TID OG STED
Den 1. november 2016 klokken 09.00 til 16.00 Scandic Hvidovre, eller
Den 2. november 2016 klokken 09.00 til 16.00 Scandic Kolding

KURSUS

Begge dage kl. 9.30 - 16.30
Der er nem og gratis parkering ved begge hoteller.
TILMELDING
Tilmeld dig inden den 1. oktober 2016 via www.advokatupdate.nu eller kontakt os på telefon
66 15 90 43.
PRISER OG RABATMULIGHEDER
Pris pr. deltager kr. 3.582,- for kunder på vores nyhedsmailliste for advokater og 3.980,- for
andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms.
Hvis din arbejdsplads har deltaget flere gange før inden for de seneste 12 måneder, opnår
I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.
Rabatten er tilknyttet jeres CVR-nummer.
Gå ind på www.advokatupdate.nu under loyalitetsrabat, og se hvor stor rabat I kan opnå.
DELTAGERBEVIS
Der udstedes deltagerbevis på dagen
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Eventuelle yderligere oplysninger kan indhentes via advokatupdate@seminarer.dk eller på telefon 66 15 90 43. Besøg også www.advokatupdate.nu, hvor du kan læse gældende betalings- og
afbestillingsregler.

Advokatupdate.nu er en del af virksomheden Seminarer.dk, der siden1998 har leveret højaktuelle seminarer, kurser, konferencer og uddannelser. Alle vore arrangementer forestås af anerkendte specialister, der med stor faglig ekspertise leverer et indhold, der styrker den professionelle hverdag.

Advokatupdate.nu
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DIGITALISERING AF DEN
JURIDISKE SAGSBEHANDLING
- sagsbehandling på advokatkontoret



en del af



Digitalisering af den juridiske
sagsbehandling på advokatkontoret

HEADLINES
Kurset giver en 360 graders opgradering af din ”sagsbehandlings-værktøjskasse”, og bringer dig
videre fra ”almindelig” medarbejder til ”digital” medarbejder! Du vil kunne spare din virksomhed
for megen tid og andre ressourcer og blive den, man spørger til råds om digitale muligheder.
Vi vil komme omkring:

Alting digitaliseres i disse år i samfundet,
herunder også på advokatkontorer og hos domstolene.

• Brug af NemID (nøglekort, nøglefil etc.)
• Den nye sagsportal i retssager (hvor gælder den, hvordan bruges den osv.)

Kurset giver en bred opdatering om de nye digitale muligheder, som man bare skal kende som
sagsbehandler på et advokatkontor, for at ”være med”, både i forbindelse med opgaverne på
advokatkontoret, men også i forhold til domstole m.m.

• E-mail til betalingspåkrav, stævning mv. til retten

Vi kigger bl.a. på brug af NemID, den nye sagsportal i retssager, digital underskrift af dokumenter,
e-mails til/fra domstolene, persondatalovens begrænsninger af digital kommunikation, digital
betaling, digitalisering af retssagen (papirsagen udgår), brug af e-boks… og meget mere!

• E-mails til/fra domstolene: Hvordan gøres det?

Kurset er relevant uanset hvilket retsområde du sidder med, og er særligt relevant for dig, der er
beskæftiget med fx inkassosager og retssager.

• Digital forkyndelse fra rettens side, herunder status på telefonforkyndelse og e-forkyndelse
• Digital underskrift af dokumenter

• Persondatalovens krav til kryptering og til samtykke ved behandling af
• Personfølsomme oplysninger
• Digital betaling (fx med MobilePay og Swipp)
• Digitalisering af selve retssagen (papirsagen udgår)
• Produktion af filer med tekstgenkendelse (PDF-fil)
• ”Sådan laver man en gul lap på en fil” (brug af iAnnotate)

UDBYTTE

• Brug af SMS’er i sagsbehandlingen (herunder lydfiler, video-selfies)

Du vil blive opgraderet med en lang række digitale kompetencer, herunder se, hvordan man
i praksis bruger de mange digitale muligheder. Du vil endvidere blive opdateret med nyeste
regler om digitaliseringen. Og du vil blive orienteret om kommende ændringer både i regler
og i praksis.

• Brug af Facebook til informationssøgning og kommunikation
• Brug af e-boks
• Digitaliseringen af retssalen med storskærm, iPads osv.,
• Afhøring af vidner via videolink
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• Ny rets-app til vidner

UNDERVISER
Brian Nygaard Oswald, Cand.jur. tidligere advokat.
Brian Nygaard Oswald har udgivet talrige artikler i f.eks.
UfR og Advokaten og er forfatter til en række bøger, herunder Forældelses i Praksis. Efter i mere
end 10 år at have arbejdet som advokat deponerede han sin bestalling i 2013 for primært at hellige sig sin store interesse for
formidling og undervisning.

