INDACO SYSTEMS este un nume de referinţă pe piaţa de profil – soft legislativ cu
peste 40.000 de utilizatori.
Printre clienţii noştri se numară Comisia Europeană, Tribunalul Bucureşti, BCR,
Petrom, Guvernul României precum şi cele mai importante case de avocatură, firme de
consultanţă şi audit.
Indaco Lege4 este cel mai utilizat program software de documentare legislativă din
România, reprezentând o soluţie unică din punct de vedere a facilităţilor puse la
dispoziţia utilizatorilor. Indaco Lege4 îşi propune să garanteze accesul la o bază
legislativă completă şi permanent actualizată.

Indaco Lege Online – cel mai utilizat serviciu de documentare legislativă de pe piaţa
românească - îţi oferă acces la informaţiile legislative prin internet, 24 de ore din 24,
ajutându-te să găseşti uşor şi rapid exact ce ai nevoie. Poţi fi la curent cu modificările
legislative, accesând serviciul la adresa de web www.legenet.indaco.ro. Doar cu un nume de utilizator şi o
parolă cautarea actelor normative devine simplă si uşoară. Indaco Lege Online - cea mai accesibilă soluţie
legislativă din punct de vedere tehnic şi comercial.

OFERTĂ SPECIALĂ şi FACILITĂŢI pentru MEMBRII BAROULUI ARGEŞ

1. DISCOUNT 30% la achiziţionarea soluţiilor de documentare legislativă – Indaco LEGE
Din lista de produse Indaco LEGE vă recomandăm:
10,5 Euro/lună (126 Euro/an)
- Indaco Lege Practic Online
– Legislaţia RO, Jurisprudenţă RO şi Modele de contracte – preţ fără TVA cu discount aplicat.

70 Euro – Licenţa si 15,3 Euro – Abonamentul de actualizare/lună (183,6 Euro pe an)
- Indaco Lege4.6 Practic Monopost
– Legislaţia RO, Jurisprudenţă RO şi Modele de contracte – preţ fără TVA cu discount aplicat.

13,65 Euro/lună (163,8 Euro/an)
- Indaco Lege Practic cu EU Online
– Legislaţia RO, Legislaţie EU, Jurisprudenţă RO şi Modele de contracte – preţ fără TVA cu discount aplicat.

112 Euro – Licenţa si 22,5 Euro – Abonamentul de actualizare/lună (270 Euro pe an)
- Indaco Lege4.6 Premium Monopost
– Legislaţia RO, Legislaţie EU, Jurisprudenţă RO, Jurisprudenţă EU şi Modele de contracte – preţ fără TVA
cu discount aplicat.

Oferta este valabilă pentru o perioadă contractuală de un an cu plata în avans, pentru un
număr de cel puţin 30 de contracte la nivelul Baroului Argeş până la data de 30.06.2012.
2. GRATUIT publicarea unui banner publicitar pe portalul LegeStart.ro – portal de
informare legislativă accesat de peste 300.000 de vizitatori lunar

(cu link catre o adresă web recomandată)
-

-

în secţiunea Legislaţie (cea mai accesată secţiune a portalului cf. trafic.ro)
Dimensiuni/format banner: 468 x 120 png;
În toate actele normative – la nivel de articol (repetitiv dacă este vorba de un act normativ cu mai
multe articole);
Preţ/lună: 25 euro + tva, în acest caz aplicând un discount de 100%;
Perioadă postare: 30 de zile.

Pentru mai multe detalii dar şi posibilitatea testării în mod gratuit vă rugam să trimiteţi un
email la: vanzari@indaco.ro sau sunaţi la 0758.070.577.
S.C. Indaco Systems S.R.L.: Str. Izvor Nr. 78, Sector 5, Bucureşti
Tel./Fax: 021-311.97.11; Mobil: 0758.070.577; vanzari@indaco.ro; www.indaco.ro

FUNCŢIONALITĂŢI:

 Forme la zi ale actelor cu modificările incluse în text;

Forme consolidate pentru toate actele normative care au suferit modificări;
Fiecare formă consolidată reprezintă forma de aplicat a actului normativ de la momentul intrării in vigoare a
acestuia;
Formele consolidate Indaco Lege4.6 se bucură de o foarte bună apreciere din partea utilizatorilor.

 Actul normativ în forma consolidată cu NORME DE APLICARE INSERATE LA NIVEL DE
ARTICOL;
Format unic pe piaţa produselor de specialitate, Indaco Lege4.6 fiind singura aplicaţie desktop de
documentare legislativă care permite vizualizarea normelor de aplicare la nivel de articol.

 Corelarea actelor la nivel de articol;

Din punct de vedere al modificărilor, completărilor, abrogărilor etc..

 Personalizarea de catre utilizator a informaţiilor solicitate;

Crearea unei liste cu acte urmărite ale utilizatorilor.
Urmărirea domeniilor legislative de interes pentru utilizator.
Urmărirea modificărilor suferite de actele din bază (acte urmărite, acte de interes general, acte noi).

 Cautări precise şi intuitive;

Motor de căutare avansat - returnarea rezultatelor în funcţie de relevanţă.
Tehnici multiple de căutare.

 Calendar legislativ;

Prin care se poate urmări evoluţia actelor normative pe interval de o săptămână. În tabel sunt afişate intrările
în vigoare, abrogările, completările şi modificările dar şi conexiunile (legături indirecte).

 Consultarea versiunilor în alte limbi;

Traduceri care au fost realizate de către Monitorul Oficial.

 Actualizarea automată a bazei de date în 24 de ore de la publicarea în Monitorul
Oficial;
 Suport tehnic telefonic sau pe email gratuit;

Diferitele aspecte de natură tehnică sunt rezolvate de către departamentul suport tehnic al companiei. Pentru orice
problemă legată de funcţionarea programului beneficiaţi de suport tehnic telefonic.

CONŢINUT:











LEGISLAŢIA României – peste 142.000 acte;
JURISPRUDENŢA României – peste 132.000 speţe;
LEGISLAŢIA Uniunii Europene – peste 22.000 acte;
JURISPRUDENŢA Uniunii Europene – peste 3.600 speţe;
Achiziţii Publice;
Sinteze de teorie a dreptului;
Întreaga colecţie de coduri şi constituţii;
Peste 850 modele orientative actualizate de;
Dicţionar;
Permite utilizatorului acces gratuit la WEBINARIILE INDACO.

ÎNSCRIERI pentru a beneficia de oferta specială se fac la sediul Baroului Argeş, pe email la
vanzari@indaco.ro sau la tel: 0758.070.577.
S.C. Indaco Systems S.R.L.: Str. Izvor Nr. 78, Sector 5, Bucureşti
Tel./Fax: 021-311.97.11; Mobil: 0758.070.577; vanzari@indaco.ro; www.indaco.ro

