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TimeFrame Software -  
w ścisłej współpracy z klientami tworzymy rozwiązania informatyczne 
dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. 

TimeFrame Software jest liderem na polskim rynku w zakresie tworzenia i dostarczania nowoczesnych, najwyższej 

jakości rozwiązań informatycznych. Nasze zaawansowane narzędzia, zaadoptowane do określonych potrzeb klienta, 

skutecznie wspierają zarządzanie, kontrolowanie i analizę procesów biznesowych zachodzących w kancelariach, 

departamentach prawnych, a także przedsiębiorstwach prowadzących działalność w różnych branżach. 

Tworzymy i wdrażamy aplikacje wspomagające m.in. zarządzanie firmami, projektami, wybranymi procesami 

specyficznymi dla branży, które umożliwiają również pogłębioną analizę danych gromadzonych przy użyciu naszych 

rozwiązań. Wśród naszych rozwiązań są także systemy zwiększające efektywność procesów związanych z obiegiem, 

zarządzaniem i udostępnianiem dokumentów oraz informacji. Ponadto zapewniamy również wysokiej jakości wsparcie 

doradcze, poparte naszym wieloletnim doświadczeniem oraz bazujące na wnikliwej analizie oczekiwań i potrzeb 

klientów. 

Zaufały nam nie tylko kancelarie prawe i adwokackie, ale również firmy doradztwa biznesowego oraz firmy z branż: 

finansowej, IT, czy mediów i reklamy. W gronie naszych Klientów są także przedsiębiorstwa z innych branż oraz 

administracja państwowa i organizacje pozarządowe oraz ośrodki akademickie i edukacyjne. 

Zespół TimeFrame Software tworzą najwyższej klasy specjaliści i praktycy, którzy umiejętnie łączą prace badawcze 

nad nowymi technologiami z implementacją wyników w przestrzeni biznesowej. Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje, 

lubimy ambitne wyzwania i z pasją podchodzimy do wykonywanych przez siebie zadań. 

Nowoczesne, dedykowane systemy wspierające zarządzanie 

TimeFrame Kancelaria  

System, który skutecznie wspomaga zarządzanie kancelarią oraz kontrolę procesów biznesowych. 

TimeFrame Kancelaria to system do kompleksowego zarządzania kancelarią prawną. Jego funkcjonalność kładzie 

szczególny nacisk na rozliczenia zewnętrzne i wewnętrzne, dlatego też znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie 

podstawą rozliczeń z klientem jest przepracowany czas. Integrując zarządzanie procesami wszystkich działów 

kancelarii w efekcie pomaga zwiększać efektywność całej organizacji i podnosić jej rentowność. Narzędzie, dzięki dużej 

elastyczności, dobrze dopasowuje się do potrzeb i wymagań kancelarii. Pozwala na przygotowanie i wdrożenie 

zindywidualizowanego rozwiązania finalnego, które uwzględnia specyfikę potrzeb i wewnętrzne procedury klienta, 

pozbawionego przy tym wad systemów „pudełkowych”.  

System TimeFrame Kancelaria sprawdza się nie tylko w kancelariach, ale także w innych firmach usługowych np. w 

branży doradczej czy szkoleniowej. 

TimeFrame Dokumenty 

Efektywne zarządzanie procesem rejestracji i obiegiem dokumentów. 

TimeFrame Dokumenty jest nowoczesnym systemem klasy DMS (Document Management System) służącym do 

zarządzania dokumentami i informacją oraz ich obiegiem. Zapewnia usystematyzowanie bazy wiedzy, uporządkowanie 

dokumentów, wspomaga również pracę grupową i archiwizację. Ponadto zwiększa bezpieczeństwo dostępu do 

dokumentów – między innymi dzięki wykorzystaniu monitoringu aktywności użytkowników oraz zabezpieczeniu 

dokumentów przed skasowaniem. 
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System z powodzeniem stosowany jest w największych polskich kancelariach prawnych, które kładą szczególny nacisk 

na bezpieczeństwo i właściwe zarządzanie dokumentami, ale jest również doskonałym rozwiązaniem, które znajduje 

zastosowanie we wszystkich firmach, w których gromadzi się i przetwarza dużą ilość dokumentacji. 

TimeFrame Departament  

Narzędzie wspierające departamenty prawne w wydajnym prowadzeniu spraw, a także pomagające skutecznie 

kontrolować wszystkie procesy. 

TimeFrame Departament jest rozwiązaniem, które w oparciu o główną funkcjonalność - rejestrację i rozliczanie czasu 

pracy - wspomaga jednocześnie zarządzanie projektami i działaniami, a także monitorowanie i analizę procesów 

zachodzących w wewnętrznych działach prawnych. 

Tworzony jest przy wykorzystaniu gotowych modułów, modyfikowanych i dopasowywanych do potrzeb klienta. Może 

zostać zintegrowany z innymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. 

Funkcjonalne rozwiązania modułowe dopasowane do potrzeb 

Wsłuchiwanie się w potrzeby naszych Klientów oraz ciągle pogłębiana wiedza umożliwiają nam projektowanie 

dodatkowych rozwiązań, których funkcjonalność dopasowana jest do określonych oczekiwań.  

TFK Mobile  

Aplikacja, która umożliwia użytkownikom szybką rejestrację prac bezpośrednio po wykonaniu czynności, tylko za 

pomocą smartfonu lub tabletu. Rozwiązanie zapewnia również przeglądanie dodanych prac i możliwość ich edycji, a 

także dwukierunkową synchronizację danych: klientów i projektów z bazy systemu bilingowego, w szczególności TF 

Kancelaria, z urządzeniem mobilnym oraz prac dodanych poprzez urządzenie mobilne z systemem bilingowym. 

TFDep Moduł Sądowy  

Moduł, dostępny w ramach systemu TimeFrame Departament, umożliwia rejestrację spraw sądowych przypisanych 

klientowi, rejestrację zdarzeń dotyczących danej sprawy oraz bieżące monitorowanie terminów i działań związanych z 

prowadzonymi sprawami sądowymi. Wspiera gromadzenie informacji o prowadzonych sprawach w jednym miejscu, w 

ustandaryzowany, spójny sposób. Pozwala na efektywne zarządzanie danymi i terminami, a także usprawnienie 

przepływu informacji wewnątrz i pomiędzy zespołami.  

UnifyDoc  

Narzędzie w prosty sposób rozwiązujące problem czasochłonnego i uciążliwego formatowania dokumentów, 

szczególnie tych o rozbudowanej formie, nad powstaniem których współpracuje wiele zespołów. UnifyDoc formatuje 

wszystkie elementy stylów definiowane w szablonach Microsoft Office. Opcje wbudowane we wstążkę Microsoft Office 

Word nie wymagają od użytkownika przełączania się do odrębnej aplikacji. 

Dedykowane rozwiązania dla przedsiębiorców 

Dobre poznanie potrzeb Klienta oraz właściwa analiza procesów biznesowych pozwalają nam tworzyć i 

wdrażać skuteczne rozwiązania wspierające zarządzanie, które są dopasowane do określonych potrzeb i 

specyfiki działalności poszczególnych firm. 

Opierając się na posiadanym doświadczeniu i wiedzy tworzymy zaawansowane systemy od podstaw. Elastyczna forma 

systemów TimeFrame Software oraz dodatkowych rozwiązań modułowych pozwala również dostosowywać 

poszczególne funkcjonalności do potrzeb, a także umożliwia ich rozwój wraz z zachodzącymi w firmach zmianami. 
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Zaufały nam: 

kancelarie prawne 

firmy doradcze 

departamenty prawne dużych przedsiębiorstw 

firmy działające w różnych branżach. 

 

 

 

Kancelarie prawne 

 Budzowska Fiutowski i Partnerzy Radcowie Prawni 

 Chajec Don-Siemion & Żyto Kancelaria prawna 

 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy 

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów 

 DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria 

Prawnicza  

 Dittmajer i Wspólnicy  

 Domański Zakrzewski Palinka  

 FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz  

 Gessel, Koziorowski  

 Góralczyk Rychlicki Boroń Spółka Jawna Adwokaci 

 Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór – Adwokaci  

 Kancelaria Adwokacka Maciej Hałuszczyński 

 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski  

 KSP T. Srokosz i Wspólnicy  

 Kubas Kos Gaertner Adwokaci  

 LDS Łazewski, Depo i Współnicy  

 Łaszczuk i Wspólnicy  

 M. Mazurek i Partnerzy  

 Maruta i Wspólnicy  

 Pietrzyk Orzechowski Wójtowicz  

 Richardson i Wspólnicy  

 Siemiątkowski & Davies Radcowie Prawni  

 Siwek Gaczyński & Partners  

 Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy  

 Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy  

 Wierzbowski Eversheds  

 WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. 

 Wójcik i Złotnik Spółka Cywilna Kancelaria Radców 

Prawnych 

 Zgórzak Gałecki i Partnerzy Kancelaria Radców 

Prawnych 

Firmy doradcze 

 Accreo  

 Crido Taxand  

 MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka 

doradztwa podatkowego  

 Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy  

 Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe  

Departamenty Prawne 

 Poczta Polska  

 ING Usługi Finansowe  

Inne branże 

 Biuro Szkód Ubezpieczeniowych i Assistance Coris 

Varsovie  

 DM IDM  

 Domy studenckie Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 Express  
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ewidencja czynności i rozliczenia z klientami  

projekty i organizacja pracy 

analityka biznesowa i raportowanie 

kontrola i bezpieczeństwo 

zarządzanie wiedzą i dokumentami 

zarządzanie korespondencją 

zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

Kontakt 

TimeFrame Software sp. z o.o. 

ul. Królowej Jadwigi 243B 

30-218 Kraków 

tel. +48 12 427 84 40 

fax. +48 12 427 84 41 

e-mail: biuro@tfs.pl 

 

 

www.tfs.pl 

 

Kontakt z Mediami Anna Lula 

tel.  +48 12 427 84 40 

mobile: +48 516 098 329 

e-mail: lula_a@tfs.pl 

 


