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1.AGENS OY – LEGAL TECH TYÖKALU, JOTA KEHITETÄÄN JATKUVASTI TULEVA ISUUDEN
DIGITAALISIIN EKOSYSTEEMEIHIN YHTEENSOPIVAKSI. KEINOÄLYN HYÖDYNTÄMINEN  
INTERAKTIIVISESSA VUOROVAIKUTUKSESSA KONEEN JA KÄYTTÄJÄN VÄLILLÄ TULE-
VAISUUDEN PALVELUNA: CONTRACT AS A SERVICE WWW.AGENS.FI. SE ON:

-YritystenLegalTech työkalu tehdä itse nopeammin omat sopimuksensa (yli 70 % nopeammin) Keinoälyn mukaan tuonti asiakkaan ja sopimuksentekijän 
vuorovaikutuksessa siirrettävissä Agensin teknologiaan kasvaa kehitystyössä.

-Asiakas ja juristi voivat tehdä etäyhteydessä valmiin asiakirjan/dokumentin allekirjoitusta varten

-Erilaisten digitaalisten prosessien sähköinen hallinta (HR, Legal, Kaupankäynnin sopimukset jne) alustana Yritysten työkaluna

-Useiden kieliversioiden teko samasta sopimuksesta (esimerkiksi 5 kielinen NDA alle 10 minuutissa !)

-Olemassa olevien sopimuspohjien laaja muokattavuus (lisää jotain, poista jotain, käytä sellaisenaan)

- Kaikkiin asiakirjoihin liitettävissä digitaalinen allekirjoitus. Agens Oy:llä on 3 pääkohderyhmää, joille kullekin on oma palveluesite ja päätuotteet:

1. SUURET YRITYKSET JA LIITOT:  Yritysten kokonaisratkaisut, Standardi alustapalvelu tai Räätälöity alustapalvelu asiakkaan omien dokumenttien luomiseen 
ja ylläpitoon Agensin LegalTech teknologialla ja tuella . Katso esite:
https://www.agens.fi/pdf/AGENS_PALVELUESITE_YRITYKSET.pdf

2. :PK –YRITYKSET JA YHDISTYKSET: Sopimuspaketti,  Yritysten vuosipaketti tai Standardi alustapalvelu. Katso esite:
https://www.agens.fi/pdf/AGENS_PALVELUESITE_PK%20YRITYKSET%20JA%20YHDISTYKSET.pdf

3. YKSITYISHENKILÖT : Asiakirjoja kaikkiin käytännön elämän tarpeisiin verkkokaupasta etäluontina kattaen juristin hyväksynnän ja tarkistuksen. Katso esite:
https://www.agens.fi/pdf/AGENS_PALVELUESITE%20_IHMISILLE%20JA%20YHTEISOILLE.pdf
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1.AGENS OY – LEGAL TECH TYÖKALU, JOTA KEHITETÄÄN JATKUVASTI TULEVA ISUUDEN
DIGITAALISIIN EKOSYSTEEMEIHIN YHTEENSOPIVAKSI. KEINOÄLYN HYÖDYNTÄMINEN  
INTERAKTIIVISESSA VUOROVAIKUTUKSESSA KONEEN JA KÄYTTÄJÄN VÄLILLÄ TULE-
VAISUUDEN PALVELUNA: CONTRACT AS A SERVICE WWW.AGENS.FI. MITEN KÄYTÄT 
RATKAISUA:

-Valitse tarvitsemasi  palvelu:  Esimerkiksi Alustapalvelu omille muokattaville dokumenteillesi. Valitse prosessi, jota haluat hallinnoida digitaalisesti  (Esim
Legal,Sopimukset, HR toiminnot, Compliance jne).

- Sisällön määrittelyt Agensin kanssa  ( omat mallitekstit, tai Agensin pohjat kysymykset ja niiden muokkaus eri tilanteisiin , kieliversiot, logiikka), keinoälyn 
tuonti muokkaukseen, kielikonfiguraattorit jne) Keinoälyn kautta syntyvä interaktiivinen vuorovaikutus käyttäjän ja koneen välillä tekniikan kautta.

- Käytössäsi on suuri määrä  eri tilanteisiin mukautuvia sopimuksia yritysten ja yksityishenkilöiden tarpeisiin. Saat järjestelmään myös omat sopimuspohjasi, 
joiden monikäyttöisyyttä voidaan muokata: Sopimus muuntuu tarpeen mukaan reaktiivisesti

-Agensin Yleissopimuskoneella voit tehdä älykkäästi kaikenlaisia uusia sopimuksia ja luotava sopimus mukautuu tekoälyä hyödyntäen ja kysymyksiin 
vastaamalla käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Sopimuksen laatiminen  Agensin sopimuskoneella on helppoa ja nopeaa. Sopimuskoneemme  ohjeistaa 
sopimuksen laatimisessa.  Standardi alustapalvelu, Sopimuspaketti yrityksille, Yritysten vuosipaketti, yksittäiset sopimukset – valitse oma ratkaisusi.

- Suurin ero perinteisiin word-pohjiin on erilaisiin tilanteisiin ohjaavat kysymykset, niiden avulla huomioitavat erikoistilanteet ja niistä johdetut nopeat
sisällöt ja älykäs muokattavuus. Etäsopiminen ja tarvittaessa sähköinen allekirjoitus luotuihin dokumentteihin.

-Yrityspaketti sisältää asiakkaan luomiin dokumentteihin juristin tarkastamisen ja hyväksymisen etänä, jolla varmistetaan tehtyjen ratkaisuiden laillisuus mutta
myös taloudellinen tarkoituksenmukaisuus. Alustapalvelussa yritys hallinnoi itse tämä puolen.

- Agens tarjoaa tukea omien dokumenttien palvelumuotoilussa ja sisään ajamisessa järjestelmiin sekä tuntijuristi palvelua tehokkaasti, nopeasti ja edullisesti.
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2.AGENS OY:N KAUPALLISET PALVELUT 

- Agens Oy on saanut teknologisen  kehitystyön valmiiksi Tekesin T&K projektissa  ja syksyllä 2017 on käynnistetty kaupallistaminen. Yhtiöllä on jo pilottisopimus Edita 
Publishing Oy:n kanssa, sopimuksia vuodelle 2018, yli 100 toimitettua asiakirjaa asiakkaille sekä yli 40 jätettyä yritystarjousta ja neuvottelut käynnissä lukuisien 
merkittävien yritysten kanssa (mukana miljardiluokan yritys, kansainvälisiä suuria toimijoita sekä merkittäviä liittoja)

- Agens ratkaisun esittelemiseksi tarjoamme testin eli testituotteen ja koodin, jolla pääsette luomaan oman salassapitosopimuksenne.

Tuote löytyy osoitteesta:                                                                      https://www.agens.fi/#/editform/46

Koodi tuotteen avaamiseksi on :                                                        81710926453154216.

Käsittelettehän tuotekoodia luottamuksellisena. Kysymykset demotuotteesta voi ohjata Tuomas Huokunalle, yhteystiedot lopussa.

-Agens Oy hakee Suomen noin miljardin – kahden miljardin euron lakipalveluitten markkinoista yli 5 %:n markkinaosuutta keskittymällä kohderyhmiensä perusjuridiikan ja 
sopimushallinnan tehostamiseen viimeisimmillä digitaalisilla, työtä heti tehostavilla ratkaisuilla. Agens hakee voimakasta kansainvälistä skaalautumista ja kasvua.

- Agens tarjoaa yritysasiakkailleen mahdollisuuden operoida itse omia dokumenttejaan Agensin LegalTech ratkaisulla (alustapalvelu) tai tarjoaa sopimus-
ten, kauppakirjojen ja dokumenttien kaupallista yhteistyötä itse operoimalla asiakkaansa kanssa (Yrityspaketit). Yksityishenkilöt voivat luoda ja ostaa keskeisimmät 
yksityishenkilöiden tarvitsemat asiakirjat Agensilta verkkoyhteyden kautta  ja juristin tarkastamina.
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ESIMERKKEJÄ YRITYKSILLE TARJOTTAVISTA SOPIMUKSISTA JA ASIAKIRJOI STA 
2018 

Yritysten kokonaisratkaisut:
Standardialusta- vuosisopimus ammattilaisen suurkäyttöön
Sopimuspaketti yritykselle- PK Yritysten sopimuspohjat omaan 
käyttöön
Yritysten vuosipaketti-sisältää juristin tarkastuksen ja 
hyväksynnän
Yleissopimuskone kaikenlaisiin sopimuksien tekoon

Yritysten hallinnointi:
Osakassopimus osakeyhtiöt 
Yhtiösopimus kommandiittiyhtiöt 
Yhtiösopimus avoin yhtiö 
Yhtiökokouskutsu osakeyhtiöt 
Yhtiökokouspöytäkirja osakeyhtiöt 
Hallituksen kokouskutsu osakeyhtiöt 
Hallituksen kokouspöytäkirja osakeyhtiöt
Hallituksen päätös prokurasta

Isännöitsijäntodistus 
Isännöintisopimus 
Tilintarkastuskertomus 

Kauppasopimukset: 
Tarjous              
Myyntisopimus 
Toimeksianto sopimus
Lisenssisopimus 
SaaS sopimus 

Vuokrasopimus liiketilat
Tavallinen velkakirja 
Konkurssiuhkainen maksukehotus 
Hankintasopimus 
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ESIMERKKEJÄ YRITYKSILLE TARJOTTAVISTA SOPIMUKSISTA JA ASIAKIRJOI STA 
2018 

Pienurakkasopimus
Remonttisopimus
Pienremonttisopimus 
Toimeksiantosopimus 
Palvelusopimus 
Toimitussopimus

Työasiat:
Henkilökohtainen salassapito- ja tietoturvasopimus  
Salassapitosopimus 
Multilingual NDA  

Työsopimus, toistaiseksi voimassa oleva 
Työsopimus, määräaikainen 
Johtajasopimus 
Toimitusjohtajasopimus
Työsopimuksen irtisanomisilmoitus 
Lomautusilmoitus    

Kauppakirjat: 
Osakekauppakirja 
Asunto-osakkeiden kauppakirja
Kiinteistön Kauppakirja
Irtaimen Kauppakirja
Venekauppakirja     

Tulossa 2/2018:
Tietoturvapolitiikka
Laaja tietosuoja sopimusliite
Kevyt tietosuoja sopimusliite
Tietosuojalainsäädännön mukainen ilmoitus

Alustapalvelu:

Yrityksen omat sopimukset, asiakirjat, ilmoitukset Agensin
Legal Tech alustaan yrityksen omaan käyttöön
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3.RAJAPINTARAKENNE

Sisällön 

määrittelyt 

(mallitekstit, 

kysymykset, 

kieliversiot, 

logiikka),keinoälyn 

tuonti 

muokkaukseen,

kielikonfiguraat-

torit jne

Workflowtyökalut,

Governance-mallit 

Web-sovellus

Tietokanta

CRM

Sähköinen 

arkisto

Mahdolliset 

järjestelmäintegraatiot:

SmartForms

lomakegeneraattori



RAJAPINTARAKENNE

Yrityksen omaan käyttöön Alustapalveluna tarjoamme :

-Kevyt integraatio Agensin järjestelmästä salasanan ja käyttäjätunnuksen kautta
-Pilvipalvelu integraatio asiakkaan sopimuspankin ylläpitoon asiakkaan pilvi-palvelussa
-Järeä integraatio asiakkaan järjestelmiin
-Järeä Pankki- ja Vakuutusyhtiölainsäädännön mukaiset vaatimukset täyttävä
raskas integraatio

Agensin Kumppanina järeämmissä integraatioissa toimii Citrus Solutions Oy:

http://www.citrus.fi
http://www.citrus.fi/me

Agensin digitaalisten sopimusten käytön kehittämisessä huomioidaan Keinoälyn käyttö
älyk-käissä kysymyksissä ja vastauksissa/luoduissa sisällöissä sekä mahdollisuus tulevaisuudessa
hyödyntää lohkoketjuteknologiaa jakelussa ja varastoinnissa.
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4. AGENS OY:N TIIMI MUODOSTUU YHDISTELMÄSTÄ TEKNOLOGISIA INNOVAATIOITA JA 
KAUPALLISTA JA JURIDISTA KOKEMUSTA

HTTPS://WWW.AGENS.FI/CONTACT

TUTUSTU TOIMINTA-AJATUKSEEMME VIDEOLLA!

www.agens.fi
Hallitustiimistä:!

Tomas Forsgård
Hallituksen puheenjohtaja
+358 50 558  0030
tomas.forsgard@agens.fi
https://www.linkedin.com/in/tomas-forsg%C3%A5rd-
6692955/

Matti Muukkonen
Hallituksen varapuheenjohtaja
+358 50 3522 394
matti.muukkonen@agens.fi
https://www.linkedin.com/in/mattimuukkonen/

Agens Oy, 2723912-6
Tallberginkatu 1 C 135 Helsinki

www.agens.fi
Liiketoiminnasta: 

Seppo Parviainen
Toimitusjohtaja
+358 40 1711 241
seppo.parviainen@agens.fi
https://www.linkedin.com/in/seppo20/

Tuomas Huokuna
Verkostomanageri
+35844 724 3677
tuomas.huokuna@agens.fi
https://www.linkedin.com/in/tuomashuokuna/

Agens Oy, 2723912-6
Tallberginkatu 1 C 135 Helsinki
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SOVI ENEMMÄN.

RIITELE VÄHEMMÄN.

KESKITY OLENNAISEEN.


