
CompuCare
Το E-JUSTICE αποηελεί μια 

ενοποιημένη πλαηθόπμα η οποία 

απεςθύνεηαι ζε επαγγελμαηίερ 

δικαζηικούρ επιμεληηέρ και 

εηαιπείερ δικαζηικών επιμεληηών.



E-JUSTICE

• Η πλαηθόπμα παπέσει ςποζηήπιξη ζε όλο 

ηον κύκλο επγαζιών ηων δικαζηικών 

επιμεληηών, αςηομαηοποιώνηαρ ηιρ 

καθημεπινέρ επγαζίερ και πποζθέπονηαρ 

λειηοςπγίερ πος εξαζθαλίζοςν ηην μείωζη 

ηος σπόνος και ηος κόζηοςρ.



Bαζικέρ λειηοςπγίερ

• Δςναηόηηηα διασείπιζηρ και ελέγσος ηων βαζικών παπαμέηπων ηηρ εκάζηοηε 

επισείπηζηρ. (πίνακερ οπγανιζμών, διασείπιζη σπηζηών, πίνακερ αμοιβών 

ππωηοδικείος κλπ).

• Σςνολική διασείπιζη επιδόζεων με ηη δςναηόηηηα διασείπιζηρ ηόζο ηων 

αναθέζεων όζο και ηος κλειζίμαηορ ηων επιδόζεων. Δςναηόηηηα monitoring

ηων ενεπγειών – δημιοςπγίαρ και εξαγωγήρ productivity report και K.P.I.s.

• Δςναηόηηηα δημιοςπγίαρ, επεξεπγαζίαρ και εκηύπωζηρ εκθέζεων επίδοζηρ 

- πποζθέποςμε έηοιμα 30 ππόηςπα εγγπάθων και επίζηρ αςηόμαηη 

διαδικαζία ςπολογιζμού ηηρ αμοιβήρ ηος Δικαζηικού επιμεληηή βάζει ηων 

πινάκων ηος Ππωηοδικείος.



Αςηομαηοποιημένερ λειηοςπγίερ και ποέρ 

επγαζίαρ πος πποζθέποςν οι εθαπμογέρ 

ηηρ πλαηθόπμαρ, επιηπέποςν ηην 

ηασύηαηη επεξεπγαζία ηων εγγπάθων και 

ηαςηόσπονα ηην ενιαία ενημέπωζη όλων 

ηων εμπλεκομένων.



ΛΕΙΤΟΥΡΓIΕΣ

• Administration
▫ Δςναηόηηηα παπαμεηποποίηζηρ και ελέγσος ηων βαζικών δεδομένων ηηρ 

εκάζηοηε επισείπηζηρ - πίνακερ οπγανιζμών, διασείπιζη σπηζηών, διασείπιζη 

πελαηών, πίνακερ αμοιβών ππωηοδικείος.

• Back Office
▫ Σςνολική διασείπιζη επιδόζεων με ηη δςναηόηηηα διασείπιζηρ ηόζο ηων 

αναθέζεων όζο και ηος κλειζίμαηορ ηων επιδόζεων. Δςναηόηηηα monitoring ηων 

ενεπγειών – δημιοςπγίαρ και εξαγωγήρ productivity reporting και K.P.I.s.

• Documents
▫ Δςναηόηηηα δημιοςπγίαρ, επεξεπγαζίαρ και εκηύπωζηρ εκθέζεων επίδοζηρ -

πποζθέποςμε έηοιμα 30 ππόηςπα εγγπάθων και επίζηρ αςηόμαηη διαδικαζία 

ςπολογιζμού ηηρ αμοιβήρ ηος Δικαζηικού επιμεληηή βάζει ηων πινάκων ηος 

Ππωηοδικείος.
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Μέζω ηος administration οι 

σπήζηερ μποπούν να 

ενημεπώνοςν άμεζα ηο 

ζύζηημα με ηιρ βαζικέρ 

παπαμέηποςρ πος 

απαηούνηαι πποκειμένος να 

δημιοςπγηθούν οι εκθέζειρ 

επίδοζηρ  και ηα εξώδικα.
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Μέζω ηος Back Office, 

μποπείηε άμεζα να δείηε όλερ 

ηιρ εκκπεμόηηηερ ζαρ.

Να ειζάγεηαι όλερ ηιρ 

αναθέζειρ εκθέζεων 

επίδοζηρ και εξωδίκων.

Καθώρ και να πποσωπήζεηε 

ζε κλείζιμο ηων ςποθέζεων -

αςηόμαηη διαδικαζία 

ςπολογιζμού ηηρ αμοιβήρ 

ηος Δικαζηικού επιμεληηή, 

βάζει ηων πινάκων ηος 

Ππωηοδικείος
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Αςηομαηοποιημένη 

διαδικαζία δημιοςπγίαρ  και 

εκηύπωζηρ εκθέζεων 

επίδοζηρ  - 30 ππόηςπα 

εγγπάθων.



Έσονηαρ άμεζη επικοινωνία με ηην Intrum, 

παπέσοςμε ηην δςναηόηηηα πλήποςρ 

αςηομαηοποίηζηρ ηος ζςνόλος ηηρ διαδικαζίαρ 

ανάθεζηρ και δημιοςπγίαρ εξωδίκων – βάζη ηων 

πποδιαγπαθών ηηρ Intrum.



•Η πλαηθόπμα ενημεπώνεηαι 

αςηόμαηα με ηιρ αναθέζειρ ηων 

εξώδικων από ηην Intrum.

•Ενημεπώνει ηην Intrum για ηο 

ζηάδιο ζηο οποίο βπίζκεηαι ηο κάθε 

εξώδικο (με βάζη ηα requirements 

ηηρ Intrum).

•Πποζθέπει ηη δςναηόηηηα 

αςηόμαηηρ ζύνηαξηρ-εκηύπωζηρ 

ηων αναηεθειμένων εξωδίκων (βάζη 

ηων απσείων πος ζηέλνει η Intrum).


