Zo, dat gaat snel.
Die gebruikt Rechtsorde.
Rechtsorde is dé oplossing die juridisch onderzoek
krachtiger, intuïtiever en sneller maakt.

Altijd al op zoek geweest naar die supersnelle juridische
zoekmachine, die je in een oogwenk brengt naar de documenten
die je nodig hebt als jurist of fiscalist? Met het nieuwe Rechtsorde
werk je fijner dan ooit tevoren. Sneller zoeken, sneller resultaten
vinden en sneller verder op je gevonden resultaten. Dit zorgt
voor een optimale werkervaring met veel rust en overzicht.

Wat is het nieuwe Rechtsorde?
Rechtsorde is een razendsnelle zoekmachine waarmee je al
je juridische bronnen snel en efficiënt doorzoekt. Je zoekt met
behulp van de modernste zoektechnologie in één keer door
relevante openbare bronnen zoals wetten.nl en rechtspraak.nl,
talloze juridische vaktijdschriften, commentaren en handboeken
van grote en kleine uitgeverijen zoals Wolters Kluwer, Sdu,
Boom, Ars Aequi, Den Hollander en meer.

Zo helpt Rechtsorde jou
bij juridisch onderzoek:
• Snel zoeken en vinden door
intelligente, en nieuwste vorm
van, zoekmachine en filters
• Verbanden en links worden gelegd
om direct door te kunnen naar
gerelateerde informatie
• Beoordeel snel of informatie voor
jou relevant is via de previews
• Naadloze integratie met digitale
bibliotheek
• Blijf op de hoogte door het instellen
van attenderingen
• Gevonden documenten lees
je later na met de leeslijsten

Ga voor meer informatie naar www.rechtsorde.nl

In co-creatie met gebruikers

De nieuwste zoektechnologie

De afgelopen twee jaar is geïnvesteerd in de ontwikkeling van
een heel nieuw, state-of-the-art platform. Dat hebben we gedaan
in co-creatie met meer dan 60 juridische en fiscale professionals
in Nederland en dat merk je. Rechtsorde is razendsnel, overzichtelijk en eenvoudig in het gebruik. Geen wirwar aan knoppen meer.
Het is intuïtiever. Rechtsorde wordt continu doorontwikkeld en
nieuwe functionaliteiten blijven we toevoegen, zodat de relevantie
van het zoekresultaat ten opzichte van de zoekopdracht alleen
maar beter wordt. Onze gebruiker staat daarbij altijd centraal.

Rechtsorde zet Bluetick-technologie
in en biedt daarmee de nieuwste
vorm van juridisch onderzoek met
behulp van Artificial Intelligence en
Natural Language Processing.

Zoek in één keer door bronnen van onder andere deze uitgevers:

Hierdoor zoekt Rechtsorde actief
met de gebruiker mee en vind je
anders onvindbaar gebleven bronnen.
De technologie zorgt voor nieuwe
mogelijkheden als het vinden
van vergelijkbare uitspraken bij
uitspraken en het vinden van
vergelijkbare passages o.b.v. een
tekstselectie van bijvoorbeeld een
overweging in een uitspraak.

Ga voor meer informatie naar www.rechtsorde.nl

Voor wie is Rechtsorde?
Rechtsorde ondersteunt je bij je werk als advocaat, jurist, fiscalist
of student. Bij advocaten-, notaris- en belastingadvieskantoren,
van boutiquekantoren tot grote Zuidas kantoren.
Van grote bedrijfs-juridische afdelingen bij multinationals
tot solo-bedrijfsjuristen bij middelgrote ondernemingen.
Van kleine gemeenten tot aan provincies en waterschappen.
Maar ook voor de student is Rechtsorde een belangrijke tool
bij het doen van juridisch onderzoek.
Wat maakt juridisch onderzoek met het nieuwe Rechtsorde uniek:
• Bijna net zo snel als Google
• Alle informatie overzichtelijk en gestructureerd getoond
• Een clean zoekscherm
• Geen onnodige ballast, alleen dat wat relevant is
Ruim 30.000 professionals werken met het nieuwe Rechtsorde

“Elke jurist of fiscaal professional is
veel tijd kwijt met informatiebronnen
uitpluizen. Dankzij de introductie van
een intuïtieve en razendsnelle zoekfunctie in Rechtsorde komt er een
einde aan zoekstress voor gebruikers.”
Kees van Noorwijk | Docent Recht en Technologie
aan de Erasmus universiteit in Rotterdam

Weten wat Rechtsorde voor
jou kan betekenen?
In een persoonlijke demo laten
we je dat graag zien. Uiteraard
geheel gratis en vrijblijvend.

DEMO AANVRAGEN

Ga voor meer informatie naar www.rechtsorde.nl

