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Oplossingen voor advocatenkantoren
Advocaten staan voortdurend onder druk om hoogwaardige diensten te verlenen aan hun klanten, zonder dat daarbij de kosten uit de hand lopen.
Vooruitstrevende advocaten nemen daarom in bedrijfsonderzoek naar omkoping, verduistering en andere misstanden steeds vaker de regie over van
de forensische accountants.
ZyLAB helpt advocaten grip te houden op de overweldigende hoeveelheden informatie waarmee u in deze grootschalige onderzoeken wordt geconfronteerd. Wij zorgen dat u tegemoet kunt komen aan de strakke deadlines van toezichthouders en rechtbanken, zonder daarbij niet-relevante of
privacygevoelige informatie te produceren.
Wij zorgen ervoor dat u al heel vroeg in het proces de feiten kent, zodat u zich kunt concentreren op het ontwikkelen van de beste juridische strategie
voor uw cliënt. Met ZyLAB wint u meer zaken en vergroot u uw concurrentievoordeel.

eDiscovery technologie voor advocaten
Er is een simpele maar zeer belangrijke reden om technologie te gebruiken in eDiscovery: met de juiste technologie levert u de hoogste kwaliteit, wint
u meer zaken en verstevigt u uw concurrentiepositie. eDiscovery oplossingen leveren uw cliënten talloze voordelen:
• Een proactieve dienstverlening – met technologie ontdekt u potentiële compliance problemen voordat ze ontstaan.
• U vindt sneller en meer relevante informatie.
• Met eDiscovery instrumenten kunt u al vroeg in een zaak een reële inschatting maken van de kosten en baten voor uw cliënt.
• In actieve audits kunt u de technologie gebruiken om potentiële risico’s op te sporen en uw cliënt behoeden voor problemen.
• U kunt uw cliënt de snelst mogelijke responstijd bieden in een eDiscovery.
• De technologie kan tevens worden gebruikt om uw cliënt “litigation-ready” te maken.
• Met eDiscovery instrumenten wordt het risico van informatie asymmetrie met de tegenpartijen en toezichthouders vermeden.
• Beter geïnformeerd dus een betere onderhandelingspositie.
• Vermijd risico en reputatieschade als gevolg van fouten en onwetendheid over de beschikbaarheid van technologie.
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Amerikaanse eDiscovery
Het is belangrijk om te beseffen dat (US) eDiscovery, eDisclosure en litigation support geen ‘Amerikaanse problemen zijn’. Sterker nog, eDiscovery
is overal en iedere Nederlandse advocaat moet er op voorbereid zijn.

Bronnen en drijfveren van eDiscovery in Europa
• US Civil cases en US class actions (US-FRCP).
• US-FCPA (Foreign Corruption Practice Act) en Dodd-Frank gerelateerde onderzoeken: als een niet-Amerikaanse organisatie in West-Afrika een
ambtenaar omkoopt, kan de VS dit bedrijf hiervoor in de Verenigde Staten aanklagen en vervolgen.
• UK Bribery act: u wordt al verantwoordelijk gehouden voor het niet-nemen van proactieve maatregelen om omkoping of corruptie te voorkomen!
• US Export Control. De VS staat geen export toe naar landen als Soedan, Cuba, Syrië, een enkele andere. Indien een niet-Amerikaans bedrijf
zaken doet met een van deze landen, kan de Amerikaanse tak van dit bedrijf hiervoor worden aangeklaagd.
• Sanctie programma’s van de VN, EU en VS .
• Extraterritoriale invloeden van Amerikaanse antitrust wetgevingen: indien een niet-Amerikaanse organisatie prijsafspraken maakt met een ander
niet-Amerikaans bedrijf en Amerikaanse consumenten hiervan de dupe zijn, kan de VS een zaak aanspannen tegen beide bedrijven, zelfs als de
illegale activiteiten plaatsvonden buiten de Verenigde Staten.
• Mededingingsonderzoeken van de EU.
• Sarbanes-Oxley non-compliance voor bedrijven met een Amerikaanse notering.
• Onderzoeken van Europese en nationale toezichthouders.
• Interne onderzoeken en audits om al het bovenstaande te voorkomen.
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Een eDiscovery start met een verzoek tot de overhandiging van data door een derde partij. Dit kan een civiele partij, een toezichthouder, een overheidsinstantie, interne onderzoeker of een andere partij zijn. En met dit verzoek begint het probleem. De gevraagde informatie is veelal ongestructureerd en verspreid opgeslagen (mail boxes, gedeelde drives, databases, memory sticks, telefoons, iPads, computers, internet email, cloud, sociale
netwerken, papier, enz.).
In deze informatiebrij moet u vertrouwelijke, privacy en responsive informatie vinden en classificeren. Niet-relevante informatie moet eruit worden
gefilterd. En ondertussen moet u ook voldoen aan de uiteenlopende regionale wetgevingen. Technologie helpt u daarbij.

Belangrijke eDiscovery feiten voor de Nederlandse advocaat
•

Dat als elektronisch opgeslagen informatie bestaat, het ongeacht het formaat of de locatie, het potentieel teruggevonden kan worden.

•

Dat met technologie gegarandeerd kan worden dat alleen relevante data wordt overlegd en gebruikt in een rechtszaak.

•

Disclosure kan worden beperkt door EU databescherming- en privacywetgeving. Mocht Europese en Amerikaanse jurisprudentie met elkaar
conflicteren, dan moet er worden onderhandeld over wat moet worden overlegd.

•

Het is van het allergrootste belang dat het juiste eDiscovery procedure wordt gevolgd om boetes en sancties in de VS te voorkomen. Fouten
in het overleggen, verzamelen en bewaren van informatie leiden vaak tot vervolgrechtszaken.

•

ZyLAB is de enige eDiscovery specialist die het volledige spectrum van het Electronic Discovery Reference Model (EDRM), de wereldwijde
standaard voor een eDiscovery proces, bestrijkt.

