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Αναπτύσσουμε τεχνολογία,
δίνουμε δυναμική στο αύριο.
Η HONEST PARTNERS ιδρύθηκε το 2008 με όραμα να ξεχωρίσει στο χώρο των νέων μέσων
και τεχνολογιών. Η εταιρεία διακρίνεται για την εμπειρία της στην παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών πληροφορικής που συνδυάζουν στρατηγικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και
καινοτόμες λειτουργίες. H HONEST PARTNERS έχει αναπτύξει πλήθος ιστοσελίδων για τη
νομική κοινότητα, ενώ από το 2012 προσφέρει στην αγορά τη μοναδική cloud εφαρμογή για
δικηγορικά γραφεία και νομικά τμήματα οργανισμών.
Πιστεύουμε στην δύναμη της τεχνολογίας και στην αξία της λεπτομέρειας, γι’ αυτό και κάθε
έργο που παραδίδουμε, μικρό ή μεγάλο, αποτελεί προστιθέμενη αξία στη λειτουργία κάθε
επιχείρησης ή οργανισμού.

Οι Υπηρεσίες μας:

Web Design & Development

Digital Marketing

Software Development

Έργα Πολιτισμού

Mobile Development

Ενδεικτικές συνεργασίες μας:
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Κωδ: B160262

ΠΡΟΣ: ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ημερ/νία.: Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016
ΘΕΜΑ: Υποβολή Προσφοράς - Έκπτωση στην ετήσια Συνδρομή

Αγαπητά μέλη του ΔΣ της ΕΑΝΔΑ,

Κατόπιν της από 01/03/2016 ανακοίνωσής σας αναφορικά με την Υποβολή Προσφορών
απευθυνόμενων στα μέλη της ΕΑΝΔΑ, σας αποστέλλουμε την προσφορά/πρόταση της
εταιρίας μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Mε εκτίμηση,
Τσουγκριάνης Παναγιώτης

General Manager HONEST PARTNERS
Executive MBA, ΑΣΟΕΕ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, ΕΜΠ
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1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
«ΤΙΠΟΥΚΕΙΤΟΣ» - Πρόγραμμα Οργάνωσης Δικηγόρων
Ο Τιπούκειτος είναι μια υπερσύγχρονη διαδικτυακή εφαρμογή, σχεδιασμένη εξ’ ολοκλήρου
από έμπειρους δικηγόρους, που επιλύει όλα τα οργανωτικά προβλήματα του σύγχρονου
νομικού. Με την καταχώριση μίας υπόθεσης ενός πελάτη, ο Τιπούκειτος συμπληρώνει
αυτόματα τις απαραίτητες καρτέλες με όλα τα σχετικά με την υπόθεση γεγονότα, υπολογίζει
αυτόματα όλες τις προθεσμίες, τις εισάγει στο ημερολόγιο και στέλνει ειδοποιήσεις με sms
ή/και e-mail!
Ο Τιπούκειτος είναι μια αναγνωρισμένη και βραβευμένη εφαρμογή καθώς έλαβε το 1ο
βραβείο στην κατηγορία Διαδικτυακές Εφαρμογές στα Business IT (BITE) Excellence Awards
2015. Επιπλέον, η εφαρμογή προσφέρει πρόσβαση και από κινητές συσκευές iOS και
Android μέσω ειδικά σχεδιασμένου Application.

Πακέτα Συνδρομών
Η υπηρεσία Τιπούκειτος προσφέρεται σε δύο πακέτα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε
γραφείου. Είτε εργάζεστε μόνος και επιθυμείτε απλά να οργανώσετε τη δουλειά σας, είτε
διαθέτετε δικηγορικό γραφείο και έχετε ανάγκη να συντονίσετε μια μεγαλύτερη ομάδα και
να προσθέσετε επιπλέον χρήστες – συνεργάτες σας δικηγόρους στην εφαρμογή, υπάρχουν
τα αντίστοιχα πακέτα:
-

Τιπούκειτος Single User: 8€/μήνα

-

Τιπούκειτος Multi User: 21,60€ ο διαχειριστής + 6,40€ για κάθε επιπλέον χρήστη

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. Ελάχιστη περίοδος συνδρομής είναι το 1 έτος.

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής
Μέσα από ένα εύχρηστο, λειτουργικό και ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον, η υπηρεσία
του Τιπούκειτου, προσφέρει όλα εκείνα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για την οργάνωση των
υποθέσεών:


Ημερολόγιο υποχρεώσεων με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των εργασιών και
αυτοματοποιημένου υπολογισμού προθεσμιών για όλα τα δικαστήρια, κάθε δικαιοδοσίας
και βαθμού



Γενικό αρχείο υποθέσεων για αυτόματη αρχειοθέτηση και ταχύτατη αναζήτηση



Αυτόματη διασύνδεση και ενημέρωση γεγονότων, πελατών και υποθέσεων
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Πελατολόγιο, που δημιουργείται αυτόματα, με πλήρη συσχέτιση υποθέσεων και
ενεργειών



Αυτόματες ειδοποιήσεις για όλες τις υποχρεώσεις, συναντήσεις και προθεσμίες



Αποστολή ενημερώσεων με sms ή email, αναφορικά με τις καταχωρημένες
υποχρεώσεις του ημερολογίου



Συγχρονισμός ημερολογίου και γεγονότων



Πλήρης διαχείριση οικονομικών στοιχείων και αυτόματος υπολογισμός απόδειξης
παροχής

υπηρεσιών,

για

να

μην

χάνεις

χρόνο

με

υπολογισμούς

ΦΠΑ

και

παρακρατήσεων.


Διασύνδεση υπόθεσης και δικογράφων



Συνεχής πρόσβαση μέσω browser, από όπου κι αν βρίσκεσαι ανά πάσα στιγμή



Νομικές Συμβουλές (tips) σε διάφορα στάδια καταχώρισης των υποθέσεών



Ταυτόχρονη πρόσβαση στην υπηρεσία από όλους του συναδέλφους και συνεργάτες του
γραφείου



Πλήρης κατάλογος χρήσιμων πληροφοριών (διευθύνσεις και τηλέφωνα όλων των
υπηρεσιών)



Τεχνική υποστήριξη και συνεχή ενσωμάτωση προτάσεων και αναβαθμίσεων στην
υπηρεσία.



Mobile Application για πρόσβαση και από κινητές συσκευές iOS και Android
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η εταιρία μας συνεχίζει την προσφορά της στο δικηγορικό κλάδο. Στα πλαίσια της
υποστήριξης των ασκούμενων και νέων δικηγόρων, επιθυμούμε να προσφέρουμε, ειδικά για
τα μέλη της Ε.Α.Ν.Δ.Α, έκπτωση στην ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία.
Η έκπτωση θα είναι 20% για το πακέτο Single και 30% για το πακέτο Μultiuser. Στον πίνακα
που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τιμές όπως θα διαμορφώνονται μετά την
έκπτωση.

TIPOUKEITOS SINGLE (ΕΚΠΤΩΣΗ 20%)
Τιμή

Τιμή για μέλη
ΕΑΝΔΑ

96 *€

76,80 *€

22,08 €

17,66 €

118,08 €

94,47 €

Συνδρομή Τιπούκειτου
Βασικό πακέτο*
Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (με Φ.Π.Α. 23%)

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%.

TIPOUKEITOS MULTIUSER (ΕΚΠΤΩΣΗ 30%)
Τιμή

Τιμή για μέλη
ΕΑΝΔΑ

Άδεια διαχειριστή*

21,60 *€

15,12 *€

Άδεια διαχειριστή με Φ.Π.Α. 23%

26,57 €

18,60 €

Άδεια κάθε επιπλέον χρήστη*

6,40 *€

4,48 *€

Άδεια κάθε επιπλέον χρήστη με Φ.Π.Α. 23%

7,87 €

5,51 €

Συνδρομή Τιπούκειτου

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%.
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3.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



Η ετήσια συνδρομή θα πρέπει να εξοφλείται στην αρχή των 12 μηνών.



Οι όροι της παρούσας Οικονομικής Προσφοράς ισχύουν έως τις 31/07/2016.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Mε εκτίμηση,
Τσουγκριάνης Παναγιώτης
General Manager HONEST PARTNERS
Executive MBA, ΑΣΟΕΕ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, ΕΜΠ
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