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Wdrożenie... 

 systemu LCM wraz z aplikacją internetową w typowych warunkach zajmuje od 14 do 20 dni. 

Instalacja i konfiguracja części bazowej aplikacji obejmuje zainstalowanie modułu oraz 

uaktualnienie struktury bazy danych. Następnie konsultant ADS, wraz z administratorem 

merytorycznym Systemu LEO, definiują strukturę grafu procesów odzwierciedlającą obowiązujące 

procesy biznesowe w aplikacji LCM. Definiowane są wszystkie parametry systemowe modułu, 

budowane struktury drzewa widoków. Wspólnie ustalane są parametry wizualizacji 

w wyświetlanych listach, definiowane generowane z systemu dokumenty, pisma i zestawienia.  

Po wykonaniu testów w środowisku testowym, konfiguracja jest przenoszona na środowisko 

produkcyjne i system LCM jest gotowy do pracy. W obszarze webLCM konieczne jest opracowanie 

i wykonanie wizualizacji modułu. Wdrożenia wszystkich modułów internetowych prezentowanych 

na zewnątrz firmy, za każdym razem wymagają od naszych specjalistów prac nad stroną 

graficzną. Zastosowana technologia i struktura aplikacji pozwala na szybkie dostosowanie jej do 

standardów graficznych naszego klienta. Ostatnim elementem są szkolenia, które dla modułów 

LCM i webLCM trwają od dwóch do trzech dni. 
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Rys. Implementacja procesu w WorkFlow 

Moduł LCM standardowo dostarczany jest z bogatym 
zestawem funkcji operacyjnych 
AWL: 

 
1. Założenie sprawy 

2. Edycja sprawy 

3. Dodanie uczestnika 

4. Usunięcie uczestnika 

5. Odłączenie dokumentu 

6. Dołączenie dokumentu 

7. Edycja dokumentu 

8. Poczta elektroniczna 

9. Pozycja w terminarzu 

10. Raporty CR 

11. Kancelaria prawna 

12. Dołączenie transakcji 

13. Odłączenie transakcji 

14. Import sprawy windykacyjnej 

15. Utworzenie zadania w module TMS 

MODUŁ SYSTEMU LEO LEASING 
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Moduł LCM (Legal Case Management) jest... 

 wyspecjalizowanym narzędziem zapewniającym silne wsparcie dla działów 

prawnych i kancelarii współpracujących w każdej firmie leasingowej. Moduł 

pozwala na bieżący nadzór nad przebiegiem spraw sądowniczych, komorniczych, 

nakazowych. Zarządza gromadzeniem dokumentacji oraz ustalaniem następstw 

czasowych. Dostarcza pełną informację odnośnie podmiotów zaangażowanych 

w sprawę, historii przebiegu i jej bieżącego stanu. Aktywnie administruje 

kolejnymi działaniami. W moduł wbudowany jest terminarz, prezentujący 

w czytelnej formie przyszłe zdarzenia i czynności do wykonania. Oparty 

o technologię AWL moduł LCM pozwala odwzorować proces biznesowy 

obowiązujący w firmie bezpośrednio na funkcje modułu. Praca z modułem 

za pośrednictwem operacji minimalizuje ryzyko pomyłek i znacząco usprawnia 

obsługę systemu. Moduł łatwo integruje się ze środowiskiem Windows/Office. 

Pozwala załączać bezpośrednio dokumenty Office, PDF, JPG i inne 

wykorzystywane w systemie. Wsparcie dla zewnętrznych kancelarii realizowane 

jest za pośrednictwem pomocniczej aplikacji webLCM.  

Prowadzenie sprawy... 

 sądowej wiąże się z administrowaniem liczną korespondencją, łączeniem 

działań wielu podmiotów i ścisłym przestrzeganiem terminarza. Cały cykl jest 

szczegółowo zdefiniowany i zawiera dokładnie określone następstwa zdarzeń. Zarządzanie tym 

procesem bez odpowiedniego narzędzia łatwo może doprowadzić do sytuacji, w której dział prawny 

„utonie w papierach”. Nasze rozwiązanie nie jest tratwą ratunkową. LCM to dzielny statek 

pozwalający skutecznie żeglować po morzu papierów i omijać rafy, które codziennie czyhają 

na kursie. Moduł łączy w sobie zarządzanie przebiegiem sprawy, zbieranie informacji dodatkowych 

oraz administrację dokumentami. 

Na podstawie danych z modułu 

generowane są zestawienia i raporty 

kontrolne. 

Przejrzystość 
prowadzenia spraw sądowych 
jest zapewniona w naszym 
module dzięki bezpośredniemu 
dostępowi do historii 
i dokumentów 

Aktualność 
danych jest naturalną 
konsekwencją wdrożenia 
modułu LCM. Wdrożenie 
naszego rozwiązania motywuje 
użytkownika do bieżącego 
uzupełniania bazy 

Terminarz 
to przy sprawach sądowych 
jedno z podstawowych 
narzędzi. LCM przypomina 
o wszystkich sprawach 
z odpowiednim wyprzedzeniem 

Dokumenty 
i pisma zarówno wychodzące 
jak i przychodzące dołącza się 
do sprawy prostą w obsłudze 
operacją. Dokumenty typu 
Office czy PDF mogą być 
otwierane bezpośrednio 
z programu 

Kancelarie prawne 
współpracujące z firmą 
leasingową mogą pracować 
w module za pośrednictwem 
internetowej aplikacji webLCM 

LCM (moduł prawny) 

Rys. Kartoteka założonych spraw 
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Integracja... 

 modułu z całym systemem dokonuje się na wielu płaszczyznach. Moduł jest zanurzony w bazie 

danych systemu LEO/FK. Współdzieli z innymi modułami kartoteki kontrahentów, środków trwałych, 

umów leasingowych oraz większość kartotek pomocniczych. Integracja na poziomie operacyjnym 

realizowana jest przez szereg operacji w module LCM jak i w innych modułach. Przykładem jest 

wysyłka spraw windykacyjnych z VMM do modułu prawnego. Operacja ta automatycznie tworzy  

nowe obiekty w module prawnym. Minimalizuje to pracę związaną z jego obsługą. 

Sformalizowanie... 

 prowadzenia spraw, wdrożenie procedur, aktualna baza danych oraz zestaw analitycznych 

raportów mogą bardzo podnieść skuteczność dochodzenia praw firmy leasingowej na drodze 

sądowej. Precyzyjna klasyfikacja spraw i nadawanie im stosownych statusów pozwala zajmować  

się odpowiednimi sprawami wtedy, kiedy trzeba się nimi zająć i tylko tymi, którymi trzeba się zająć. 

Energia osób odpowiedzialnych za ten obszar nie rozprasza się na stałe pilnowanie, co jest do 

wykonania w najbliższym czasie, a co musi poczekać i jak długo. 

Rys. Wysyłanie e-mail oraz dołączanie dokumentów 

Rys. Import sprawy z modułu windykacji 
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Korespondencja... 

 stanowi podstawę działania departamentów prawnych i kancelarii współpracujących. 

Każda sprawa jest przyczynkiem do intensywnej wymiany korespondencji. Nasz moduł pozwala 

skatalogować korespondencję wychodzącą i przychodzącą. Zastosowane rozwiązanie umożliwia 

dowiązywanie do każdej sprawy w module dowolnej liczby zewnętrznych dokumentów. Typowymi 

przykładami są pliki: Word, Excel, PowerPoint, TXT, PDF, JPG, TIFF, HTML, XML. Sprawa w module 

LCM przypomina klasyczną teczkę, w której składowane są wszelkie dokumenty danej sprawy.  

Z tą różnicą, że dostęp do „teczki” jest błyskawiczny, działa wyszukiwanie, filtrowanie oraz 

grupowanie. Dokument przywiązany do sprawy może być otwarty bezpośrednio z poziomu modułu, 

może też być z modułu przesłany elektronicznie lub upubliczniony dla partnera za pośrednictwem 

webLCM. Ponieważ w dzisiejszych czasach znaczna część korespondencji odbywa się drogą  

e-mailową, nasz system został wyposażony w funkcjonalność pozwalającą na wysyłanie poczty 

elektronicznej bezpośrednio z systemu. 

webLCM... 

 umożliwia zewnętrznym partnerom dostęp do informacji i pracę na bazie danych systemu 

LCM. Intuicyjny, wygodny i szybki interface, zrealizowany w technologii html, pozwala pracować 

z nią już po 1-2 godzinnym przeszkoleniu. Zastosowane rozwiązania umożliwiają pełne 

kontrolowanie dostępu do operacji wykonywanych przez kancelarie z poziomu centrali. Narzędzia 

programistyczne użyte do stworzenia webLCM owocują bardzo „lekkim i czystym” kodem HTML. 

Sprawia to, że aplikacja pracuje bardzo szybko, nawet na niezbyt wydajnych łączach. Teoretycznie 

można sobie wyobrazić sytuację, w której dane uzupełniane są w bazie przez łącze GPRS, przez 

prawnika oczekującego na korytarzu sądowym. Równocześnie, przyjęte rozwiązania maksymalnie 

zabezpieczają przed niepowołanym dostępem do aplikacji. Wykorzystane nowoczesne technologie 

szyfrowania, kodowania, hasła, zapory, filtrowanie pakietów, zabezpieczenia na poziomie serwera 

WWW, serwera bazy danych, zapewniają kilkuwarstwową strukturę zabezpieczającą. 

 

Rys. Internetowy moduł webLCM 


