Lege5 DESKTOP

Viitorul documentării legislative

este singura soluție care
permite compararea în pararel a două versiuni consolidate
și evidențiază pe text modificările
Specialiştii care lucrează în permanenţă cu
legislaţia cunosc importanţa unui instrument
eficient, care să îi ajute în informarea legislativă.
Însă Lege5 Desktop nu doar informează, ci şi
facilitează lucrul cu actele normative, indiferent de
domeniul de interes, datorită funcţionalităţilor
avansate şi interfeţei intuitive.
Lege5 Desktop este versiunea destinată
companiilor care doresc sa pună la dispoziția
angajaților o soluție de informare legislativă
profesională, cu instalare pe servere proprii, sau
stații de lucru desktop/laptop performante.
Lege5 Desktop este un produs care face diferenţa
pe piaţă datorită funcționalităților unice puse la
dispoziţia utilizatorilor:

Compară consolidări
Funcție unică și revoluționară, „Compară
consolidări” reprezintă pentru utilizatorul de
Lege5 cel mai important instrument de lucru
realizat până acum pentru analiza comparativă și
evidențierea modificărilor pe textul actului de
interes.
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Aceasta este utilă pentru a confrunta versiunea consolidată curentă a unui act normativ, cu reglementările de la o anumită dată. Astfel, dacă un act normativ
are la nivel de paragraf trimiteri la multiple acte, atunci funcția permite compararea cu oricare dintre aceste acte.

Căutare rapidă
Simpla introducere a termenilor pe care
doriţi să îi căutaţi generează rezultate cu
adevărat relevante, structurate în funcţie
de importanţa, pentru utilizator, a actelor
normative
şi
poziţionarea
rădăcinii
cuvintelor în actul respectiv.
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Căutarea dosarelor în instanță
Informațiile sunt oferite de portal.just.ro, baza de date cuprinzând toate dosarele din instanțele de judecată din toată țară începând cu 1990.
Procesul de căutare este rapid, performant și generează rezultate relevante, aducând ca și răspuns cea mai nouă modificare din parcursul dosarului – adică
data, ora la care va avea loc următoarea ședință de judecată și instanța unde se va judeca.
Cunoscând numărul dosarului sau cel puțin numele unei părți implicate, oricine se poate informa asupra fluxului unui dosar în instanță. În funcție de stadiul
dosarului, veți avea acces la o serie de informații publice cum ar fi numele părților implicate, instanța, secția, completul, căi de atac, istoricul ședințelor
precum și soluțiile pe scurt ale acestora.
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Urmărirea și evidențierea modificărilor legislative la nivel de paragraf
Munca dumneavoastră de documentare legislativă devine mai ușoara utilizând sistemul revoluţionar de urmărire, notificare şi evidenţiere a modificărilor
legislative. Acesta vă ajută să vizualizaţi comparativ textul actului înainte de modificare şi noua formă, cu evidenţierea prevederilor nou introduse sau
eliminate/abrogate.
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Apelând la oricare dintre funcțiile „Urmărire modificări”, „Afișează toate modificările” (la nivel de act), „Istoric și versionare” (la nivel de paragraf) sau
„Compară Consolidări” (la nivel de act), înca de la pornirea aplicației și până la analiza de text în detaliu, veți putea să vă informați instant și punctual
asupra modificărilor pe textul de interes, economisind astfel timpul alocat până acum acestei analize.

Versionarea şi compararea
articolelor de lege şi
corelarea actelor normative
la nivel de articol şi paragraf
/ marcarea tuturor relatiilor
la nivel de paragraf
Lege5 corelează toate actele din
baza
juridică
cu
normele
metodologice, direct la nivel de
paragraf şi în toate formele
consolidate. Astfel, ambiguităţile
şi interpretările care pot apărea la
analiza actului sunt clarificate.
Cu Lege5, veţi vizualiza mai uşor
istoricul modificărilor realizate
de-a lungul timpului la nivel de
articol şi puteţi compara, în
paralel, două sau mai multe
versiuni ale articolului urmărit..

Lege5 Desktop marcheaza toate relaţiile la nivel de paragraf: Astfel, vedeţi semnalate şi detaliate toate relaţiile: de modificare, completare, abrogare,
introducere sau de jurisprudenţă. Sunt evidenţiate inclusiv relaţiile de modificare/completare în viitor.
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Forme consolidate / Istoric legislativ
La accesarea unui act normativ, aplicația
va afișa întotdeauna forma consolidată,
la zi, a acestuia, cu enumerarea tuturor
actelor modificatoare.
Puteti alege să vizualizati un act
normativ în forma consolidată la orice
dată doriți, fie ca acea dată se află în
trecut, prezent sau viitor. Indiferent de
câte modificări a suferit actul respectiv,
cu ajutorul consolidărilor veți lucra
eficient și veți minimiza eforul depus
pentru a vă documenta.
Pentru a afișa un act normativ în forma
valabilă la o anumită dată, puteți folosi
istoricul legislativ, funcție menită să
reconstitue cadrul legal al domeniului
reglementat prin actul afișat.
Istoricul legislativ este o reprezentare
grafică a evoluției în timp a domeniului
reglementat prin actul afișat.
Astfel, scurtaţi timpul de analiză datorită
acestui instrument ideal care sintetizează
informaţiile într-un mod original şi rapid.
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Comentarii personale/ Editare text/ Salvare și Printare documente legislative

Lege5 Desktop vă oferă posibilitatea de a adăuga
comentarii personale în actul normativ care vă
intersează. Funcţionalitatea este utilă specialiştilor care
doresc să îşi noteze observaţiile cu privire la
subiectele/actele normative dintr-un anumit domeniu
de interes.
Mai mult, veți putea trimite în „Fereastra de editare”
secțiuni din act pentru prelucrare/ editare și apoi
salvare/tipărire. Salvarea se poate face în format .pdf,
.doc, sau .html

Calendar legislativ
Fiţi informat în permanenţă cu privire la evoluţia actelor normative!
În decursul unei săptămâni, puteţi afla ce acte intră în vigoare sau sunt aprobate, derogate, amendate etc.. Vă sunt prezentate chiar şi legăturile indirecte
dintre acte, cum ar fi conexiunile.
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Navigare rapidă
Atât la nivel de aplicație dar și în documentul
legislativ, navigarea se face fără efort, prin acțiuni
simple care vă vor conduce instant la informația
dorită prin funcții ca „Mergi la articol”, „Caută în doc”
sau „Structură act”.

Personalizarea interfeţei de lucru
Doriţi să vă creaţi un mediu de lucru eficient? Puteţi
schimba modul de afişare a actelor normative în
cadrul aplicaţiei în funcţie de fonturi, mărimea
acestora, culori, ascunderea/afişarea unor butoane,
extinderea/restrângerea graficului istoricului legislativ
etc.

Baza de date completă
•

Legislaţie românească

•

Jurisprudenţă românească

•

Legislaţie europeană

•

Jurisprudenţă europeană

•

Achiziţii publice

•

Modele orientative de cereri și contracte

•

Colecţia de coduri şi constituţii în toate formele actualizate şi formele iniţiale

•

Sinteze de drept

•

Dicționare: de definiții; juridic; latin; românesc
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CONFIGURAŢIA RECOMANDATĂ:
Pentru versiunea MONOPOST:

Cerinţe hardware:
Cerinţe software:
Procesor: procesor comparabil Core 2 Duo sau mai rapid; minim: 2 GHz, recomandat: - Sistem de operare: Windows XP, Windows 7 / 8;
2,4 GHz sau mai rapid;
- Alte cerinţe software: Microsoft Internet Explorer 7 (sau versiuni
Memorie RAM: minim: 2 GB; recomandat: 4 GB sau mai mult;
mai noi) sau alt browser compatibil HTML.
Spaţiu pe hard-disk: minim 20 GB disponibili;
Tip hard-disk: minim 5400/7200 RPM recomandat SSD;
Alte cerinţe hardware: conexiune internet stabilă (pentru actualizarea produsului);
Cheie Hardware (USB) primită la achiziţionarea produsului.
Pentru versiunea RETEA:
Cerinţe hardware:

Cerinţe software:
Server baza de date
Procesor: procesor comparabil I3 sau mai rapid; minim: 2 GHz, recomandat: 2,4 GHz -Sistem de operare: Windows Server 2008 R2, Windows
sau mai rapid;
Server 2003, Windows 7;
Memorie RAM: minim: 3 GB; recomandat: 4 GB sau mai mult;
Spaţiu pe hard-disk: minim 25 GB disponibili;
Tip hard-disk: minim 7200 RPM recomandat SCSI/SSD;
Alte cerinţe hardware: protocol TCP/IP instalat şi conexiune LAN 100/1000 Mb/sec.
stabilă, conexiune internet stabilă (pentru actualizarea produsului);
Cheie Hardware (USB) primită la achiziţionarea produsului.
Clienții de rețea
Procesor: procesor comparabil Core 2 Duo sau mai rapid; minim: 2 GHz, recomandat:
2,4 GHz sau mai rapid;
Memorie RAM: minim: 1 GB; recomandat: 2 GB sau mai mult;
Spaţiu pe hard-disk: minim 500 MB disponibili;
Alte cerinţe hardware: protocol TCP/IP instalat şi conexiune LAN 100/1000 Mb/sec.
stabilă.

- Sistem de operare: Microsoft - Windows XP SP3, Windows
Vista SP2, Windows 7 / 8;
- Alte cerinţe software: Microsoft Internet Explorer 7 (sau
versiuni mai noi) sau alt browser compatibil HTML.
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