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Legal Tech: Bohâlțeanu & Asociații alege KeyVisionPRO
Bohâlțeanu & Asociații (BSMP) se alatura marilor firme de avocați care se dezvolta cu ajutorul soluțiilor
legal tech și au ales KeyVisionPRO pentru managementul operațional și dezvoltare.
”Am implementat KeyVisionPRO pentru managementul activitaților din firma noastra, deoarece ne-am dorit sa ne
aliniem tendințelor internaționale privind digitalizarea, dar și pentru ca soluția acopera nevoile noastre de zi cu zi,
de management al timpului, dosarelor si al, clienților și analiza. Bohâlțeanu și Asociații este implicata în mod
curent într-o gama variata de proiecte complexe, precum finanțari cross-border, tranzacții de M&A, proiecte de
real estate și litigii, care impuneau accesul la o soluție puternica de business intelligence. Adoptarea KeyVisionPRO
s-a tradus într-un Return of Investment extrem de rapid, de câteva luni, inclusiv prin accesul la analize de
performanța in timp real, chiar pe parcursul implementarii acestor proiecte. Tranziția de la aplicația veche a fost
extrem de facila și cu beneficii imediate”, a declarat Ionuț Bohâlțeanu, avocat asociat în cadrul Bohâlțeanu &
Asociații.
Platforma KeyVisionPRO se înscrie în ultimele tendințe internaționale în ce privește legal tech, incluzandde într-un
singur soft toate aspectele de business relevante pentru o firma de avocatura. Soluția a fost construita modular, pe
pachete ce includ pontaje și facturare, management-ul dosarelor de instanța sau urmarire insolvența. Aplicația
ofera și un puternic modul de business intelligence, cu analize detaliate de performanța a firmei, clienților,
practicilor sau avocaților, dar și un modul unic de Customer Relationship Management, în care se pot urmari
activitațile de vânzari, marketing & business development.
Platforma ofera flexibilitatea de a adauga și scoate pachete, cu un preț dinamic, per pachet. În plus, KeyVisionPRO
este primul produs românesc care a reușit sa automatizeze complet procesul de on-boarding, crearea unui nou cont
și management-ul acestuia presupunând doar acces la un calculator conectat la internet.Ne bucuram ca o firma în
continua creștere precum Bohâlțeanu & Asociații, implicata in proiecte de complexitate si marime comparabile
cu firmele mari, a ales KeyVisionPRO pentru managementul operațional al companiei. Consideram ca aceasta este
înca o confirmare a direcției adoptate de platforma noastra în ultimii ani și a faptului ca eforturile noastre sunt de
folos avocaților în activitatea lor de zi cu zi a precizat George Barcun, General Manager Softventure.

► KeyVision PRO, produsul fanion al pieței locale de soluții digitale pentru avocați, iese pe piețele externe. George Barcu
fondator: Investim masiv în cercetare|dezvoltare și avem în vedere funcționalitați și integrari la nivel european. Folosim ro
software, urmatorul pas este inteligența artificiala

Despre Bohâlțeanu & Asociații
Bohâlțeanu & Asociații a fost înființata în mai 2014 și acorda servicii avocațiale integrate, la cel mai înalt nivel,
pe urmatoarele arii de practica: Drept Societar, Banking & Finance, Healthcare & Pharma, Mergers &
Acquisitions/Privatizari, Dreptul Muncii, Litigii, Piețe de capital, Energie și Resurse naturale, Real Estate, Fiscal și
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Vamal, Achiziții Publice, Concesiuni/PPP, Insolvența, Protecția datelor cu caracter personal.
Despre KeyVisionPRO
KeyVisionPRO este un produs software internațional care face parte dintr-o suita de aplicații dezvoltate de firma
SoftVenture exclusiv pentru piața avocaturii, soluții care au fost alese deja de mari companii precum NNDKP,
Eversheds, Filip&Company, Hategan Attorneys etc..
KeyVisionPRO este a treia versiune a aplicației, care a fost regândita complet, dupa o structura noua, folosind
feedback-ul clienților, experiența și cunoștințele acumulate de-a lungul timpului, integrând noi instrumente
tehnologice și o abordare internaționala. A rezultat astfel o aplicație flexibila, cu focus pe acces rapid la informație,
care poate fi folosita cu succes de catre firmele mici, medii și mari, românești sau internaționale. Platforma a fost
gândita ca o soluție modulara, în care utilizatorii folosesc acele pachete și add-on-uri care le sunt necesare. Pentru a
testa aplicația și a vedea exact care module raspund nevoilor lor, firmele de avocatura pot sa își creeze un cont
free-trial timp de 15 zile, timp în care au acces la toate funcționalitațile aplicației, pentru a lua o decizie corecta
pentru nevoile lor.
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