AI-baseret
dokumentanalyse
En hurtigere og mere effektiv gennemgang af dokumenter takket
være kunstig intelligens.
Når store juridiske projekter sættes i gang, ligger der et betydeligt arbejde i dokumentbehandling og overholdelse af deadlines. Kunstig intelligens gør det muligt at sortere, kvalificere og
analysere tusindvis af dokumenter på kort tid – og på et højt niveau. Det bidrager til en mere
effektiv gennemgang af dokumenter for vores advokater.
AI-baseret dokumentanalyse gør det muligt at behandle alle typer af dokumentation og
kontrakter på tværs af sprog, fagområder og filtyper.

Fordelene ved AI-baseret dokumentanalyse er flere


Identificering af information. Systemet identificerer automatisk typen af kontrakter
og klausuler samt væsentlige nedslagspunkter, som er en hjælp til den praktiske gennemgang.


Grundig gennemgang. Systemet bidrager til at opdage forhold, som man ved en manuel
gennemgang ikke på samme måde ville opdage.


Effektiv opgavestyring. Med indbygget opgavestyring er det gjort let at tildele dokumenter til alle brugere og følge arbejdsprocessen fra start til slut.


Selvstændig læring. Systemet træner sig selv og opdaterer kontinuerligt dets intelligens
for hvert projekt, som gør den bedre til at identificere relevant information.


Kvalitetssikring. Kombinationen af kunstig intelligens og omfattende juridisk erfaring
sikrer en strømlinet gennemgang af dokumenter af høj kvalitet.


Udnyttelse af ressourcer. Systemet gør det muligt at samle, organisere og analysere store
mængder af dokumenter, så afvigelser og øvrige forhold hurtigt identificeres.


Samlet overblik. Systemets avancerede søgefunktion giver et struktureret og visuelt
overblik over datamængden.

Processen er enkel
1

Dokumenterne indhentes og kategoriseres.

Dokumenterne analyseres ved hjælp af kunstig intelligens.
2 	
3

Dokumenterne er klar til gennemgang.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om AI-baseret dokumentanalyse, er vi klar til at besvare dine spørgsmål og
tager gerne et uforpligtende møde. Læs også mere på www.bechbruun.com/legaltech
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