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TAILAWRED TECH FOR PROS>
Huippuluokan digitaalisten työkalujen mahdollistamalla
tehokkuudella tarjoamme Suomen edullisimmat liikejuridiikan
palvelut korkealla ammattitaidolla ja suurella kokemuksella!

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 130 digitaaliseen työkaluumme, jotka tarjoamme edullisesti
myös yrityksesi käyttöön. Katso lisätietoa yhtiöstämme ja toimintatavoistamme: www.agens.fi
Agens pähkinänkuoressa:
-Agens tuntijuridiikka liikejuridiikassa 140,-/tunti alv 0% erillisen puitesopimuksemme mukaisesti.
Yli 10 tunnin työmääräiset toimeksiannot erillisen tarjouksen mukaisesti.
-Agens liikejuridiikan Smart Contract- työkalut Suomeksi tai Englanniksi erillisen listauksen mukaisesti
käyttäjämäärä ja käyttömäärä vuosilisensseinä: 1-3 käyttäjää 50,-/kk, 4-10 käyttäjää 100,-/kk ja 20-40
käyttäjää 250,-/kk sekä Lakiasiaintoimistojen ja Asianajotoimistojen suurkäyttäjä Legal Pro Lisenssit
alkaen 250,-/kk
-Tarjoamme myös Asiakkaan muiden sopimusten tai itse tekemien sopimusten tarkistusta sekä
liikejuridiikan riskianalyysejä ja liikejuridiikan hoitoa, Laajojen työkalujemme kautta tarjoamme
alan tehokkaimman liikejuridiikan palvelun.
Agens tarjoaa LUO SMART CONTRACT – SOPIMINEN /TUKIPALVELUT – SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS
digitalisoidun prosessin, joka integroituu sitä seuraaviin asiakkaan ratkaisuihin.

1: Create Smart Contract
Agens tool=
-Agens content or
-Customers content and
integrated solution

2: Agree
Agens support services:
-Business Legal work
- Document checking

3: E-Sign
Sign Space integrated
solution or
customers own solution
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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

Agens Oy:n liikejuridiikan palvelut
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. Suomenkieliset työkalut 124 kpl + englanninkieliset nousevat yli 100 kpl 31.12.2010
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. Luo ensimmäinen 95 % nopeasti=räätälöi wordilla loppu 5%.
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. Citrus Solutions yhteistyönä lukuisia Legal Robotics ratkaisuita.
Agens Oy tarjoaa myös Sign Space sähköisen allekirjoituksen kanssamme erikseen sopien.

Paras Hinta-Laatu-suhde
in House juridiikan palvelut ilman kiinteitä kuluja ja IN House juristien tukeminen
Työkielinä Suomi, Englanti ja Ruotsi
Poikkeuksellinen osaaminen myös liikkeen johdollisissa asioissa
Suuri kokemus keskisuurista ja kasvuyrityksistä sekä Start Up- Yrityksistä
Vuosiasiakkuuksiin voidaan yhdistää Agensin työkalujen käyttöoikeus

___________________________________________________________________________________________________
Olkaa yhteydessä:
Seppo Parviainen, MBA, OTK
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
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