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Bir Türk Telekom Şirketi.

Hukuk otomasyonu ile alacakların 
yasal takibi artık çok daha hızlı...

Alacaklarınızın en kısa sürede tahsilatı 
için hızlı icra ve dava yönetimi

Hukuk Otomasyon Sistemi

http://www.turktelekom.com.tr/


www.innova.com.tr/hope

Bir Türk Telekom Şirketi.

Daha fazla tahsilat geliri

Daha az hukuk gideri



Türkiye’de
her 4 icra dosyasından 1'i

HOPE sistemi ile takip ediliyor.

Alacak takibi, icra ve dava süreçlerinde HOPE’u 
tercih eden firmaları görmek için tıklayın. 



Çok sayıda aboneniz olduğu için...

Bu 4 sorunla karşılaşıyor musunuz?

İcra ve dava 
dosyalarınız çok 

sayıda mı?

1
Yasal takip 

operasyonlarınız 
uzun mu sürüyor?

2
Alacaklar 

nedeniyle nakit 
akışınızda 

düzensizlikler mi 
oluşuyor?

3
Hukuki 

süreçlerinizin 
maliyetleri her 

geçen gün artıyor 
mu?

4



Yeni Nesil Hukuk Otomasyon Sistemi

Hukuk departmanınızın ve diğer idari 
kaynaklarınızın iş yükünü minimuma indiren 

İnnova HOPE

Yasal takibe düşmüş borçları en kısa sürede 
nakite çevirmeniz için,



5 maddede HOPE ne iş yapar?

HOPE’un kapsamı çok daha geniş.
Tıklayın tüm özelikleri öğrenin.

1 Yasal takip süreçlerinizi uçtan uca yönetir

2 Tahsilat süreçlerinizi kısaltır

3 İcra ve dava süreçlerinizi hızlandırır

4 Hukuk ve Finans birimleriniz ile, sözleşmeli
 Vekilleriniz arasındaki tüm iletişimi yönetir

5 Hukuk departmanınızın verimini artırır
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etkin şekilde yöneten bir otomasyon sistemidir.

HOPE; 
sadece hukuksal süreçlerinizi değil;

Finansal ve idari süreçlerinizi,
Dokümantasyon ve bilgi kaynaklarınızı,

Operasyonel süreçlerinizi,
Kişisel iş takvimlerini ve planlarınızı,

İç ve dış iletişim kanallarınızı,



HOPE’un 
hayatınızı kolaylaştıracak

10 özelliği



HOPE’un hayatınızı kolaylaştıracak 10 özelliği
Gelişmiş İcra & Dava takibi
Lehe/aleyhe, tüm ilamlı/ilamsız, abonelik/hasar icra 
dosyaları ve tüm icra/ceza/hukuk/idari/vergi davaları için 
gelişmiş takip özellikleri

Haciz planı hazırlama, talimat, teminat ve haciz altındaki 
malların satış bilgilerinin yönetimi için etkin araçlar

Mal haciz ve satış yönetimi 

HOPE’un tüm özeliklerini 
keşfetmek için tıklayın.

1

Anlık izlenebilen tahsilatlar
Tahsilat sistemleri ile entegrasyon ve online tahsilat 
kanalları üzerinden anlık olarak izlenebilen tahsilatlar 

Esnek biçimde tanımlanan kurallara göre kampanyaya 
dahil edilebilen, bakiyeleri otomatik olarak düşülebilen 
dosyalar

Esnek Kampanya yönetimi2

Bağlı icra ve dava yönetimi
Birbirinin açılmasına yol açan tüm icra ve dava 
dosyalarının tek bir silsile halinde takibi 

Vekiller ile hukuk yönetimi arasındaki her türlü 
talep-onay iletişimini en verimli halde işleten talep 
yönetimi sistemi 

Gelişmiş talep yönetimi3

Görev ve Hatırlatma
Sistem üzerinden ya da e-posta yoluyla günlük bülten 
olarak izlenebilen görev ve hatırlatmalar

Özelleştirilebilir döküm şablonları ve farklı harman 
seçenekleriyle, çoklu ve düzenli çıktıya hazır ilk icra 
dökümleri 

Gelişmiş döküm editörü4

Performansa göre dosya
dağıtımı sistemi
Lehe/aleyhe, tüm ilamlı/ilamsız, abonelik/hasar icra 
dosyaları ve tüm icra/ceza/hukuk/idari/vergi davaları için 
gelişmiş takip özellikleri

Hukuksal işlemlerin Finans sistemine, belirlenen 
muhasebe hesap kodlarına göre bildirimi

Finans Sistemleri ile Kolay 
Entegrasyon

5

6

7

8

9

10
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UYAP uyumlu en gelişmiş Hukuk Sistemi

HOPE’un tüm özelliklerini incelemek için:

Yasal takipte tüm ihtiyaçlarınıza 
cevap veren 100’den fazla 

fonksiyon bir arada…

Web sitemizi ziyaret edin. Size özel demo talep edin.

HOPE broşürünü PDF olarak indirin.
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Vekiller için Gelişmiş Talep Yönetimi 

Vekillerin iş yükünü azaltan tüm 
özellikleri buradan öğrenin.

HOPE, vekiller ile hukuk birimleri arasındaki tüm iletişimi, 
sürecin diğer tüm aşamalarında olduğu gibi eksiksiz yönetir.

• Dava açma talebi
• Vekil talimat talebi
• Dosya atama talebi
• Avans talebi
• Haciz avansı çekme talebi
• Masraf kapama talebi
• Dava vekalet ücreti onayı talebi

• İcraya yatırılan paranın çekilmesi talebi
• Dava emsal yapma talebi
• Dosya düşürme talebi
• Ek belge talebi
• İcra dosya iade talebi
• ‘Tahsili Mümkün Değil’ durumundan çıkarma talebi
• Aleyhe açılan icralar için karşı tarafa ödeme talebi
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Hangi firmalar 
HOPE’u tercih etti?



İstanbul
İTÜ Ayazağa Kampüsü
Teknokent ARI4 Binası
34469, Maslak, İstanbul

T +90 212 329 70 00
F +90 212 286 44 02

facebook.com/innovabilisim

twitter.com/innovabilisim

linkedin.com/company/innova

Daha fazlası için;

Daha yakından görün Demo talep edin

Bir Türk Telekom Şirketi.

www.innova.com.tr/hope

HOPE ekran görüntüleri için 
tıklayın…

HOPE’u yakından görmek için 
hemen bir demo talep edin.

Ankara
Türk Telekom Ar-Ge Binası 
ODTÜ Teknokent
Üniversiteler Mah. No:15, B Blok 
06800, Çankaya, Ankara
T +90 312 201 70 00 
F +90 312 210 16 96
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