Sieć Nextlaw Global Referral Network uruchamia nową
inicjatywę w zakresie strategicznych innowacji oferując
swoim członkom nowe technologie, produkty i usługi

2 sierpnia 2017
Warszawa—2 sierpnia 2017 roku, Nextlaw Global Referral Network, największa i najbardziej innowacyjna sieć
łącząca klientów z prawnikami obejmująca wszystkie ważniejsze jurysdykcje świata, uruchomiła najnowszą wersję
swojej ulepszonej platformy cyfrowej. Za jej pośrednictwem członkowie będą mieć dostęp do technologii, produktów i
rozwiązań umożliwiających poprawę jakości świadczonych przez nich usług i pozwalających uzyskać przewagę
konkurencyjną.
Sieć Nextlaw Global Referral Network uruchomiła pierwsze trzy produkty i usługi, w tym (1) zaawansowaną
technologicznie konsolę analityczną do obsługi danych, opracowaną przez firmę FileFacets, (2) platformę
pozwalającą kancelariom na łatwą i efektywną identyfikację najlepszych prawników z portalu Hire an Esquire, a także
(3) dostęp do treści opracowanych przez kancelarię Dentons w ramach specjalnej inicjatywy przygotowanej przez jej
Amerykański Zespół ds. Bezpieczeństwa. Członkowie mogą zapoznać się z poszczególnymi produktami i poznawać
ich zalety w centrum członkowskim platformy i na partnerskich witrynach.
Jeff Modisett, Szef Nextlaw Global Referral Network, powiedział: „Aktualnie mamy ponad 470 członków i dane na
temat 25.000 prawników w ponad 180 krajach, w tym we wszystkich ważniejszych jurysdykcjach świata, a także w
poszczególnych praktykach i sektorach, a naszym kolejnym priorytetem będzie wsparcie członków w opracowaniu
nowych i innowacyjnych sposobów wzmocnienia ich działalności, poprawy jakości usług i zwiększenia
konkurencyjności. Przekształcamy naszą sieć w platformę, która oprócz zapewnienia członkom wszystkich korzyści
płynących z tradycyjnych sieci rekomendujących usługi prawników, umożliwi im dostęp do najnowocześniejszych
innowacji, technologii, produktów i usług, tak by wszyscy członkowie mogli czerpać jak najwięcej korzyści – zarówno
z platformy jak i od siebie nawzajem.”
„Jednym ze sposobów na realizację celu jaki sobie postawiliśmy jest pozyskiwanie nowych technologii, produktów i
rozwiązań związanych z usługami prawniczymi i udostępnianie ich członkom bezpłatnie lub w konkurencyjnych
cenach”, powiedział. „Będziemy to robić z naszą spółką Nextlaw Labs działającą we współpracy z zewnętrznymi
dostawcami technologii i usług, a także podzielimy się wybranymi zaawansowanymi technologicznie innowacjami
opracowanymi bezpośrednio przez Dentons.”
“Sieć Nextlaw Global Referral Network w dalszym ciągu pozostaje unikalną globalną platformą, a najnowsza
inicjatywa to kolejny przykład budowy kultury stałej innowacji w Dentons i w Nextlaw” powiedział Joe Andrew,
Globalny Prezes Dentons. „Nawet jako największa kancelaria świata, wiemy, że żadna firma nie dysponuje
najbardziej odpowiednim zespołem posiadającym optymalne doświadczenie w każdym sektorze i w każdej
jurysdykcji, w której klient będzie potrzebował doradztwa. Stąd tak ważna jest platforma, która połączy talenty z
całego świata i właśnie dlatego będziemy kontynuować jej rozwój.
Kancelaria Dentons w ostatnim okresie uzyskała nagrodę LegalWeek za 2017 rok w kategorii Innowacja Roku za
stworzenie sieci Nextlaw Global Referral Network.
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FileFacets, spółka z portfela inwestycyjnego
Nextlaw Labs
FileFacets oferuje technologie analityczne umożliwiające kancelariom prawniczym wykorzystanie zaawansowanych
rozwiązań służących do wyszukiwania informacji a tym samym przyspieszenie i poprawę możliwości analizy,
gromadzenia i pozyskiwania danych, a także zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych. Więcej informacji tutaj.
Chris Perram, Szef FileFacets wyjaśnił: „To wyjątkowa możliwość dotarcia przez nas do wielu setek kancelarii różnej
wielkości i przekazania im wiedzy na temat najnowszego oprogramowania i technologii analizy danych, a także
podzielenia się nimi poprzez ich wprowadzenie na rynek. Każda strona na tym korzysta: my pozyskujemy nowe
możliwości biznesowe i informacje od członków sieci Nextlaw Global Referral Network, członkowie uzyskują dostęp
do najnowszych i najlepszych technologii, natomiast sama sieć wzmacnia siłę platformy i dodaje do niej nową
wartość.”

Hire an Esquire, spółka z portfela inwestycyjnego
Nextlaw Labs
Hire an Esquire zapewnia dostęp do sieci ponad 6.000 wyselekcjonowanych prawników wspierających kancelarie
prawnicze na zasadzie stałej lub tymczasowej współpracy (lub w modelu mieszanym). Więcej informacji tutaj.
Julia Shapiro, Szef Hire an Esquire, powiedziała „Małe i średniej wielkości kancelarie są liderami w zakresie adaptacji
technologii i wdrażaniu efektywnych metod prowadzenia biznesu. Firmy te korzystają w elastyczny sposób z usług
utalentowanych prawników, co jest bardziej efektywnym rozwiązaniem pod względem kosztów oraz rozszerza zakres
świadczonych przez nie usług, równocześnie korzystnie wpływając na stałe koszty zatrudnienia. Bardzo cieszymy
się, że nasza platforma partnerska będzie miała możliwość zwiększenia swojego zasięgu na tym rynku.”

Amerykański Zespół ds. Bezpieczeństwa
Amerykański Zespół ds. Bezpieczeństwa Dentons to nowa praktyka, która odpowie na powstający wśród kancelarii
prawniczych popyt na usługi w dziedzinie business intelligence i cyber-bezpieczeństwa, obejmująca swoim
zasięgiem wszystkie najważniejsze jurysdykcje świata.
„Nextlaw Global Referral Network będzie udostępniać nowe technologie, produkty i usługi kwartalnie lub w miarę
dostępności, a ponadto zbuduje zaawansowane kanały wymiany informacji zwrotnej, tak byśmy nie tylko zapewniali
unikalną wartość dla naszych członków, ale również uczyli się od siebie wzajemnie”, dodał Modisett. „Mówiąc
wprost: razem mamy większą siłę.”

O Nextlaw Global Referral Network
Nextlaw Global Referral Network to największa i najbardziej zaawansowana technologicznie sieć polecająca usługi
prawników na świecie. Powstała w październiku 2016 roku i od tego czasu połączyła już ponad 470 firm będących jej
członkami, zrzeszając ponad 25.000 prawników we wszystkich ważniejszych jurysdykcjach świata. Ponadto
współpracując ściśle ze swoją siostrzaną spółką, Nextlaw Labs, platforma wprowadzi nowe technologie, produkty i
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usługi na rzecz swoich członków. Platforma ponadto obejmuje sieć Nextlaw Global Public Affairs Network, pierwszą
w swoim rodzaju sieć zrzeszającą ponad 50 największych na świecie najważniejszych firm public affairs i public
relations.

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za
innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz
Nextlaw Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory biznesowe oraz
prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywcą
nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do
najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi
prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com
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