
Nemt, hurtigt 

og professionelt

Juridiske onlineskabeloner

Direkte integration til CVR

Brugervenlige dokumentguides

Vi har automatiseret den rutineprægede del af 

advokatens arbejde, så du kan spare tid og penge.

Altid ajourført

Spar 90% af tiden

Undgå manuelle fejl



Alt, hvad der kan 
automatiseres, vil blive 
automatiseret

Dokumenter.dk er legaltech 
i praksis

I 2016 fastslog en rapport fra Boston 

Consulting Group, at legaltech i 

fremtiden vurderes at kunne erstatte 

mellem 30-50% af det juridiske  

standardarbejde, som i dag udføres 

af advokatfuldmægtige og junior- 

advokater.

Ifølge Stanford Universitys tech- 

index er dokumentautomatisering 

i dag den hastigst voksende af alle 

legaltech-kategorier i USA.

Den nye standard

Når evnen til at kunne optimere,  

producere og levere værdi hvert 

minut er forretningsmæssig sund 

fornuft, så kan det ikke overraske,  

at automatisering af juridiske  

dokumenter på kort tid er blevet den 

nye standard i advokatbranchen.

Advokatens rådgivning er alt- 

afgørende i komplekse forhold, hvor 

et erfarent overblik, der kan tænke 

på tværs af et sagskompleks, kan 

give den rette rådgivning, og dermed 

løse opgaven. Det samme gør sig 

ikke altid gældende for en række 

juridiske rutineopgaver. 

Gevinsten er stor

I Danmark er behovet for at kunne 

automatisere udarbejdelsen af  

juridiske dokumenter tilsvarende 

stort. 

Der er stigende myndighedsmæssige 

og selskabsretlige krav til dokumen-

tation af formalia og compliance i 

erhvervsmæssig sammenhæng. 

For de virksom heder, som får trans-

formeret deres nuværende manu-

elle praksis til en mere effektiv og 

standardiseret proces, er gevinsten 

markant.

PROCES

Lavere tidsforbrug og

øget indtjening

Profit

Tid

FORRETNINGS-
UDVIKLING

Nu

Udvidelse af

forretningsområdet

Scope

4 fordele ved automatisering af juridiske standarddokumenter

Reducerer 

rutinearbejde

Optimerer interne 

processer og ressourcer

Frigør tid og ressourcer til 

værdiskabende arbejde

Giver mulighed for udvidelse  

af forretningsområde og  

potentiale for vækst



Kundernes forventninger 
forandrer sig

Med klienternes krav om hurtigere 

ydelser, gennemsigtighed og værdi 

for pengene, er der kommet et  

stigende pres for, at advokatkontor-

er og revisionsfirmaer forholder sig 
til digital innovation. 

Traditionsrige brancher udfordres i 

dag af nye aktører og selvbetje-

ningsværktøjer, hvor kunderne 

oplever strakslevering og pristrans-

parens. Hvis man som professionel 

ikke aktivt tager disse digitale værk-

tøjer til sig og anvender dem til sin 

egen fordel, er der reel risiko for, at 

man bliver sat bagud og mister den 

konkurrenceevne, der er afgørende, 

når markedet løbende digitaliseres.

Fokus på den daglige rådgivning

Med Dokumenter.dk understøttes 

juridiske kerneprocesser digitalt 

og effektivt.  I får kvalitetssikret 

mulighed for at forenkle basis- 

ydelser og sætte fokus på om- 

drejningspunkt i den faglige råd- 

givning og vurdering. 

Juridiske dokumenter kan debiteres 

efter den reelle værdi, der effektivt 

skabes og leveres til klienten, frem-

for efter en præmis baseret alene på 

medgået tid.

Tiltrække og fastholde talent

Med Dokumenter.dk automatiseres 

tidskrævende manuelle arbejds-

gange effektivt. Det forbedrer 

produktiviteten og indtjeningsevnen 

og skaber samtidig en mere attraktiv 

arbejdsplads for nye generationer af 

digitalt orienterede medarbejdere, 

der forventer at kunne arbejde agilt 

med moderne værktøjer. 

Når rutineopgaver automatiseres, 

frigøres også tid til værdiskabende 

rådgivningsarbejde, der øger motiva-

tionen og løfter det faglige niveau. 

Det er vigtigt i kampen om at kunne 

tiltrække og fastholde talentfulde 

medarbejdere.

Et nyt mindset

Dokumenter.dk er ikke kun et  

praktisk digitalt værktøj – vi faci-

literer også et nyt mindset omkring, 

hvordan man kan optimere og drive 

sin forretning, når man arbejder  

med juridiske dokumenter. 

 

Dokumenter.dk er et digitalt  

paradigmeskift.

ØKONOMI

Fast pris

Fast pris med abonnement

Automatisering af 

rutinearbejde sparer 

tid og penge

JURA I DAG 

JURA I FREMTIDEN

Junior

Senior

Partner

Digitalt paradigmeskiftDigitalt paradigmeskift



Dokumenter.dk 
leverer automatisering af 
juridiske dokumenter 

Markedets mest avancerede 
digitale løsning 

Vores platform er en brugervenlig 

brancheløsning, der kombinerer et 

komplet juridisk dokumentbibliotek 

med intelligente skabeloner og 

automatisk integration af virksom-

hedsdata fra CVR via API.

Når de enkelte trin i dokument- 

guiden er gennemført, autogenere- 

res dokumentet og er klar til down-

load og Digital Signatur. Det sparer 

op til 90% af den tid, der ville skulle 

bruges, hvis dokumentet skulle  

udarbejdes i en klassisk skabelon  

og manuelt kvalitetssikres for  

konsekvensrettelser. 

Det er en besparelse, der er 
til at tage at føle på

Det cloudbaserede arkiv giver 

dig mulighed for sikker, krypteret 

opbevaring og nem adgang fra alle 

enheder – 24/7. Det fjerner reelt 

behovet for at arbejde med flere 
systemer, herunder eksisterende 

e-signeringsløsninger og arkivfor-

mater, der bliver overflødige med 
den komplette 360 graders løsning 

fra Dokumenter.dk.

Mere end 1.500 advokater og 
revisorer bruger os hver dag

Kernemålgruppen er professionelle 

rådgivere, herunder advokater, 

juridiske afdelinger, administratorer 

og revisorer, der med fordelagtigt 

årsabonnement baseret på bruger-

licens opnår fuldt og ubegrænset 

adgang til dokumentbiblioteket.

Siden 2004

Siden opstarten i 2004 er omfanget 

af dokumenter løbende blevet 

udvidet i takt med efterspørgsel og 

brugerbehov hos de mere end 1.500 

advokater og revisorer, der i dag 

benytter Dokumenter.dk i profes-

sionelle abonnementsløsninger.

Dokumenter.dk har lavet et  

overbevisende koncept, hvor  

systemet automatisk genererer  

præcis det dokument, man skal  

bruge. Det er super ligetil og  

intuitivt opbygget. Det kan klart 

anbefales til advokatbranchen.

Walther Rebernik, 

partner & advokat (H), 

NORDIA Advokatfirma

Så enkelt er det at lave et juridisk dokument online

Svar på spørgsmålene  

i den intelligente guide

Virksomhedsoplysninger 

integreres automatisk

Modtag færdigt doku-

ment på få minutter

Udskriv digitalt og 

del dokumentet straks

1 2 3 4



En standard 

brancheløsning

Samarbejder med Danske 
Advokater

Dokumenter.dk har udviklet 

branchens mest avancerede 

legaltech-løsning til automatiser-

ing af juridiske dokumenter, og vi 

investerer løbende i udvikling af nye 

funktionaliteter og integrationer, 

der skaber værdi for vores mange 

brugere.

Vi samarbejder med branchefor-

eningen for danske advokatvirksom-

heder, Danske Advokater, der har 

indgået aftale om medlemsfordel 

på baggrund af en gennemgang af 

både funktionalitet og kvalitet af de 

juridiske dokumenter.

Teknologispring 

 

Med en standard brancheløsning 

fra Dokumenter.dk opnås alle de 

fordelagtige gevinster ved auto-

matisering. I får mulighed for i et  

teknologispring at overgå fra  

manuelle processer til dokument- 

automatisering uden kostbar  

udvikling af egne IT-løsninger  

med fremtidige vedligeholdelses-

forpligtelser. 

 

Løsninger til alle advokat- og 
revisionsvirksomheder

Vi tilbyder Plug & Play firmaløs-

ninger, der tager udgangspunkt i 

jeres konkrete behov. Løsninger 

som positivt kan medvirke til at 

sikre den nuværende og fremtidige 

konkurrenceevne.

Mindre kontorer og selvstændige 

får digital adgang til Advokatens 

Værktøjskasse og kan dermed 

matche langt større virksomhed-

er på både kvantitet og kvalitet. 

Større advokat- og revisionsfirmaer 
kan supplere eksisterende interne 

systemer eller helt erstatte dem 

med vores avancerede white-label 

enterpriseløsning. 

Har I egne kontorspecifikke 
paradigmer, kan de indarbejdes i 

Dokumenter.dk som nye intelligente 

skabeloner. Det er muligt at få 

skræddersyet den løsning, der pas-

ser bedst til jeres konkrete behov. 

Dermed opnås alle fordelene ved 

automatisering, effektivt og nemt 

implementerbart.

Dokumenter.dk og deres digitale 

platform med API til CVR er i min 

optik en ny Golden Standard for, 

hvordan selskabsretslige doku-

menter kan udfyldes, og til at sikre, 

at formalia er korrekt på plads.

Søren Friis Hansen, professor, 

CBS LAW



Fordele med 
Dokumenter.dk

Dokumenter.dk leverer et højt  

fagligt niveau, der styrker vores  

360 graders kvalitetsrådgivning  

til kunderne. De digitale inte- 

grationer til CVR gør det let og 

eliminerer manuelle fejl. 

Vi er meget tilfredse med sam-

arbejdet og kan klart anbefale 

Dokumenter.dk

Jesper Seehausen, Partner & 

Risk management, Beierholm

Danmarks største juridiske  
dokumentbibliotek

Med mere end +135 intelligente 

skabeloner og tusindvis af doku-

mentvarianter dækkes i praksis alle 

behov inden for både erhvervsjura 

og privatjura. Herunder behovet for 

adgang til et udvalg af relevante 

dokumenter på engelsk, der er  

udarbejdet på professionelt  

korrespondentniveau.

Udarbejdet og kvalitetssikret  
af advokater
 

Alle juridiske paradigmer og  

skabeloner er udarbejdet af erfarne 

advokater, der bruger de samme 

dokumenter i egne sager. Vi står 

personligt med navn og faglighed 

på mål for alle artikler og doku-

menter på platformen, og vi tilbyder 

mulighed for personlig vejledning i 

den juridiske Hotline.

Altid opdateret
 

Vores juridiske team sørger for, at 

dokumenterne altid er opdateret i 

overensstemmelse med gældende 

lovgivning og retspraksis. 

Det sparer advokater og juridiske  

afdelinger mange timer med at holde 

sig ajour og sikre, at egne standard-

dokumenter fortsat er brugbare.

Intelligente dokumentguides

Til hvert af de mange forskellige  

juridiske dokumenter har vi  

udarbejdet en intelligent guide.  

Du vælger det dokument, der skal 

laves, og starter dokumentguiden. 

Herefter svares trinvis på spørgs-

målene. Med vores dokumentguides 

kan et juridisk dokument udformes 

på få minutter.



Dokumenter.dk er en hurtig,  

nem og genial løsning. Man er  

sikker på, at dokumenterne altid  

er opdaterede. Har selv brugt  

dem siden 2004 – og altid  

henvist og anbefalet dem  

til andre.

Martin Utiger, advokat (H)  

Utiger Advokater

API til CVR
 

En af de centrale funktioner i  

systemets dokumentguides er 

integrationen til CVR samt andre 

offentlige registre. Indtastes en 

virksomheds CVR-nummer, hentes 

automatisk korrekte og opdaterede 

oplysninger. 

Personligt og krypteret  
arkiv i skyen

Med en gratis brugerkonto får du 

adgang til ”Mit arkiv”. Her kan 

du nemt finde alle de færdige 
dokumenter, du har lavet tidligere. 

Dermed er dine juridiske dokumenter 

altid digitalt tilgængelige på både 

desktop og mobil, når du skal  

bruge dem.

Gem og fortsæt senere

Når du er logget ind, kan du gemme 

en dokumentguide undervejs og 

færdiggøre senere. Når du senere 

starter dokumentguiden igen, bliver 

du automatisk spurgt, om du vil 

fortsætte med dit udkast.

Færdige dokumenter både  
som PDF og Word

Når du har svaret på spørgsmålene 

i dokumentguiden, kan det juridiske 

dokument hentes både som PDF og 

Word med mulighed for at arbejde 

videre i dokumentet.



Vi har brugt Dokumenter.dk i  

mange år og er meget tilfredse  

med både kvalitet og service. 

På den nye platform hentes  

virksomhedsdata automatisk 

ind i dokumentet. Det er smart, 

sparer os for en masse skrive-

bordstid og er med til at sikre en 

høj leverancekvalitet. Det kan klart 

anbefales til revisorbranchen

Frederik Bille, Statsautoriseret 

revisor, JH Revision

Mulighed for digital signatur

Når du er færdig med dit dokument, 

kan du vælge at underskrive fysisk 

eller digitalt. Med Dokumenter.dk’s 

digitale signaturløsning kan doku-

mentet underskrives og automatisk 

gemmes i arkivet. Nogle dokumenter 

kræver fysisk fremmøde hos notar 

for at være juridisk gyldige. 

Tilgængelig på både desktop  
og mobil, 24/7

Med Dokumenter.dk kan du udforme 

korrekte og juridisk gyldige doku-

menter når, og hvor det passer dig. 

Uanset om du er på kontoret,  

hjemmekontoret eller hos en kunde.

Kan tilpasses med eget logo

Det åbne Word-dokument betyder, 

at du let kan kopiere indholdet  

over i et nyt masterdokument med 

virksomhedens skrifttype og logo,  

så det passer til jeres øvrige  

kommunikation udadtil. 

Hjælp online, på mail og telefon

Sammen med hvert dokument har vi 

lavet en udførlig artikel med værdi-

fuld baggrundsviden og de forhold, 

du skal kende for nemt at kunne 

besvare spørgsmålene i dokument-

guiden. Er du i tvivl undervejs, kan 

du kontakte vores juridiske Hotline 

på telefon 4533 1830 og kontakt@

dokumenter.dk, hvor vi sidder klar 

alle hverdage mellem 9 og 15. 



Danmarks Største  
Dokumentbibliotek

Procesret

Ægtefælleskifte og bodeling

Ejendomshandler

Skat og regnskab

Arveret

Familieformueret

Blanketter

+500 dokumentvarianter

Samarbejder med Danske Advokater

Fuldmagtsforhold

Selskabsret

Boligforening

Erhvervslejeret

M&A

Ansættelsesret

Boliglejeret

Entrepriseret

Konkurs og insolvensret

GDPR

Kontrakter og aftaleret

Erhvervsjura & Privatjura



Vælg et abonnement, der 
passer til dit behov, eller 
en enterpriseløsning til 
hele virksomheden

Book en demonstration 

af Dokumenter.dk

Efterfølgende får du mulighed 

for selv at prøve at arbejde 

med dokumenterne på egen 

hånd. Det er gratis.

Send en mail til  

kontakt@dokumenter.dk  

med dine kontaktoplysninger.

Vi er sikre på, at du bliver 

glad for det.



Abonnement giver mulighed for at lave  

juridiske dokumenter for en fast pris pr. bruger  

pr. år. Vælg mellem vores abonnementer til yderst 

attraktive priser, som er målrettet professionelle 

rådgivere, advokater, revisorer, start-ups og 

SMV’er.

Enterpriseløsningen henvender sig særligt 

til virksomheder med flere brugere, der skal kunne 
arbejde effektivt og sikkert sammen på tværs, og 

er det optimale set-up til større organisationer og 

virksomheder med juridiske afdelinger. 

Har I et speciale og særlige ønsker, udvikler vi  

gerne nye intelligente skabeloner, så det hele kan 

samles i en platformsløsning hos Dokumenter.dk.

Uanset hvilken løsning, der vælges, er der altid 

adgang til Danmarks største juridiske dokument-

bibliotek med opdaterede intelligente guides, gratis 

adgang til vores juridiske Hotline, personligt login, 

eget krypteret arkiv med dokumenter i skyen, 

mulighed for digital signering og meget mere.

Enterpriseløsning

Standard

• Ubegrænset adgang for hele virksomheden

• Dokumenter med eget firmalogo 
• Styring af adgangsrettigheder og roller

• Statistikmodul

• Fast pris efter aftale

White label

• Eget white-label microsite

•  Jeres eksisterende paradigmer  

oprettes som intelligente skabeloner

•  Nye dokumentvarianter kan  

udarbejdes efter jeres behov

•  Fast pris efter aftale, som inkluderer  

opstart og drift

•  Spar omkostninger til udvikling og  

vedligehold af egne IT-systemer

Abonnementer

Ubegrænset adgang 

Abonnementstyper:

• Professionel+

• Revisor 

• Administrator

• SMV

• Start-up

Rabat for medlemmer af Danske Advokater  

og FSR – danske revisorer

Få mere tid til 

værdiskabende 

rådgivning.



Så nemt fungerer
Dokumenter.dk

Frigør ressourcer

Optimerer processer

Styrker indtjeningen

Dokumenter.dk ApS  •  Ørnegårdsvej 18  •  2820 Gentofte

Telefon: +45 4533 1830  •  E-mail: kontakt@dokumenter.dk

CVR-nr. 27701272

Mere end 1500 advokater og revisorer

bruger Dokumenter.dk hver dag i

professionelle abonnementsløsninger

Dokumenter.dk er en cloudbaseret plug and play-løsning,  

der fjerner behovet for kostbare IT-investeringer og  

fremtidige vedligeholdelsesomkostninger.

Vælg skabelon og følg

dokumentguiden

Virksomhedsoplysninger  

integreres automatisk via CVR

Dokumentet er redigerbart

i egen Word-Master

Færdigt dokument er klar til

download på få minutter

Dokumentet kan signeres

digitalt og deles på e-mail
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