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 قاعدة بينات موحدة للعمالء وا�طراف وجميع جهات
االتصال

 حفظ كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالعمالء
 والحسابات الرئيسية وما يرتبط بها من كفالء وضمانات

 وتفاصيل لهذه الضمانات والتكاليف الخاصة على هذا
العميل

 نظام موحد �داره الملفات
 من خالل إدارة الملف يتمكن المحامي من جمع كافة

 المعلومات الخاصة بالعميل المتعثر من الكفالء
 الخاصين به ودرجة وقيمة الكفالة، كما يمكن حصر

 الضمانات لهذا العميل وقيم الضمانة وهل هي كافية
 ام ال , كذلك معلومات السيارات او العقار الخاص بهذا

 الملف كما يستطيع المحامي اضافة أي تبليغ على الملف
 او أي وثيقة أخرى مثل مذكرة ضبط مركبة

 كذلك جمع كافة المعلومات الخاصة بالورثة وا§سهم
 الخاصة بهم

 حول اي ملف بسهولة الى قضية و تابع كافة مراحل
 الدعوى  وحيثياتها وقم باªطالع على كافة المعلومات و

 الوثائق والجلسات و المواعيد ذات العالقة  من شاشة
  واحدة و دون مغادرة ركن عملك , وكذلك نسهل عليك

 متابعة قضايا التنفيذ لدى المحاكم وسرعه ترحيل
 اªجراءات

 لقد صممنا ا�جندة للبنوك خصيصا لتلبي حاجة البنوك �دارة الحجم الكبير من الملفات
 و القضايا  القانونية بطريقة عصرية و مالئمة . ا�جندة-للبنوك توفر لكم حًال ميسر� و
  فاعًال �دارة الملفات و القضايا تم تطويره بناء على دراسات معمقة و عملية للحاجات

القانونية الخاصة قطاع البنوك



 إدارة كاملة للعمالء المتعثرين وجمع كافة معلوماتهم من حساباتهم 
 الرئيسية والضمانات والكفالء الخاصين بهم

 ربط الملفات برقم حساب العميل البنكي وفرعه والتعامل معه في 
  كافة التقارير ونتائج البحث

 رصد القيم المطالب بها العميل ليتم التعامل معها سواء قضائيا او 
 ضمن تسويات ومقارنتها مع الكفاالت والضمانات الخاصة بالعميل

 تصنيف الملفات حسب اªجراء أو مواضيع الملف 
بيان أي تسويات تطرأ على القضية سواء قبل رفع دعوى او بعد ذلك 
 معلومات السيارة والعقار والتعامل معهم عند عمل اجراء على 

القضية او الملف (تنفيذ السيارات والتنفيذ العقاري
 فصل القضايا الخاصة بالبنك عن القضايا ضد البنك لتسهيل استخراج 

تقاريرهم والتعامل معهم
 ترقيم الملفات بشكل الي وحسب محددات خاصة بالبنك 
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أهم المزايا الخاصة
بقطاع البنوك

 المزايا العديدة ل¢جندة
 للبنوك تجعل من إدارة
 الملفات والقضايا عملية

 سلسة ومتناسقة بدال من
.مصدر قلق وتوتر
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العمالت
الدول والمدن

البنوك والفروع
بطاقات االئتمان

الوثائق
العالقات

المصاريف
الصناديق

الحسابات البنكية
انواع الشركات
حاالت الدعاوى

ا§قسام
ا§لقاب

الوظائف والتخصصات
الفئات

المجموعات
العمالت

الدول والمدن
البنوك والفروع

بطاقات االئتمان

جهات االتصال
منظمات

العمالء
الملفات
الدعاوى

اعادة فتح واغالق القضية
دمج جهات االتصال

كفاالت
اماكن الملفات

ملفات ضد البنك
استشارات قانونية

الرد على االستشارات
نظام االرشفة
اغالق الملفات

اعادة فتح ملف
الرقم الوطني

الموظفين
القضاة

المحامون
أجندة المحامي

اوراق العمل
مالحظات النظام

اوراق العمل بالنسبة للمسؤول
أوامر الدفع والمصاريف

الجلسات
القضايا

المصاريف
الملفات

الملفات حسب المحامي
المفات حسب الموضوع

العمالء حسب القسم
تقارير الدعاوى

تقارير السيارات
التقارير التاريخية

الدعاوى
تقارير التنفيذ العقاري

كشف القضايا
التكاليف

تقرير حسب التسويات
المطالعات

المواعيد
المستخدمين
اعمار القضايا

الوثائق
العالقات

المصاريف
الصناديق

الحسابات البنكية
انواع الشركات
حاالت الدعاوى

ا§قسام
ا§لقاب

الوظائف والتخصصات
الفئات

المجموعات
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