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Complete en bewezen ediscovery oplossing
ZyLAB eDiscovery is een complete oplossing voor al uw eDiscovery projecten en andere juridische onderzoeken. Gebruikers kunnen heel eenvoudig
legal holds creëren en volgen, gemakkelijk gegevens verzamelen en verwerken, early case assessments uitvoeren en documenten beoordelen, redigeren en produceren in originele vorm; allemaal vanuit één geïntegreerd systeem. Omdat alle gegevens worden verwerkt binnen hetzelfde beveiligde
platform, is het risico van corruptie of verlies van data geminimaliseerd.
ZyLAB’s eDiscovery platform is ontwikkeld volgens de strikte richtlijnen van het EDRM en bevat modules voor Legal Hold, Collection, Processing,
Analysis, Review en Production.

Legal Hold
ZyLAB’s Legal Hold is een complete oplossing voor het opstellen, versturen, beheren en bijhouden van zogenaamde legal hold kennisgevingen.
Legal hold kennisgevingen worden eenvoudig per e-mail verzonden en acceptatie door de gebruikers wordt bijgehouden in een geautomatiseerd
proces. Automatische herinneringen, escalaties en rapportages kunnen hierdoor eenvoudig worden uitgevoerd.

Collection en Processing
Bespaar veel tijd en IT-werk door onze geautomatiseerde collectie en periodieke her-collectie vanaf vele, verschillende locaties en databases naar
één locatie. Voorkomt hiermee ook de accumulatie van back tapes gedurende een legal hold periode.
Onze geavanceerde processing technologie verzamelt meer dan 700 verschillende bestandsformaten waaronder complexe formaten zoals beeld
en geluid. Deze bestanden worden vervolgens automatisch verwerkt, ontdubbelt, verrijkt en klaargezet voor zogenaamd ‘legal review’. Met ZyLAB’s
Collection en Processing oplossing hoeft u niet in iedere zaak dure forensische images te maken en kunt u drastisch besparen op de kosten van
gespecialiseerde dienstverleners.

Early Case Assessment
Met ZyLAB‘s Early Case Assessment (ECA) kunt u snel een grondige inschatting maken van de inhoud van de data en de potentiële juridische risico’s. Op basis van deze inzichten kunt u een volledige kosten-batenanalyse maken en uw juridische strategie bepalen.
ECA maakt het mogelijk om direct in alle relevante gegevens te zoeken en data-analyses uit te voeren, waardoor u de kans vergroot om een zaak te
schikken op de voor u meest gunstige voorwaarden.
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Legal Review
De intuïtieve en gebruikersvriendelijke interface van ZyLAB’s Legal Review stelt juristen en onderzoekers in staat om snel de vele documenten te
doorzoeken, lezen, organiseren, annoteren, anonimiseren of binnen een team te escaleren.
Door de data te beheren op uw eigen review platform, kunt u optimaal gebruik maken van een combinatie van uw eigen expertise en die van externe partijen. Tevens houdt u goed zicht op de voortgang en kosten van een project. Het overzichtelijke review dashboard geeft snel inzicht in alle
relevante informatie binnen een project.

Legal Production
ZyLAB eDiscovery software versnelt en versimpelt het proces om gegevens over te dragen aan een andere partij in civiele en strafrechtelijke onderzoeken. Onze toonaangevende Intelligent Redaction automatiseert het proces waarbij gevoelige informatie volledig wordt verwijderd.
ZyLAB’s Legal Production ondersteunt alle belangrijke eisen, formaten, load files en meer. Documenten kunnen worden geproduceerd in hun oorspronkelijke vorm, in TIFF of een combinatie. Afhankelijk van het gekozen formaat kan aanvullende meta informatie worden ingebrand en de load file
kan in verschillende formaten worden opgeleverd. Door het productieproces te automatiseren, kunt u drastisch besparen op de kosten van gespecialiseerde servicebureaus.

Voordelen van een geïntegreerd ediscovery platform
• Alle elektronische informatie is opgeslagen in een beveiligde omgeving zodat geautoriseerde gebruikers altijd en overal toegang hebben tot
dezelfde data.
• Documenten zijn direct na verwerking beschikbaar; wachten voor batch upload is niet nodig waardoor u enorm veel tijd en kosten bespaart.
• Door gebruik te maken van onze geavanceerde zoekmachine en content analytics kunt u efficiënt zoeken in alle documenten, relevante tekst
(zelfs op afbeeldingen), markeren, automatisch anonimiseren, in bulk labelen en gegevens classificeren.
• Schaalbaar platform om mee te groeien met uw behoeften.
• Alle functionaliteiten zijn volledig compliant met het EDRM om te kunnen voldoen aan alle vereisten van de FRCP en overige regelgeving.

