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Úvod do 
Tribunalu
Čo to je a pre koho je určený

1



Digitálna advokátska kancelária

Tribunal je softvérové riešenie určené 
advokátom a právnikom, ktorí potrebujú 
digitalizovať svoju agendu.

Práca s dátami vďaka softvéru Tribunal je oveľa 
efektívnejšia a rýchlejšia. Tribunal vám 
pomôže nájsť, čo hľadáte alebo vám 
pripomenie, čo máte práve teraz robiť. 
Vzájomná spolupráca alebo akturácia 
vykonanej práce sú tiež oveľa jednoduchšie.



Pre koho je určený

Samostatní 
advokáti

Malé a stredné 
kancelárie

Ocenia bezserverovú 
verziu na svojom 

počítači

Prevádzka na 
prenajatom serveri je 

najlepší začiatok

Veľké 
kancelárie

Vlastná serverová 
infraštruktúra zabezpečí 

najvyššie pohodlie

1 32



Práca s
údajmi
S akými údajmi Tribunal 
pracuje a aké funkcie 
ponúka
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Základná štruktúra údajov

Klienti
Triedené podľa 

značky spisu

Spisy

Došlá aj 
odoslaná pošta

Dokumenty
Evidencia času 

a údajov k 
fakturácii

Úlohy

Prehľadný 
adresár klientov



Ďalšie dôležité údaje

Kalendár
Evidencia 

služobných 
ciest

Služobky

Evidencia 
ďalších 

výdavkov

Výdavky
Fakturácia úloh, 

úkonov, 
služobiek a 
výdavkov

Faktúry

Úkony, lehoty, 
pripomienky a 

ďalšie



Čo s 
tým?
Čo s toľkými údajmi? Aké funkcie 
Tribunal ponúka?



Evidovať
Najprv musíme údaje zaevidovať 
na správne miesto.

Spolupracovať
Nad spoločnou databázou sa 
spolupracuje ľahko.

Vyhľadávať
Digitalizácia je základ k rýchlemu 
získavaniu informácií 
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Analyzovať
V dobre utriedených údajoch sa 
prehľady tvoria jednoducho.
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Možnosti 
prevádzky
Aké sú možnosti prevádzky. 
Ktorá je najvhodnejšia.
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Bezserverová 
verzia
● Vhodná pre samostatných 

advokátov so sekretárkou
● Z vášho počítača urobíme “server”
● Stačí prevziať a môžete začať 

používať
● “Hybridná inštalácia” - tzv. Tribunal 

pre dvoch



Server prenajatý u 
poskytovateľa
● Vhodný pre malé a stredné kancelárie
● Nie je to “cloud”
● Dáta sú na serveri, ktorý je iba pre vás a 

máte ho úplne pod kontrolou
● Poskytovateľ zabezpečuje dostupnosť 

a zálohy
● Nie je potrebný IT správca
● Je potrebná odborná inštalácia
● Najlepší pomer cena / výkon



Vlastný server v 
kancelárii
● Vhodný pre veľké kancelárie
● Dáta sú na vašom serveri, ktorý je 

iba váš
● Najvyššia miera zabezpečenia
● Je potrebný IT správca
● Je potrebná odborná inštalácia
● Prakticky bez obmedzenia na 

diskový priestor



Otázky a 
odpovede
Vy sa pýtate, my 
odpovedáme
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This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik 
and illustrations by Stories

Ďakujem
Máte ďalšie otázky?

+421 908 897 149
info@softvertribunal.sk.

Navštívte nás na www.softvertribunal.sk.
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