
Legaltech og brugen af ny teknologi er fremtidens svar på effektiv juridisk opgaveløsning.  
Hos Bech-Bruun er vi blandt landets førende aktører inden for digitale juridiske services og  
har vores egen inhouse legaltech-afdeling. Vi hjælper jer til at spare både tid og ressourcer  
og med at sikre fuldstændig compliance med gældende lovgivning. 

Juraen er  
blevet digital



DPA Service 
Før ansvarlig kontrol med din virksomheds databehandlere 
Med DPA Service (et produkt af .legal) er det gjort enkelt at kontrollere, at din virksomheds 
databehandlere handler i overensstemmelse med reglerne. Den digitalt outsourcede løsning 
opdateres løbende i takt med ændringer i lovgivningen og vejledninger fra Datatilsynet, så dine 
databehandlere bliver evalueret på de relevante parametre.

Safe2Whistle 
Sørg for tryg indberetning af mistanke om uregelmæssigheder  
Safe2Whistle er vores whistleblowerordning, som overholder alle lovkrav og gør det sikkert  
for din virksomheds medarbejdere at indberette uregelmæssigheder. Med Safe2Whistle får  
I en komplet løsning, hvor vi sørger for alt fra etablering og drift til grundig screening af  
indberetninger.

SmartDraft
Spar tid på udarbejdelse af juridiske dokumenter 
SmartDraft er en digital dokumenttjeneste til at skræddersy dine juridiske dokumenter.  
Det sparer din virksomhed tid og ressourcer, sikrer ensartethed og høj kvalitet samt reducerer 
risikoen for fejl i udarbejdelsen af dokumenter. 

PACTIUS 
Effektivisér kontraktstyringen og optimer bundlinjen 
Med PACTIUS Contract Management (et produkt af .legal) skaber du orden og overblik i din 
virksomheds kontraktstyring med et system, der hjælper med effektiv dokumentsikring og 
risikostyring. 

Privacy 
Få overblik over behandling af personoplysninger
Privacy (et produkt af .legal) er et complianceværktøj, der giver overblik og ét samlet sted til  
at dokumentere og administrere din virksomheds behandling af personoplysninger, så din 
virksomhed til enhver tid er i stand til at fremvise et samlet overblik til Datatilsynet.

Vil du vide mere om vores digitale juridiske services?
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