ET AF MARKEDETS FØRENDE
ADVOKATSYSTEMER, SOM ER TESTET
OG CERTIFICERET AF MICROSOFT

EG CapLegal
– din advokatløsning

EG CapLegal
– Testet
– Certificeret
– Sagsbehandling

EG CapLegal løfter din nuværende løsning fra at være et sagsbehandlingssystem til at håndtere både sagen, økonomien og administrationen i ét og
samme system.
Med afsæt i et af de mest udbredte økonomisystemer i verden, Microsoft Dynamics gør EG
CapLegal det muligt for de forskellige arbejdsfunktioner i din virksomhed at arbejde i ét samlet
system. Alle kan med andre ord se det relevante - og det gør det muligt at dele viden, det giver

– Økonomi
– Outlook integration
– Inkasso
– Konkurs
– Dødsbo
– Mobil-app

høj sikkerhed, og det højner samarbejdet.

Baseret på MS Dynamics
I EG CapLegal har du to måder at arbejde på. Du kan enten arbejde via et rollecenter, som viser
menuer afhængig af hvilken arbejdsfunktion du har - eller i Outlook via knapper, hvor der er
adgang til de mest anvendte funktioner på en sag. Du kan skræddersy EG CapLegal med de
add-ons, som du har brug for. Fx Inkasso, Konkurs og Dødsbo.

Vi udvikler naturligvis også kundetilpassede ønsker, hvis I har brug for det.
Du kan arbejde med EG CapLegal på pc, tablet eller i vores mobil-app. Du kan også vælge, at
EG CapLegal skal køre i skyen. Så har du adgang overalt, så snart du er logget på.

EG www.eg.dk

Let’s go further

Et effektivt og professionelt
advokatsystem
- Du får en moderne og intuitiv brugeroplevelse med god sammenhæng
- Du har let adgang til økonomistyring og administration – enkelt og
overskueligt
- Alle dine vante værktøjer er indbygget, så du sparer tid og kan arbejde ét sted

SKAL VI MØDES?
Ring til os – så kan vi aftale et

- Arbejd med sagsdata direkte i Outlook

indledende møde, hvor vi drøfter

- Der er ingen begrænsninger i antallet af medarbejdere, som er tilknyttet en sag

hvilke ønsker I har til et fremtidigt

- EG CapLegal kan køre i skyen i vores cloud-løsning

advokatsystem.
Derudover kan vi også drøfte
økonomi, tidshorisont, dataflytning
og andre relevante emner.

Skærmprint fra EG CapLegal

Kontakt os
Kontakt EG CapLegal på telefon 7013 2211.
Eller skriv til Ulrik Gylling / Lotte Juul på
kontakt@eg.dk
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