Agens Oy on digitaalinen lakiasiaintoimisto. Hyödynnämme älykästä teknologiaa ja tarjoamme liikejuridiikan
palveluja KAIKEN KOKOISILLE YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE MUTTA MYÖS IN HOUSE JURISTEILLE LEGAL TECH JA
JURIDIIKAN KUMPPANINA. Agensilla on myös Lakiasianajotoimisto- ja Asianajotoimisto yhteistyötä Legal Tech
toimittajana. Näin tarjoamme nykyaikaisen ja tehokkaan mallin Asiakkaittemme kokonaisvaltaiseen lakiasioitten
hoitamiseen.
yrityksemme alan keskiarvoja 2 kertaa alemmat hinnat pohjautuvat yli 120 digitaaliseen työkaluumme, jotka tarjoamme
edullisesti myös yrityksesi käyttöön. Katso lisätietoa yhtiöstämme ja toimintatavoistamme: www.agens.fi

Agensin liikejuridiikka on Suomen kustannustehokkainta, koska hyödynnämme itse huippu digitaalisia työkalujamme ja
sovittaessa tarjoamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme käyttöoikeuden digitaalisiin juridiikan työkaluihimme
erikseen sovittavalla lisenssimallilla. Katso demo videomme Legal Tech työkaluistamme:

https://www.youtube.com/channel/UCzVKWmPDMOHY-pPiSrmeC4A

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.
Vaihtoehtona oma sähköposti osoite ja itse luotu salasana.
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 väli tallentaa dokumentin haluamaansa paikkaan ja lähettää sen sopimusosapuolelleen tarkistettavaksi.
Tarvittavat pienet korjaukset tehdään saadun palautteen pohjalta käyttäjän toimesta Microsoft wordilla. Agensilla on myös
käyttäjätiliin pohjautuva dokumenttien säilytys järjestelmässään.
6. Käyttäjä tallentaa lopullisen dokumentin ja osapuolet allekirjoittavat sen. Se voidaan muuttaa tarvittaessa pdf-muotoon
ja allekirjoittaa ja tallentaa sähköisesti. Voit ostaa myös sähköisen allekirjoituksen luomallesi dokumentille kertapalveluna.
Suomessa Agensin dokumenttimoottori on integroitu Sign Space digitaaliseen allekirjoitukseen ja dokumentin hallintaan
vaihtoehtona dokumentin omalle jatkotyöstämiselle. Sitä on helppo käyttää molemmilla tavoin. Pilvipalveluun liittyen
järjestelmään lisätään automaattisesti Agensin lakimiesten tekemät uudet sopimukset ja työkalut sekä päivitetään
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mahdollisista lainsäädännön muutoksista johtuvat korjaukset sekä kehitetään olemassa olevia työkaluja palautteen
pohjalta. Luontiprosessiin voi tutustua videoita katsomalla tai klikkaamalla valittua tuotetta Agensin verkkosivuilla.

Agens Oy palvelee kaiken kokoisia yrityksiä liikejuridiikassa, sopimus- ja asiakirja-asioissa, juridiikan teon työkaluissa, niiden
kouluttamisessa, neuvotteluissa sekä muissa perinteisissä liikejuridiikan työssä. Agens Oy tarjoaa mm. Sopimusten ja
asiakirjojen laadinnan luontityökalun minkä tahansa asiakirjan laatimiseen tai juridisten prosessien alustatyökaluja sekä
liikejuridiikan lakipalveluita.
Agensin työkalulla erikokoiset yritykset ja vastuuhenkilöt voivat itse muotoilla ja rakentaa haluamansa
sopimukset ja asiakirjat
Sopimukset ja asiakirjat ovat tarjolla suomeksi ja osin englanniksi ja kaikkiin laatimiisi sopimuksiin saat haluamasi
kielikäännöksen tarvittaessa. Halutessanne saatte pienellä lisäveloituksella vielä Agensin juristin tarkastuksen
laatimillenne sopimuksille ja asiakirjoille
Agens Oy tarjoaa myös tuntijuristityönä erilaisten yritysjuridiikan prosessienne ja toimeksiantojenne hoitamista
joko asiakirja -ja sopimusprosessien osana tai niistä erillään Suomen tehokkaimpaan hintaan ja meillä on
digitaaliset työkalut useamman liikejuridiikan prosessin hoitoon
Yhteistyökumppanimme kautta asiakirjojen Sähköinen allekirjoitus, Sähköinen arkistointi, Sopimusten neuvottelu
osapuolten välinen turva viestintä ja viestinnän tallennus sekä Chat-neuvottelu mahdollisuus.
Voitte käyttää tätä myös yhtiönne kaikenlaisten dokumenttien ja materiaalien sähköiseen hallintaan sopimusten
ja asiakirjojen lisäksi.
Agens Oy tarjoaa myös Sign Space sähköisen allekirjoituksen kanssamme erikseen sopien.

Agens Oy tarjoaa huippuluokan digitaalisten työkalujen mahdollistamalla tehokkuudella Suomen
edullisimmat liikejuridiikan palvelut rautaisella kokemuksella. Sovi ulkoistetusta inhouse-juristipalvelusta kanssamme ja hyödy vuosiasiakkaan eduista
Meiltä myös joustavaan työnjakoon perustuvat yhteistyömallit sekä tukea ja taitoa neuvotteluihin ja liiketoiminnan
kehittämiseen. Vahvuusalueitamme ovat liikejuridiikassa Sopimusneuvottelut, Kaupan lakiasiat, Yrityskaupat,
Kansainväliset kaupan asiat, Yhtiöiden hallinnointi sekä GDPR- ja muut tietosuoja-asiat. Edullinen hintamme syntyy
digitaalisuuden tuomasta tehokkuudesta ja kokemuksesta.
Paras Hinta-Laatu-suhde
in House juridiikan palvelut ilman kiinteitä kuluja ja IN House juristien tukeminen
Sovittavissa myös kiinteä kuukausi hinta ja tuntipaketti, joka joustaa tarpeitten mukaan
Poikkeuksellinen osaaminen myös liikkeen johdollisissa asioissa
Suuri kokemus keskisuurista ja kasvuyrityksistä sekä Start Up- Yrityksistä
yhdistää Agensin työkalujen käyttöoikeus

Vuosiasiakkuuksiin voidaan

___________________________________________________________________________________________________
Olkaa yhteydessä:
Seppo Parviainen, MBA, OTK, Dif hallitusammattilainen
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Toimitusjohtaja/Myynti ja Palvelut
+358 40 171 1241/seppo.parviainen@agens.fi
Tuomas Huokuna, LLM
Verkostoliiketoiminnan johtaja/Kumppanuudet ja Verkostot
+358 44 724 3677/tuomas.huokuna@agens.fi
Tommi Tiainen
Hallituksen puheenjohtaja
+358 40 586 9066
tommi.tiainen@agens.fi
Investoijat
AGENS OY PALVELUT JA HINNOITTELU

YRITTÄJÄLISENSSIT
Yrittäjälisenssi: 2 käyttäjää

•

Hinta 50,-/kk/Alv 0%. Lisää Yrittäjälisenssiin Sign Space sähköinen allekirjoitus ja dokumentinhallinta dokumenteillesi. Hinta 100 /kk/alv 0%.

•

Laskutus: Vuosi etukäteen kerralla. Irtisanomisaika: 3 kuukautta

YRITYSLISENSSIT
Yrityslisenssi: 3-10 käyttäjää. Hinta 100,-/kk/alv 0

•

Lisää Yrityslisenssiin Sign Space sähköinen allekirjoitus ja dokumentinhallinta dokumenteillesi. 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. Hinta 250 euroa alv 0%/kuukausi.
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,-käyttäjä/kuukausi. Tämä kattaa myös SLA:n ja runkona olevat kaikki
Agensin sopimuspohjat.
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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.

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.
Jälleenmyyjät: Agensilla on tarjota tähän oma jälleenmyyntisopimus erikseen esitetyllä mallilla.

LAKIMIESTYÖ LIIKEJURIDIIKKA JA YKSITYISHENKILÖT
Lakimiestyö puitesopimus Yksityishenkilöille: 130 € / tunti alv 24%
Lakimiestyö puitesopimus Yrityksille:130 € / tunti alv 0 %
Lakimiehen tarkastus laatimillenne sopimuksille/saamallenne sopimusesitykselle:
1-4 sivua: on 50 € ja 5-20 sivua on 100 €. Pitemmät sivumäärät sovitaan erikseen.
Kiinteä kuukausi paketti: kattaen 4 tuntia tuntijuristityötä ja Yrityslisenssi Yrityksellenne yhteishintaan 400,/kk/Alv 0%. Tunnit tasoitetaan vuoden aikana kausivaihteluitten mukaisesti ja lisätunnit i voidaan lisätä sa- malla
tuntihinta tasolla.
Puolitamme nykyiset juridiikan vuosikulunne- paketti: samoilla tuntityön määrillä!
Ottakaa yhteyttä tapaamiseen. Antakaa nykyiset vuosittaiset tuntimäärät ja juridiikan kustan-nuksenne ja
annamme niistä kiinteän, sitovan vuositarjouksen. Laaditaan vuosisopimus kiinteään hintaan ja asiakas ohjaa In
House juristityötä Agensille.
Laskutus: Puitesopimus ja Yksityishenkilöt: Laskutus koontina kuukausittain. Irtisanomisaika on 1 kuukausi.
Laskutus: Kiinteä kuukausipaketti ja vuosipaketti:: Laskutus vuosi etukäteen ja korjaukset koontina 4 kuukauden
jaksoin tai sopimuksen päättyessä.. Irtisanomisaika on 3 kuukautta.
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