede
operasyon maliyetleri azalır ve kurum, en değerli varlığı olan
zamandan tasarruf eder.

Uçtan uca dava yönetimi
• Duruşma süreçleri
• Davaya bağlı icra süreçleri
• Vekil iletişimi
• Finansal işlemler
• Talep ve Onay süreçleri
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Tek elden yönetim, her yönden tasarruf
Müşteriler, iş ortakları ve çalışanların sayısı ne kadar fazlaysa, kurumların hukuki sorumluluklarının
kapsam ve alanı da o kadar geniştir. Garanti ve hizmet sözleşmelerinden bakım/değişim
anlaşmalarına, taahhüt ihlallerinden, işe iade davalarına kadar çok çeşitli alanlarda ortaya çıkan
anlaşmazlıkların bir kısmını ancak yasal yollarla takip etmek zamanla kaçınılmaz hale gelmektedir.
Hizmet ağı genişledikçe ortaya çıkan bu olağan durumlarda; hukuki giderlerinizi kontrol altında
tutmak, kadrolu ve sözleşmeli vekilleri doğru yönetmek ve en önemlisi dava süreçlerinin hızla
sonuçlanmasını sağlamak elinizde.

Hukuki süreçlerde yalnız değilsiniz
İnnova’nın Hukuk Otomasyon Sistemi’nin önemli bir parçası olan Dava Yönetim Paketi, gerek lehe,
gerekse aleyhe davaların ve bu davalara bağlı diğer tüm hukuki, idari ve finansal süreçlerin hatasız
ve eksiksiz takibi için önemli bir yardımcıdır. Dava Yönetim Paketi aynı zamanda, kurumların bilanço
ve gelir cetvellerini belirsizleştiren, öte yandan hukuki süreç maliyetlerini (avukat temini, harçlar,
dosya masraflar, vb.) artıran davaların tek elden yönetilmesini sağlar.

Basit ve hızlı süreçler
Dava Yönetim Paketi, sadece hukuksal ve idari süreçleri değil; aynı zamanda finansal süreçler,
dokümantasyon ve iletişim kanallarını da etkin şekilde yönetmeniz için gerekli tüm bileşenleri
bir araya getirir. Bu sayede kurumların kadrolu ve sözleşmeli vekilleri, hukuk ve finans birimleri
gibi, dava süreçlerine dahil olan tüm paydaşların ağır işleyen (kurum bünyesinde) hukuki süreçleri
sadeleştirir ve hızlandırır; daha etkin ve verimli bir organizasyon yapısı sağlar.

Davaya bağlı icra açabilme
Dava Yönetim Paketi’nin kullanıcılara sağladığı en önemli avantajlardan biri de; davaya bağlı icra
açabilme özelliğini ve bununla ilişkili tüm entegrasyon seçeneklerini beraberinde sunmasıdır. İcra
yönetiminin gerektirdiği UYAP XML entegrasyonu başta olmak üzere, Hukuk Otomasyon Sistemi’nin
entegre olduğu tüm iç ve dış sistemlere Dava Yönetim Paketi de kolayca entegre olur. Bu sayede
kullanıcıların, davalara bağlı icra işlemleri için, başka hiçbir uygulamaya gerek duymadan rahatlıkla
çalışmasını sağlar.

Kurumların ağır işleyen hukuki süreçlerini hızlandıran Dava Yönetim Paketi,
etkin bir yönetimle kurumsal varlıkları korumaya yardımcı olur.

İnnova

İhtiyaç odaklı çözüm için…
Müşteriler, iş ortakları ve çalışanların sayısı ne kadar fazlaysa, kurumların hukuki sorumluluklarının
kapsam ve alanı da o kadar geniştir. Garanti ve hizmet sözleşmelerinden bakım/değişim anlaşmalarına,
taahhüt ihlallerinden, işe iade davalarına kadar çok çeşitli alanlarda ortaya çıkan anlaşmazlıkların bir
kısmını ancak yasal yollarla takip etmek zamanla kaçınılmazdır.
Hizmet ağı genişledikçe ortaya çıkan bu olağan durumlarda; hukuki giderlerinizi kontrol altında
tutmak, kadrolu ve sözleşmeli vekilleri doğru yönetmek ve en önemlisi dava süreçlerinin hızla
sonuçlanmasını sağlamak elinizde.

Dava Yönetim Paketi, UYAP XML paketleri başta olmak üzere, tüm iç ve
dış sistemlere kolayca entegre olur.

Tam entegrasyon yeteneği
Günümüzde bilişim teknolojileri ve iş dinamikleri bir arada düşünüldüğünde, farklı kurumsal
uygulamaların birbirleri ve dış sistemler ile sürekli veri alışverişini zorunlu kılmaktadır. Dava Yönetim
Paketi’nin etkin ve güvenli entegrasyonunu sağlayan İnnova’nın hedefi, uygulamalar arası geçiş
süreçlerinde kurumlara en zahmetsiz ve verimli yolu çizmektir.

Farklı birimlerle sürekli iletişim
Teminatlar, faturaya bağlı alacaklar, lehe kararlar için tahsilat ve aleyhe kararlarda karşı tarafa
ödemeler ile ilgili tüm bilgilerin anında finans birimine bildirilmesini sağlayan Dava Yönetim Paketi,
bu sayede finans yönetiminin de gerekli noktalarda sürece dahil olmasını sağlar. Böylece çözüm,
sadece davanın yönetilmesiyle sınırlı kalmayarak gerçek bir uçtan uca çözüme dönüşür.

Saatler süren işlemlere son!
Sözleşmeli ya da kadrolu çalışan vekiller ve hukuk birimi yetkililerinin günlük işlemlerini kolaylaştıran
çok sayıda özellik sayesinde, saatler sürebilecek işlemler, sistem aracılığı ile çok daha hızlı ve etkin
biçimde tamamlanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Ek kurulum gerektirmeyen, web tabanlı yapı
• Her ekranda hızlı sorgulama
• Sorgulanan dosyalar arasında kolay geçiş
• Farklı formatlarda dışa aktarım seçeneği
• Alt kayıt ile ana kayıt bilgilerini tek ekranda görüntüleme
• Dosya özet bilgisi üzerinden hızlı not ve bilgi ekleme
• Sorgu ekranlarında bağımsız olarak filtrelenebilen “kırmızı” kriterler
• Toplu işlem seçeneği
• “Tarihçe alanı” ile işlem yapılan güncel dosyaların sürekli görüntülenmesi
• Her ekran için özelleştirilmiş yardım bilgileri
• Yüksek sayıda sorgu sonucu kaydı için sayfalama (paging)
• İcra dosyaları için otomatik hitam öncesi otomatik, gelişmiş kontroller
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360º Dava Yönetimi

Lehe ve aleyhe davalar: Lehe ve aleyhe tüm dava dosyalarının takibi, lehe tahsilat ve aleyhe
ödemeler
Davaya bağlı icralar: Birbirinin açılmasına yol açan tüm icra, dava ve değişik iş dosyalarının tek
bir silsile halinde takibi, davaya bağlı ilamlı icra dosyası oluşturma ve tüm gelişmiş icra takibi
fonksiyonlarına erişim özelliği
Dava süreç yönetimi: Her türlü dava için; davanın mahkemedeki tüm duruşma aşamalarında
eksiksiz takip
Duruşma ve karar izleme: Duruşma sonuçlarında alınan ara kararları kayıt altına alarak; bu kararlar
ile ilgili tarihlerde kullanıcıya bilgi veren uyarı sistemi
Etkileşimli görüş paylaşımı: Farklı birimlerin, dava ile ilgili karşılıklı görüşlerini hukuk birimine
iletilebilen, dava açma ve mütalaa taleplerini bir arada kayıt altında tutan sistem
Emsal dava: Belirli dosyaları emsal dava olarak işaretleyerek; ilgili güncel davalar ile kolaylıkla
ilişkilendirme özelliği
Dava taraf kayıtları: Dava taraflarına ait tüm iletişim ve süreç bilgilerinin takibi, sistemde
saklanabilen mahkeme ve tüketici hakem heyetleri ve bu kriterlere göre detaylı sorgulama
Karşı taraf vekili: Lehte ve aleyhte davalar için, sisteme karşı taraf vekili tanımlama ve dava
dosyaları ile ilişkilendirebilme seçeneği
Çoklu vekil atama: Birden fazla vekile atanabilen dava dosyaları ile, önemli dava süreçlerinin,
geniş takımlar ile etkin takibi
Diğer birimlerin talepleri: Şirket içerisindeki herhangi bir birim tarafından oluşturularak, hukuk
birimine iletilebilen dava dosyası açma ve mütalaa talepleri
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