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LEGA CLOUD
Bulut Tabanlı 
Hukuk Otomasyon Sistemi

Kalitesi EuroCloud ödüllerinde Türkiye ve Avrupa’da aldığı birincilik ödülüyle tescillenen LEGA 
CLOUD, büyümeyi hedefleyen ancak maliyetleri ön planda tutan tüm işletmeler ve hukuk 
büroları için ideal ürünü sunuyor. Lega Cloud ile işletmeler kurum içindeki avukatlarını ve 
sözleşmeli hukuk bürolarını tek bir merkezden yönetebilirken, hukuk büroları müvekkillerine 
kendi dosyalarının durumunu anlık olarak takip edebilecekleri ekranlar sunabiliyor.

Dava ve icra yönetimini bir arada sunan LEGA CLOUD, bulut platformunun 
getirdiği avantajlarla kullandığınız kadar ödediğiniz bir seçenek sunuyor. 
LEGA CLOUD’da, hukuki süreçleri ve bilgi teknolojileri operasyonlarını 
kesintisiz biçimde yönetebilmeyi sağlayan her şey var. İnnova, 1300 kişiden 
fazla uzman kadrosuyla sizin kendi bilgi teknolojileri departmanınız gibi 
çalışıyor. Mobil uygulamasıyla LEGA CLOUD iOS ve Android tabanlı tüm akıllı 
telefonlar üzerinden üst düzey kullanıcı deneyimi sağlıyor.

İşletmeler ve hukuk büroları, bulut bilişim dünyasının uluslararası 
ödüllü ürünü LEGA CLOUD ile süreçlerini kolaylaştırıyor.



* UYAP entegrasyonunun kullanılabilmesi için kurumun Adalet Bakanlığı ile protokol imzalaması ve bakanlığın talep ettiği 
gereksinimleri yerine getirmesi gerekmektedir.
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LEGA CLOUD’UN AVANTAJLARI

Gerçek UYAP Entegrasyonu 
UYAP’tan alınan tahsilat, masraf, harç ve safahat bilgilerini dosyaya otomatik 
olarak aktaran LEGA CLOUD ciddi bir zaman ve efor tasarrufu sağlar. Ayrıca 
UYAP formatına uygun XML dosyalarını da hazırlar.

Tüm Dosya Tiplerine Uyum 
LEGA CLOUD, lehe ya da aleyhe tüm icra ve dava dosyalarının yönetimi için 
uçtan uca çözüm sunar. Mevcut bir dosyaya bağlı icra ve davalar ortak bir dosya 
silsilesi üzerinden takip edilebilir.

Her Zaman Güncel ve Kullanıma Hazır 
Hiçbir satın alma gerektirmeyen LEGA CLOUD, kullanılan süre boyunca gerekli 
tüm bakım, yönetim ve yükseltme süreçlerinin İnnova’nın profesyonel ekiplerince 
gerçekleştirildiği bir üründür. Bu sayede her zaman en son teknolojinin 
kullanılmasını ve en iyi hizmetin en uygun maliyetle sunulmasını sağlar.

Benzersiz Mobilite Desteği 
LEGA CLOUD’un iOS ve Android platformlarını destekleyen mobil uygulaması, 
kullanıcılarına 7x24 tüm cihazlar üzerinden mekan bağımsız çalışma olanağı 
sunar. Uygulamalar üzerinden dosya sorgulama, dosyaya fotoğraf iliştirme, 
dosya özeti görüntüleme, karekod kullanımı, masraf kaydı ve bilgi notu kaydı gibi 
işlemleri kolayca yapmak mümkündür.

BAŞLICA SEKTÖRLER
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Kooperatifler 
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Yönetimleri
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Şirketleri
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Sektörü
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Firmaları

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Doküman Yönetim Sistemi gibi kurum içi 
entegrasyonlara ihtiyacınız yoksa LEGA CLOUD’un sunduğu kompakt çözüm size 
çok uygun.  LEGA CLOUD kurumlar arası entegrasyonda ise veri akışını her zaman 
güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlar. Sunduğu UYAP entegrasyonu süreçleri 
otomatikleştirirken, web tabanlı arayüz sayesinde rahat bir kullanım sunar. 
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LEGA CLOUD’UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
İcra süreç takibi: Hem lehe hem de aleyhe icra dosyalarında tahsilat ve aleyhe ödeme süreçleri 
takip edilebilir.

Dava süreç takibi: Lehe veya aleyhe açılmış davaların yargıdaki aşamaları detaylarıyla takip 
edilebilir.

Çoklu para birimi desteği: Alacaklı hesaplardaki tahsilatlar, TL dışındaki para birimleri bazında da 
takip edilebilir.

Hatırlatmalar: Sistem üzerinden uyarılara ek olarak SMS ve e-Posta üzerinden hatırlatma ve 
bildirim özelliği ile zaman yönetimi daha verimli hale gelir.

SMS Servisi: T.C. Kimlik Numarası veya doğrudan GSM numarası üzerinden borçlulara SMS 
gönderilebilir. 

Otomatik faiz hesabı: Bir dosya ile ilgili faiz ve bakiyenin ileri bir tarihte ne durumda olacağı 
görüntülenebilir.

Döküm editörü: Yüzlerce döküm şablonu sayesinde mesleğe yeni başlayan avukatlar için bile 
döküm almak son derece kolaydır.

Tahsil harcı hesaplama: Tahsil harcının oranı, dosyanın aşamasına, tahsilat kanalına ve icra takip 
tipine göre otomatik olarak hesaplanabilir.

Bağlı dosya takibi: Birbirine bağlı icra ve dava dosyalarının takibi sistem üzerinden sorunsuz bir 
şekilde gerçekleştirilebilir.

UYAP XML ve UDF oluşturma: UYAP üzerinden takibi yapılacak kişiye ait bir dosya, yine UYAP 
uyumlu XML ve UDF formatlarında dosyalar olarak hazırlanabilir ve akabinde ilgili kişiyle ilgili süreç 
kolayca başlatılabilir.

Otomatik dağılım: Tahsilatların, takibe esas alacak, faiz ve masraflar gibi borç gruplarının sırasına 
göre dağılımı otomatik olarak yapılabilir. Geriye dönük olarak faiz ve bakiye hesaplanabilir.

İşletme ve hukuk bürosu girişi: Hem işletmeler hem de hukuk büroları (müvekkil ve avukat) için 
geliştirilmiş farklı ekranlar ile sisteme giriş yapmak, süreçleri her iki rol için ayrı ayrı takip etmek 
mümkündür. 

Ön muhasebe: Ön muhasebe süreçleri ayrı bir yazılım kullanmadan gerçekleştirilebilir.

Personel bilgisi: Sistem üzerinde çalışanlara ait özlük ve maaş bilgileri tutulabilir, takibi 
gerçekleştirilebilir.

İzin takvimi: Personelin izin takvimini sistem üzerinde oluşturmak mümkündür. Sistem, bu 
bilgilerin düzenlenebilmesine de olanak tanır.

Harici işlemler ve notlar: Hukuk bürosunun diğer danışmanlık hizmetlerine ilişkin aldıkları notlar 
ve harici işlemler bu özellik ile sisteme dahil edilir. Bu sayede eşzamanlı ilerleyen süreçler kolayca 
takip edilir.

Online UYAP entegrasyonu: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile online entegrasyon sağlanır. 
UYAP’tan dosyaya bilgi aktarımı yapabilme ve XML formatında dosya oluşturmak mümkündür.
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LEGA CLOUD ile TÜM DAVA ve İCRA DOSYALARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETİN

MOBİL UYGULAMANIN SUNDUĞU 5 ÖNEMLİ İŞLEM

Dosya üzerinde 
bulunan kare kod 
ile sorgulama 
yaparak 
dosyanın dijital 
kopyasına 
ulaşabilirsiniz.

Mobil cihazınızın 
kamerasıyla 
çektiğiniz 
fotoğrafları 
dava veya icra 
dosyasına 
kolayca 
iliştirebilirsiniz.

Duruşma 
tarih ve 
saatlerine göre 
kendinize özel 
hatırlatmalar 
oluşturabilir, 
zamanınızı en 
verimli şekilde 
yönetebilirsiniz.

Dosyayla ilgili 
olarak yapılan 
bir masrafın 
kaydı veya 
onaylanması 
için ofise 
dönülmesine 
gerek kalmaz.

Duruşma 
sonrası 
notlarınızı ilgili 
dosyaya hemen 
ekleyebilirsiniz.

1 2 3 4 5Anında 
Sorgulama:

Fotoğraf 
Ekleme:

Zaman 
Yönetimi:

Masraf 
Kayıtları:

Bilgi 
Notları:

BULUTTA FARK YARATAN ÖZELLİKLER

• İlamlı Takip
• İlamsız Takip
• İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
• Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
• Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip
• Adî Kira ve Hasılat Kiralarına İlişkin Takip

• Adli Hukuk Davaları
• Adli Ceza Davaları
• İdari Yargı Davaları
• Aleyhe Tüketici Şikayetleri

İNNOVA GÜVENCESİ 
1300 kişiden fazla kurumsal ekibiyle, verinize sadece ‘yetki dahilinde’ erişilebilir 
olduğundan ve kesintisiz hizmet alacağınızdan emin olun.
TAM PERFORMANS 
Bulut ortamındaki sistem her zaman en iyi kondisyonda.
YATIRIM DERDİ YOK 
Sunucu, depolama, lisans, bakım ve yönetim masrafı yok. Kullandığınız sürece 
ödeme yaparsınız.
AYNI GÜN DEVREDE 
Kurulum, ayar yok. İstediğiniz gün hemen kullanıma hazır.
GERÇEK KULLANICI DENEYİMİ 
Tüm ekranlar gerçek dava sürecine göre tasarlanmış birer yol gösterici.
ONLINE UYAP ENTEGRASYONU 
UYAP’tan dosyaya bilgi aktarımı yapabilme ve XML formatında dosya oluşturabilme 
yetenekleri.


