ServiceNow® Legal Practice Apps
Benut branche-expertise voor snelle configuratie en implementatie
ServiceNow® Legal Practice Apps helpt u een vliegende start op het digitale traject voor juridische

Belangrijkste voordelen

bedrijfsvoering te maken door veelvoorkomende en complexe juridische workflows snel te transformeren
van handmatige taken, e-mails en spreadsheettrackers naar een efficiënte en configureerbare digitale
workflow op basis van branchestandaarden. Voorbij zijn de dagen dat software op de plank stond

•

Snellere time-to-value met
best practice-workflows
vanuit de branche

•

Benutting van Now Platform
van selfserviceaanvraag tot
servicelevering

•

Prioritering van juridische
transformatie op basis van
reële juridische scenario's

•

Stel gedeelde serviceteams
samen voor eenvoudige en
herhaalbare processen

•

Ontketen de productiviteit
van teams door hindernissen
en handmatige taken
te elimineren

•

Spits workflows eenvoudig
toe op unieke zakelijke eisen

•

Breng kansen voor andere
mogelijkheden binnen de
juridische workflow aan het
licht met behulp van het
Now Platform

of minimaal werd gebruikt. Met Legal Practice Apps kan uw juridische team snel rendement
op investeringen behalen, terwijl u tegelijkertijd de weg vrijmaakt voor toekomstige groei en
voortdurende uitmuntende servicelevering aan uw zakelijke belanghebbenden.

Eenvoudige contracten
Preclearance van
aandelen
Belangenconflict
Digitaal forensisch
onderzoek
Op maat…

Out-of-the-box juridische workflows bieden juridische teams de vliegende start die ze nodig
hebben voor hun digitale transformatie
Legal Digital Forensics
Biedt een gestroomlijnd proces voor het toewijzen en volgen van beheerde eDiscovery-query's in
verschillende bedrijfssystemen als gevolg van een juridische actie waarvoor interne digitale forensische
inlichtingenverzoeken zijn vereist. De forensische grondslag kan ook door externe toepassingen worden
gebruikt om eDiscovery-services met toegevoegde waarde te leveren, waaronder documentopslag.

Belangenconflict
Maakt het beheer mogelijk van het publiceren, goedkeuren en registreren van belangenverstrengeling
die kan ontstaan door werknemers met conflicterende belangen of loyaliteiten.

Preclearance van aandelen
Helpt een organisatie om te voldoen aan haar beleid met betrekking tot preclearance van aandelen
door middel van automatisering van preclearance-verzoeken en -goedkeuringen van werknemers.
De app initieert een verzoek van een werknemer om effecten te kopen binnen een open handelsvenster
voor personen die goedkeuring nodig hebben voordat een transactie kan worden uitgevoerd.

Eenvoudige contracten
Stroomlijnt het proces voor het indienen van verzoeken en goedkeuringen voor standaardcontracten met
externe partijen, zoals leveranciers, klanten en partners. Juridische afdelingen kunnen de verzoeken beheren
en verwerken via een gecentraliseerde gedeelde service, waardoor kostbare tijd vrijkomt voor complexere
juridische zaken. De app biedt ondersteuning voor het opslaan van documenten op Box, OneDrive en
Google Drive en kan ook worden gedistribueerd voor de goedkeuring van elektronische handtekeningen
met integratie met populaire oplossingen van andere leveranciers, waaronder DocuSign en Adobe Sign.
De CRM-integratie met Dynamics CRM zorgt voor realtime validatie van kansen en accounts.
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