Αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία
Εμπειρίες από το Νομικό Τμήμα της Hewlett Packard Enterprise

Γιώτα Κρεμμυδά
Ιούνιος 2018

Ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ανατρεπτικός

Η κουλτούρα της
επιχείρησης είναι
σημαντική – Το ΝΤ
εξελίσσεται μέσα στη
επιχείρηση

Η ψηφιακή κουλτούρα
δεδομένη για start up –
στόχος για τις
παραδοσιακές επιχειρήσεις

Η τεχνολογία αυτοματοποιεί
πολλές λειτουργίες σε μία
επιχείρηση – οι επιχειρήσεις
αναλαμβάνουν ρίσκα
προκειμένου να
μετασχηματιστούν

Η επιχείρηση δημιουργεί
κουλτούρα υποστήριξης
των αλλαγών από τους
ανθρώπους
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πραγματικότητα

Το Νομικό Τμήμα υπεύθυνο για τη
λειτουργία του πλήρως («end to
end”), όπως και τα υπόλοιπα
τμήματα της επιχείρησης.
Χρησιμοποιεί εργαλεία για να
παρέχει αλλά και να προμηθευτεί
υπηρεσίες εσωτερικά.

Οι ‘Νομικές Λειτουργίες’
καθετοποιημένη μονάδα στις
Νομικές Υπηρεσίες,
αναφερονται συνήθως
απ’ευθείας στον GC ή CLO.

Οι δικηγόροι αναμένεται να
μπορούν να χειρίζονται
ψηφιακά εργαλεία, να αντλούν
πληροφορίες ή/και να
εργάζονται μέσα σε αυτά. Η
χρήση χαρτιού ελαχιστοποιείται
και αποθαρρύνεται.
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Τεχνολογία και Νομικό Τμήμα
Τα πιο συνηθισμένα εργαλεία (οργάνωση, παροχή υπηρεσιών, προμήθεια υπηρεσιών)

– Ηλεκτρονική διαχείριση υποθέσεων και εξόδων, ηλεκτρονική τιμολόγηση – Team Connect
– Ηλεκτρονική υπογραφή

– Corporate files management tool – GEMS
– Time tracking tool – Team time
– Salesforce.Com – ηλεκτρονική διαχείριση πωλήσεων με ενσωματωμένο εργαλείο για τη νομική διαχείριση
συμβολαίων – APTTUS
– Amenities Tool
– Εργαλεία όχι αποκλειστικά νομικά: Skype for business, hangout Google, slak etc, SharePoints, Workday,
Travel,

– Third parties legal data bases : Lexis, Practical Law etc
– Task forces : IP/ Litigation / Agility Center
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Τεχνολογία και άνθρωποι
Η προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντων είναι μέρος της νέας ψηφιακής εποχής
– Επενδύουμε στη γνώση – στη δια βίου μάθηση
- Δημιουργούμε περιβάλλον που υποστηρίζει τη διαφορετικότητα, εμπνέουμε και καθοδηγούμε

- Επιστρέφουμε στις κοινότητες που λειτουργούμε (probono)
– Δεν υποστηρίζουμε τους εωτερικούς μας πελάτες, φέρνουμε το αποτέλεσμα
- Επιβραβεύουμε

– Ευνοούμε την καινοτομία – επιτρέπουμε στους ανθρώπους να αμφισβητήσουν το status quo
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Οι έντεκα κανόνες του «γκαράζ»
– Believe you can change the world.
– Work quickly, keep the tools unlocked, work
whenever.
– Know when to work alone and when to work
together.

– Share — tools, ideas. Trust your colleagues.
– No Politics. No bureaucracy. (These are
ridiculous in a garage.)
– The customer defines a job well done.

– Radical ideas are not bad ideas.
– Invent different ways of working.
– Make a contribution every day. If it doesn’t
contribute, it doesn’t leave the garage.

– Believe that together we can do anything.
– Invent.
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Thank

you

