LEGA LITE

Risk Yönetimi Odaklı
Hukuk Otomasyon Sistemi
Dava ve icra yönetimini bir arada sunan LEGA LITE ile etkin bir hukuk
otomasyon sistemine UYAP ile tam uyumlu olarak sahip olun.
Risk yönetimi odaklı hukuk otomasyonu ürünü LEGA LITE, gerek borçların tahsilatı
gerekse rutin iş süreçlerinde karşınıza çıkan hukuki süreçlerin takibinin daha verimli
yapılmasını sağlıyor.
Kurum bünyesindeki kadrolu avukatlar ve sözleşmeli hukuk bürolarının zaman ve
mekandan bağımsız çalışabilmesini sağlamak amacıyla LEGA LITE, iOS ve Android
tabanlı akıllı telefonlar için mobil uygulama sunarak modern dünyanın yoğun
temposuna kolayca ayak uydurabilmeniz için yardımcı oluyor.
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LEGA LITE’IN AVANTAJLARI
LEGA LITE, büyük kurumların ihtiyaç duyduğu kurum içi entegrasyonların tamamını
karşılarken, kurumlar arası entegrasyonda veri akışını her zaman güvenli ve kesintisiz
bir şekilde sağlar. UYAP entegrasyonu süreçleri otomatikleştirirken, web tabanlı
arayüz sayesinde rahat bir kullanım sunar.
Gerçek UYAP Entegrasyonu
UYAP’tan alınan tahsilat, masraf, harç ve safahat bilgilerini dosyaya otomatik
olarak aktaran LEGA LITE ciddi bir zaman ve efor tasarrufu sağlar. Ayrıca UYAP
formatına uygun XML dosyalarını da hazırlar.
Web Tabanlı Arayüz
Gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunarak oryantasyon süreçlerini kısaltmak üzere
geliştirilen LEGA LITE, web tabanlı yapısının getirdiği yüksek performansıyla
süreçleri kolaylaştırır ve hızlandırır. Tüm web tarayıcıları ile uyumlu olan çözüm
tüm işlemlerde en yüksek verimin alınmasını sağlar.
Tüm Dosya Tiplerine Uygun
LEGA LITE, 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.
Benzersiz Mobilite Desteği
LEGA LITE’ın İOS ve Android platformlarını destekleyen mobil uygulaması,
kullanıcılara 7x24 tüm cihazlar üzerinden çalışma olanağı sunar. Uygulama ile
dosya sorgulama, dosyaya fotoğraf iliştirme, dosya özeti görüntüleme, karekod
kullanımı, masraf kaydı, bilgi notu gibi işlemler kolayca gerçekleştirilebilir.
* UYAP entegrasyonunun kullanılabilmesi için kurumun Adalet Bakanlığı ile protokol imzalaması ve bakanlığın talep ettiği
gereksinimleri yerine getirmesi gerekmektedir.
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LEGA LITE’IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
En iyi kullanıcı deneyimi: Gerçek dava sürecine göre tasarlanmış ekranları ve kullanım
kolaylığı ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye çeker.
İcra süreç takibi: Lehe ve aleyhe icra dosyalarında tahsilat ve aleyhe ödeme süreçlerini
takip etmek mümkündür.
Dava süreç takibi: Davaların yargıdaki aşamaları ister lehe ister aleyhe açılmış olsun
LEGA LITE üzerinden takip edilebilir.
Çoklu şirket yönetimi: Bir holding veya şirketler grubu içindeki tüm şirketleri ayrı
hesaplar altında yönetebilir.
Çoklu para birimi desteği: Alacaklı hesaplardaki tahsilatlar, TL dışındaki para birimleri
bazında da takip edilebilir.
Hatırlatmalar: Sistem üzerinden uyarılar ek olarak SMS ve e-Posta üzerinden
hatırlatma ve bildirim özelliği ile zamanı en verimli şekilde yönetme olanağı sunar.
Otomatik faiz hesabı: Dosyalardaki faiz ve bakiye tutarlarının ileri bir tarihte ne
durumda olacağı görüntülenebilir.
Döküm editörü: Yüzlerce döküm şablonu sayesinde yeni başlayan avukatlar için bile
döküm almak son derece kolaydır.
Outlook senkronizasyonu: Sistem üzerinde tutulan ajandanın Microsoft Outlook
üzerinden takip edilmesi mümkündür.
Tahsil harcı hesaplama: Tahsil harcının oranı, dosyanın aşamasına, tahsilat kanalına ve
icra takip tipine göre otomatik 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.
Özel bulut mimarisi: Verilerini kendi sunucuları üzerinde “özel bulut” mimarisinde
tutmak isteyen kurumlara uygun olarak geliştirilen LEGA LITE, yüksek veri güvenliği ile
ölçeklenebilirlik ve performansı bir arada sunan ideal bir çözümdür.
SMS Servisi: T.C. Kimlik Numarası veya doğrudan GSM numarası üzerinden borçlulara
SMS gönderilebilir.
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TEK MERKEZ, TAM HAKİMİYET
LEGA LITE, dava ve icra yönetimini bir arada sunan verim odaklı bir hukuk otomasyon
sistemidir. Bu çözüm ile kurum içindeki avukatlarınızı ve sözleşmeli hukuk bürolarınıza
ait tüm süreçleri tek bir merkezden yönetebilme olanağı elde edersiniz.

MOBİL UYGULAMANIN SUNDUĞU 5 ÖNEMLİ İŞLEM

1 Anında
2 Fotoğraf
Sorgulama:
Ekleme:
Dosya üzerinde
bulunan kare kod
ile sorgulama
yaparak
dosyanın dijital
kopyasına
ulaşabilirsiniz.

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

3 Zaman
4 Masraf
5 Bilgi
Yönetimi:
Kayıtları:
Notları:

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.

LEGA LITE ile LEHE VE ALEYHE TÜM İCRA VE DAVA DOSYALARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETİN
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
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