
 

DG-LAW 

  

 כים וראיות! לא עוד ארגזי מסמבבתי המשפט,  הקיבעון המחשבתי משנה את  DG LAW מיזם

 . מאובטחהמשפט שמור על גבי ענן תוכן כל מהיום  •

 משתמש.   לכלברורה וקלה  מוצג בבית המשפט בצורה שתהיה נוחה •
 
 

 

העלאת כל החומר הראייתי    .להתכונן היטב למשפטאת היכולת    טרקליפל  שתעניק בעלת    ידותית למשתמשה וידתוכנה קל •
 לצרף קובץ מכל סוג ולבצע בו התאמות נדרשות. ובצורה פשוטה וקלה  

  שנקבע.   על החומרים לפי המועד   עבור אפשרות ל   ישנהל הנוגעים במשפט  אובטח כאשר לכ מידע נשמר בתוך ענן מ כל ה •
 במערכת.   םרלוונטייחומרים   ש שאי לבצע חיפוהיה רי ו יפ לק סיסמה אישית ושם משתמש עם הרשאות משתמש תונפלכל 

 

 

 הראיות והמסמכים   התיקים,ו  יהדיגיטל עולם ה, ללא 90-עמוק בתוך שנות ה אים נמצבתי המשפט בישראל  •

 נו רואים את התמונה שחוזרת על עצמה בכל משפט  א . םשל משרד המשפטימחשבים  נמצאים באינם 

 ל תוך בתי המשפט. ות א ים וראיכשל מסמ נושאים עימם ארגזים ליטיםופרק   עורכי דין מתוקשר, 

   ום במק  וטלפונים ניידים  מצגות של   אילתורים מציגים את ראיותיהם על גבי ניירות,  דוע עורכי הדיןמ

 שופטים. המעורבים במשפט כולל השתשמש את כל  תוכנה מאובטחת על גבי ענן ב

 

 

 . ח אובטמבאופן מתקדם ל ידע משפט באופן דיגיטלי המאפשר ניהו בבית  טיעונים הצגת  •

 
 

 

 הציג את כל  ל  דין עורך  ע"מ לאפשר לכל   כולםל, נפנה ןאלף עורכי די  70-בישראל ישנם כ •

 בלחיצת כפתור. תיק וכל ראייה בל את הזמינות של כל לק, מובן ורציף  הטיעונים באופן משכנע

 מערביות. במדינות עורכי דין נציע את השירות גם ל  ,ר התבססות בארץולאח  י בשלב השנ •

 

 

 ! ם העתיד גת ראיות באופן דיגיטלי הוהצפטיים משם תיקי  •

 

 

 איכות הסביבה  •

 צדק וחוזק המוסדות שלום  •

 

 

   עםה . כל משתמש יקבל הרשא הבור התוכנ, רשיון שנתי בתשלום עLICENSINGבסס על מת •

 . לשנה 150$שם משתמש וסיסמה ע"מ להעלות את כל הנתונים מכל התיקים שברשותו וכל זה בעלות של 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 alonamar5@gmail.com  - ון אמראל , hazanmat@post.bgu.ac.il - מתן חזן ,karinhaz@post.bgu.ac.il - קרין חזן

 burbu@post.bgu.ac.il - רי בורבוול, malapatamar@gmail.com  - שי עמר, orhershko@gmail.com  - יץוב שקאור הר

גיטלי מאובטחדיענן על גבי   נה וכראיות בתת  הצג  
 

 הבעיה 
 

שלנו הפתרון    

 השוק 

 יתרון תחרותי 

 אימפקט 

 המודל העסקי 

 צוות הליבה שלנו 
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