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Accace Czech
Republic has
expanded by
forming Accace
Legal s.r.o.

Praha, 30.3.2012 – In Januray 2012, Accace Legal s.r.o. was established in the
Czech Republic as a part of the group of Accace consulting companies. The
newly formed company aims to provide existing and new clients with
comprehensive legal services in all major legal areas. Accace Legal s.r.o. thus
becomes a new subject on the market with a strong background of an
international corporation.
The new law firm took over the existing team of lawyers of the Accace Czech Republic
and extended it with other qualified legal advisers from among the leading law firms and
prominent Czech and foreign companies. Due to its qualified team of lawyers, a wide
range of other services provided by Accace Czech Republic, and an international
network of branches and partners, Accace Legal can now provide comprehensive legal
solutions even at an international level.
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in Havel, Holásek & Partners s.r.o.

Bratislava, 07.03.2012 - Since the beginning of January 2012, Accace Group has
been undergoing ISO 27001 certification process. At the end of January, its
Slovak subsidiary has been certified and other subsidiaries in the CEE regions
are currently undergoing certification and the entire Accace Group companies will
be certified by the beginning of the second quarter of 2012.

The certification of ISO 27001 is a crucial step in Accace Group's expansion strategy for
the current decade. According to Accace Group's CEO Jiri Majer, the motivation of the
certification is not just to meet a growing awareness on data securities by
the multinational clients; being one of the first in our field to complete such
certification makes us standing out in the market among competitions. By dedicating
time and effort into the certification processes, Accace Group ensures its continuous
commitment to outperform the expectations our clients expect of us.
Furthermore, the group expects to be fully certified for ISO 9001 by the end of the
second quarter of 2012 as well. Both ISO 9001 and 27001 certifications enable Accace
to work in fully streamlined processes among various countries and legislations; in
addition it enhances data security, resource planning, project management as well
as cross-border communication.
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Accace is extending
its document
processing center in
Brno!

Gradually increasing number of Accace clients, who in addition to outsourcing of
accounting require also the outsourcing of electronic document flow, resulted in
extending Accace document processing center in Brno, Czech Republic.
Outsourcing of electronic document flow is currently being carried out in a way
that incoming documents from clients are scanned, stored in system and
physically archived at the document center by Accace. The invoices from client´s
suppliers are also delivered directly to the document center and subsequently
scanned in order to be approved by the client. The center is equipped with several
high-speed scanners and an efficient work-flow system is in place to ensure
proper handling and processing.
Without additional circulations of the physical papers, the digitized documents
(client´s and supplier´s) are accessible in our system by clients for approval and
after client´s approval also by Accace accountants or advisors to deliver the
necessary works to clients.
Currently the document processing center is handling documents from Czech
Republic and Slovakia and it is first of its kind in Accace group, however due to
growing interest from Accace clients, we plan to roll it out as well in other
countries of Accace operations.
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Accace Česká
republika se
rozrostla o Accace
Legal s.r.o.
Jan Roub
Head of legal

Praha, 30.03. 2012 - V rámci skupiny poradenské společnosti Accace v České
republice nově vznikla advokátní kancelář Accace Legal s.r.o., která má za cíl
poskytovat stávajícím a novým klientům Accace komplexní právní služby ve
všech zásadních oblastech práva. Accace Legal s.r.o. je tedy novým subjektem
na trhu právních firem se silným zázemím mezinárodní společnosti.
Advokátní kancelář převzala stávající tým právníků společnosti Accace Česká
republika a rozšířila jej o další kvalifikované právní poradce z řad předních
advokátních kanceláří a významných českých a zahraničních firem.
Díky kvalifikovanému právnímu týmu, širokému spektru dodatečných služeb,
mezinárodní síti poboček a spolupracujících obchodních partnerů, může Accace
Legal poskytnout komplexní právní řešení i na mezinárodní úrovni.
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Vedoucím Accace Legal s.r.o se stal Jan Roub, který před
nástupem do Accace pracoval mimo jiné v advokátní
kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o. jako senior
advokát.
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Bratislava, 07.03.2012 – Od začátku ledna 2012 prochází Accace Group
certifikačním procesem ISO 27001. Na konci ledna byl certifikován Accace
Slovensko a další pobočky v současné době certifikací procházejí. Proces
certifikace by měl být úspěšně dokončen do začátku druhého kvartálu roku
2012.

Certifikace ISO 27001 je pro Accace Group klíčovým krokem v expanzní strategii,
která je plánovaná v tomto desetiletí. Podle Jiřího Majera, CEO Accace Group, je
motivací k certifikaci nejen splnění narůstajících očekávání mezinárodních klientů, ale
také být jedním z prvních mezi poradenskými společnostmi na trhu, které úspěšně
dokončily certifikaci, což nás vyzdvihuje oproti konkurenci. Vyhrazením času a snahy
do procesu certifikace Accace Group ujišťuje, že bude nadále plnit své závazky
a očekávání, které klienti vyžadují.
Navíc se očekává, že skupina Accace bude plně certifikována pro ISO 9001 do
konce druhého čtvrtletí roku 2012. Oba certifikáty ISO 9001 a 27001 umožňují
Accace efektivně procesně pracovat napříč zeměmi a legislativou; zvýšit bezpečnosti
dat, efektivně plánovat zdroje, řídit projekty a stejně tak komunikovat na mezinárodní
úrovni.
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Accace rozšiřuje
své procesní
centrum v Brně!

Postupně zvyšující se počet klientů, kteří v souvislosti s požadavky na účetní
outsourcing požadují zároveň i outsourcing elektronického oběhu dokumentů,
vyústilo v rozšíření procesního centra Accace v Brně.
Outsourcing oběhu elektronických dokumentů se v současné době provádí tak, že
příchozí dokumenty od klienta jsou naskenovány, uloženy do systému a fyzicky
uloženy v centru pro přijímání dokumentů v Accace. Faktury od klientských
dodavatelů jsou taktéž dodávány do centra, kde jsou zkontrolovány, aby mohly být
následně klientem schváleny. Centrum je vybaveno několika vysokorychlostními
skenery a efektivní work-flow systém zajišťuje řádné vyřizování a zpracování
dokumentů.
Bez nutnosti dalšího oběhu fyzických dokumentů, digitalizované dokumenty (klienta
a dodavatele) jsou přístupné v našem systému, kde jsou po schválení klientem
kontrolovány také účetními a poradci Accace.
V současné době procesní centrum zpracovává dokumenty z České Republiky a
Slovenska a je první svého druhu v rámci Accace Group. Avšak vzhledem k
rostoucímu zájmu ze strany našich klientů, máme v plánu zavedení dalších
procesních center i v ostatních zemích, kde Accace operuje.
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