Smart, TaiLAWred Tech for Legal pros.

TAILAWRED TECH FOR PROS.
transforming the legal industry.
Agens Oy on Legal Tech-palveluyritys ja lakiasiaintoimisto. Hyödynnämme älykästä teknologiaa ja tarjoamme palveluja sekä
juridiikan ammattilaisille omien prosessien tehostamiseen että loppuratkaisuja ja juridiikkaa PK-sektorin asiakkaille. Yhtiön
teknologian ytimenä on voimakas dokumenttimoottori, jolla voidaan käsitellä ja räätälöidä tuhanisien sivujen mittaisia
juridisia sisältöjä: erilaisia Robottijuridisia työkaluja sekä digitaalisia asiakirjoja ja neuvonta- sekä sisältötyökaluja.
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AGENS OY:N LEGAL TECH PALVELUT SUURILLE YRITYKSILLE JA LAKIMIEHILLE
Agens Oy palvelee Asianajotoimistoja, InHouse-juristeja ja suuria asiantuntijasisällön tuottajia. AGENS on juridinen
asiantuntijakumppani, joka digitalisoi juridisen työn prosesseja ja luo digitaalisia työkaluja. Asiakkaina ovat asianajo- ja
lakiasiaintoimistot sekä in-house-juristit suuremmissa yrityksissä sekä julkisyhteisöiden asiantuntijat. Agens tarjoaa
Legal Tech palveluita myös Jälleenmyyjille. Ratkaisuita voi myydä eteenpäin sekä osaa valikoimasta, koko valikoimaa tai
Jälleenmyyjän omia tuotteita. Perus jälleenmyyntiin kuuluu veloituksetta Asiakkaalle neutraali ulkoasu ilman Agensin
tietoja ja erikseen sovittaessa Asiakkaan väreillä, logolla ja muilla sovituilla asioilla kustomoitu ratkaisu.

PALVELUT:
Oma sähköinen sopimus- ja asiakirjavalikoima pohjautuen omiin sisältöihin ja tarvittaessa Agens Oy:n yli 120 olemassa
olevaan työkaluun, jolla luotte asiakkaillenne räätälöityjä sopimuksia ja asiakirjoja laadukkaasti ja nopeasti. Agensin alusta
toimii hyvinkin monimutkaisissa ja vaativissa dokumenttien luomisissa, koska työkalu on teknologisesti verraton ja
teollinen vääntö mahdollistaa jopa yli 1000 sivun tietomassojen käsittelyn monikielisesti Työkalu tukee rajattomasti eri
kieli-versioita tarpeen mukaan ja on täysin skaalattavissa kansainvälisesti.
Uutta liiketoimintaa yrityksellesi: Voit myydä tai jakaa sisältöjä Asiakkaillesi ja/tai White Label ratkaisuina. Omat
Robottijuridiikan työkalut, joilla voit nopeasti rakentaa jopa kymmeniä erilaisia juridiikan prosesseja tukevan ja
digitalisoivan työkalun. Agens rakentaa kokonaisten juridisten prosessien digitalisointeja myös puhtaasti Asiakkaan
haluamalla rakenteella taaten Asiakkaalle IPR-oikeudet.

AGENS DIGITAALISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN
Kuinka lisenssin käyttäjä käyttää palvelua? Palvelun käyttö on helppoa ja nopeasti etenevät vaiheet tekevät mahdolliseksi
luoda itse juridisesti korkeatasoista sisältöä. Tässä päävaiheet:
1. Käyttäjä siirtyy linkistä palveluun ja kirjautuu lisenssisopimuksen tekemisen yhteydessä saamallaan koodilla sisään.
2. Käyttäjä valitsee tarvitsemansa dokumentin listasta juristien ennakkoon rakentamista pohjista asiakirjoja, sopimuksia ja
työkaluja.
3. Käyttäjä tekee dokumentit järjestelmällä 95%-100 %:sesti valmiiksi järjestelmän sisällä.
4. Käyttäjä lähettää tekemänsä dokumentin haluamaansa (omaan) sähköpostiinsa, jonne se tulee edelleen muokattavana
Microsoft Word dokumenttina.
5.Käyttäjä voi välitallentaa dokumentin haluamaansa paikkaan ja lähettää sen sopimusosapuolelleen tarkistettavaksi.
Tarvittavat pienet korjaukset tehdään saadun palautteen pohjalta käyttäjän toimesta Microsoft wordilla.
6. Käyttäjä tallentaa lopullisen dokumentin ja osapuolet allekirjoittavat sen. Se voidaan muuttaa tarvittaessa pdf-muotoon
ja allekirjoittaa ja tallentaa sähköisesti.
Suomessa Agensin dokumenttimoottori on integroitu Sign Space digitaaliseen allekirjoitukseen ja dokuemntin hallintaan
vaihtoetona dokumentin omalle jatkotyöstämiselle. Sitä on helppo käyttää molemmilla tavoin. Pilvipalveluun liittyen
järjestelmään lisätään automaattisesti Agensin lakimiesten tekemät uudet sopimukset ja työkalut sekä päivitetään
mahdollisista lainsäädännön muutoksista johtuvat korjaukset sekä kehitetään olemassa olevia työkaluja palautteen
pohjalta. Luontiprosessiin voi tutustua videoita katsomalla tai klikkaamalla valittua tuotetta Agensin verkkosivuilla.
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DIGITAALISET SOPIMUKSET KÄYTTÄJÄNÄKYMÄ:

Agensin Legal Tech Editor ja Flow on markkinoiden helppokäyttöisin alustatyökalu rakentaa itse digitaalisia sopimuksia,
asiakirjoja ja työkaluja sekä hoitaa versionhallinta ja materiaalien päivitys koko organisaatiossa. Pohjaksi saatte
halutessanne yli 120 valmista Agens Oy:n asiakirjatuotetta.

LEGAL TECH EDITOR JA FLOW AMMATTILAISEN TYÖKALUN KÄYTTÄJÄNÄKYMÄ:

✓
✓
✓
✓

Etuja:
Nopea integraatio ilman kalliita projekteja
Voitte itse rakentaa sisällön/Agens voi rakentaa oman sisältönne
White Label tai neutraali ulkoasu
Tehostaa ajankäyttöänne yli 70%
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✓
✓
✓
✓

Omien asiakirjatyylienne vakiointi
Integroitavissa digitaalisesti asiakkaillenne
Agens Oy:n koulutus, palvelumuotoilu, tuki käytölle
Agensin ja sen omistajien SLA tuki ja kehitystyö erikseen sovitulla tavalla

✓

Agensin verkostojen kautta Suomen paras IT -osaajien ja juristien palveluverkosto.

KATSO VIDEOT YOUTUBESTA RATKAISUISTAMME:
https://www.youtube.com/channel/UCzVKWmPDMOHY-pPiSrmeC4A
Jälleenmyynti Agensin työkaluilla Asiakkaan alustalla tai Agensin alustalla: 70%/30% Value Sharing malli (Myyjä/Asiakaspalvelun toteuttaja ja Asiakas laskuttaja 70% /Alustan tarjoaja 30%). Jälleenmyynnin jälkihyvitteet 3 kuukauden välein
sekä perus ylläpitomaksu vuodeksi kerrallaan alustalle.

AGENS OY YRITYKSENÄ:
Asiakkaisiimme lukeutuu isompia yritysyhteenliittymiä, mediayhtiöitä, yrityskehitysyhtiöitä sekä suomalaisia PK- ja
start up-yrityksiä sekä juridiikan ammattilaisia. Omistajiamme ovat 3 IT-yhtiötä (Citrus Oy, Codemen Oy, Q-Factory Oy
sekä juridiikan ammattilaisia, sijoittajia ja yksityishenkilöitä. Strategisena teknologia partnerinamme ja omistajanamme on IT-yhtiö Citrus OY, joka vastaa meille ylläpidosta ja on kehitysyhteistyökumppanimme. Agensin ydintiimillä
on vankka juridiikan ja yritysjohtamisen kokemus. Katso lisää : www.agens.fi

_____________________________________________________________________
AGENS OY YHTEYSTIEDOT
Seppo Parviainen
Toimitusjohtaja, MBA, OTK, Dif hallitusammattilainen
+358 40 171 1241
seppo.parviainen@agens.fi
Myynti, Palvelut

Tuomas Huokuna
Verkostoliiketoiminnan johtaja, LLM
+358 44 724 3677
tuomas.huokuna@agens.fi
Verkosto, Kumppanuudet

Tommi Tiainen
Hallituksen puheenjohtaja
+358 40 586 9066
tommi.tiainen@agens.fi
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Sijoittajat

AGENS OY LISENSSIMME JA LEGAL TECH PALVELUMME

Yrittäjälisenssi: 1-2 käyttäjää

•
•
•

Max. 200 ulosotettua asiakirjaa vuodessa (alimmillaan 3 € per asiakirja).Hinta 50,-/kk/Alv 0%.
Lisää Yrittäjälisenssiin Sign Space sähköinen allekirjoitus ja dokumentinhallinta dokumen-teillesi. Hinta 100 /kk/alv
0%.
Laskutus: Vuosi etukäteen kerralla. Irtisanomisaika: 3 kuukautta

Yrityslisenssi: 3 käyttäjää. Hinta alkaen 100,-/kk/alv 0%. Lisäkäyttäjät 20,-/käyttäjä.
3-10 käyttäjää yrityksessä omaan käyttöön ja asiakastyöhön. Max. 400 ulosotettua asiakirjaa
vuodessa. Laskutus: Vuosi etukäteen kerralla. Irtisanomisaika: 3 kuukautta.

Lisää Yrityslisenssiin Sign Space sähköinen allekirjoitus ja dokumentinhallinta doku-menteillesi. Hinta 200 /kk/alv
0%. Laskutus: Vuosi etukäteen kerralla. Irtisanomisaika: 3 kuukautta.
Pro Legal Tech lisenssit: asianajo- ja lakitoimistoille ja suurten yritysten In House juristeille räätälöidään
tarpeidenne mukaan kattaen esimerkiksi 10-30 käyttäjää ja 2000 ulosotettua dokumenttia vuodessa. Hinnat
alkaen 250 euroa alv 0%/kuukausi. Ratkaisut sovitaan erikseen riippuen käyttäjämääristä ja dokumenteista.
Laskutus: Vuosi etukäteen kerralla. Irtisanomisaika: 3 kuukautta.

Legal Tech Editor ja Flow lisenssi: Tämä on ammattilaisen työkalu rakentaa itse omat digitaaliset sopimukset ja
asiakirjat ja työkalut 500,-/kuukausi + 20,-käyttä-jä/kuukausi. Tämä kattaa myös SLA:n ja runkona olevat kaikki
Agensin sopimuspohjat.
Sekä digitaalisten asiakirjojen luonti että versiohallinta itsenäisesti. Palvelumuotoilu ja koulutus ryhmille ja
käyttäjille 100,-/tunti ALV 0%. Asiakkaalle rakennettava asiakkaan sisältö digitaaliseen muotoon valmiiksi 45,-/sivu
ALV 0% + palvelumuotoilu on saatavissa 100,-/sopimus alv 0%.
Vaativat uuden teknologian työt kattaen omistajistamme Citrus Solutions Oy:n tai Codemen Oy:n mukana olon
erikseen sovittuihin projekteihin 120,-/tunti ALV 0%. Asiakkaan asiakkaalle tehtävät integraatiot sekä Asiakkaan
määrittelemien sisältöjen mukaiset digitaaliset prosessityöt tarjouksen mukaan.
Laskutus: Vuosi etukäteen kerralla. Irtisanomisaika: 3 kuukautta.
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Asiakkaan omat dokumentit: Rakennamme myös Asiakkaille omia dokumentteja Asiakkaan sisällöin vain Asiakkaan
käyttöön erikseen sopien hintaan:
Palvelumuotoilu 100,-/per dokumentti ja hinta per sivu 45 euroa alv 0%. Ylläpito osana lisenssiä tai erikseen
sopien.

•

Laskutus: Vuosi etukäteen kerralla. Irtisanomisaika: 3 kuukautta.

•

Jälleenmyynti Agensin työkaluilla Asiakkaan alustalla tai Agensin alustalla: 70%/30% Value Sharing malli
(Myyjä/Asiakaspalvelun toteuttaja ja Asiakas laskuttaja 70% /Alustan tarjoaja 30%). Jälleenmyynnin jälkihyvitteet
3 kuukauden välein sekä perus ylläpitomaksu vuodeksi kerrallaan alustalle.
Laskutus: Perus ylläpitomaksu: Vuosi etukäteen kerralla. Jälkihyvitteet 4 kertaa vuodessa. Irtisanomisaika: 3
kuukautta.
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