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Szanowni Państwo,
Miło jest mi poinformować, że Wolters Kluwer Polska, Krajowa Izba Radców Prawnych oraz działająca przy
niej Fundacja Subsidio Venire podpisali umowę, której celem jest rozszerzenie dotychczasowej współpracy.
Wśród głównych celów partnerstwa znalazły się organizowanie szkoleń dla aplikantów i radców, popularyzacja
tematyki LegalTech oraz pogłębienie współpracy wydawniczej. Wzorem ubiegłych lat, przygotowaliśmy też
ofertę skierowaną do 1- i 2-osobowych kancelarii radcowskich, które na preferencyjnych warunkach będą mogły
wyposażyć się w program LEX Kancelaria Prawna.
W zależności od potrzeb i specjalizacji kancelarii, proponujemy do wyboru 3 pakiety: Standard, Optimum,
Premium. Już w wersji podstawowej (Standard) możliwy jest dostęp do całego prawodawstwa polskiego
i europejskiego, orzecznictwa oraz najlepszych komentarzy do najważniejszych ustaw. Dodatkowo mają Państwo
możliwość wybrania 1 lub 2 modułów specjalistycznych z 12 dziedzin prawa m.in.: zamówień publicznych, prawa
europejskiego, budownictwa, ochrony środowiska i zdrowia, bankowości, finansów.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na www.kancelaria-prawna.LEX.pl oraz wyboru pakietu najlepiej odpowiadającemu Państwa praktyce zawodowej.
Z poważaniem,

Dlaczego LEX?

Joanna Rossa
Dyrektor Segmentu Kancelarie Prawne
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

LEX to znacznie więcej niż system informacji prawnej.
Fundamenty LEX stanowią elektroniczna baza informacji prawnej, usługi eksperckie oraz praktyczne
narzędzia. Harmonijne połączenie tych trzech elementów dostarcza unikalnych korzyści użytkownikom
LEX-a. System zawiera wiedzę ze wszystkich dziedzin prawa, a każdy klient może wybrać wersję LEX-a
dostosowaną do swojej profesji i potrzeb. Dzięki personalizacji systemu profesjonaliści mogą korzystać
z wyselekcjonowanej wiedzy podejmując trafne decyzje.

LEX - nowoczesne rozwiązanie dla Twojej kancelarii
Baza informacji prawnej

Najlepsi autorzy

Najbogatsza na rynku baza zawierająca akty
prawne oraz szereg dokumentów autorskich.

7000 ekspertów dba o najwyższy poziom
wiedzy LEX.

Usługi eksperckie

Rada Naukowa

Bezpośredni kontakt z uznanymi ekspertami
i praktykami umożliwia szybkie rozwiązanie
konkretnych problemów.

Wybitni specjaliści zasiadający w Radzie
Programowej, doradzającej zarządowi Wolters
Kluwer Polska, opiniują i dyskutują pomysły
na kierunki rozwoju i nowe funkcjonalności LEX.

Technologia i narzędzia

Zespół redakcyjny

Rozwiązania LEX wykorzystują LegalTech oraz
elementy sztucznej inteligencji i machine learning.

Redakcję LEX-a tworzy zespół ponad
100 stałych pracowników-ekspertów,
którzy codziennie aktualizują bazę wiedzy.
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LEX Kancelaria Prawna
– wszyscy prawnicy zyskują dostęp do LEX-a

LEX Kancelaria Prawna to program, który już w wersji podstawowej zawiera dostęp do całego prawodawstwa polskiego i europejskiego, orzecznictwa oraz najlepszych komentarzy do najważniejszych ustaw.
Teraz posiada aż 12 modułów specjalistycznych.
LEX Kancelaria Prawna to produkt dla kancelarii, niezależnie od liczby
zatrudnionych prawników. Z LEX-a mogą korzystać WSZYSCY prawnicy danej kancelarii.

Poznaj szczegółową zawartość programu:

STANDARD

OPTIMUM

PREMIUM

MODUŁY SPECJALISTYCZNE
Zamówienia Publiczne, Prawo Europejskie, Budownictwo, Ochrona Środowiska,
Ochrona Zdrowia, Banki*, Finanse, Księgowość, HR, Kadry, BHP, Windykacje.

1
2
do wyboru do wyboru

PRAKTYKA
LEX Linie Orzecznicze Prawo Cywilne
Procedury postępowania cywilnego
Wzory
LEX Linie Orzecznicze (wszystkie dziedziny prawa)
Procedury: administracyjne, karne, pracy, handlowe

WIEDZA
Komentarze Standard
Tezy z piśmiennictwa
LEX Komentarze (wszystkie dziedziny prawa)
LEX Monografie (wszystkie dziedziny prawa)
Glosy
LEX Systemy Prawa
Bibliografia PAN
LEX Czasopisma

NARZĘDZIA
Aktówka, Alerty, Kalkulatory, Terminarze
Wyszukiwarka instytucji
LEX Informator Prawno-Gospodarczy
LEX Tłumaczenia
LEX Search

PRAWO
Komplet aktów prawa polskiego i UE (w tym prawo miejscowe)
Orzecznictwo sądów polskich, organów administracji i UE
*moduł Banki dostępny tylko w LEX Kancelaria Premium
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LegalDesk
Sprawy i dokumenty kancelarii pod kontrolą
Kompletne
środowisko pracy
LegalDesk to jedno miejsce do gromadzenia i zarządzania danymi, niezbędnymi w pracy kancelarii: o klientach,
sprawach i terminach. Dzięki integracji z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych, Systemem LEX i GUS
tworzy kompletne i efektywne środowisko pracy.

Wygodne zarządzanie kancelarią
z dowolnego miejsca
Mobilność to codzienność, dlatego LegalDesk jest dostępny w przeglądarkach na dowolnych urządzeniach. W ten
sposób zapewnia wygodną pracę z dowolnego miejsca.

Bezpieczna praca z dokumentami
i plikami w chmurze
Dzięki certyfikowanej chmurze T-Mobile dane użytkownika
są bezpieczne jak nigdy dotąd, zgromadzone wszystkie
w jednym miejscu i zabezpieczone przed nieuprawnionym
dostępem.

Aplikacja, którą polubisz
Aplikacja powstała we współpracy z polskimi prawnikami
i według zasad projektowania user experience. To oznacza, że jest przyjazna w obsłudze, nie wymaga uczenia
się oraz zawiera funkcjonalności, których rzeczywiście
potrzebujesz.

Zamów prezentację → www.legaldesk.tech

Z LEX-em pracujesz szybciej i efektywniej
LEX Search to innowacyjna wyszukiwarka będąca „silnikiem” LEX-a. Powstała w oparciu o sztuczną
inteligencję, dlatego wyniki wyszukiwania są precyzyjniej dopasowane do zapytania. W ten sposób
szybciej znajdujesz właściwy dokument, a Twoja praca staje się wygodniejsza.

Narzędzia optymalizujące pracę:

LEX Cloud

LEX Documento

» Pozwala na bezpieczne gromadzenie i udostępnianie plików współpracownikom

» Twórz dokumenty aż 60% szybciej

» Daje możliwość dodawania własnych dokumentów

» Automatyczne uzupełnianie i sprawdzanie poprawności wielu dokumentów: od wniosków
po umowy, formularze czy pozwy w oparciu
o gotowe szablony

» Przy zakupie licencji imiennej koszt dopłaty
wynosi tylko 1 zł

» Automatycznie pobieranie danych z GUS

LEX Edytor

LEX Connect

» Integruje LEX-a z edytorem MS Word

» W przypadku braku internetu, kontynuujesz
pracę z dokumentami, które zgromadziłeś
w LEX.

» Jeszcze szybciej stworzysz dokument prawny
lub zaktualizujesz już istniejący

www.kancelaria-prawna.LEX.pl
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