B-Online
Etabler din
virksomhet
på nett

Hos Brækhus forstår vi at dyktige advokater er de som kjenner markedene og
dagens situasjon godt, men som samtidig ser fremover. Vi forstår teknologien
som ligger til grunn for industrispesifikke kontrakter, og vi følger den
teknologiske utviklingen i bransjen tett. Fremtidsrettet kompetanse sikrer vi
blant annet ved å gi våre advokater erfaring fra innsiden av store internasjonale
teknologiselskaper.
Brækhus har bred erfaring innen infrastruktur, IT/software, telekommunikasjon,
og media. Vi har gjort industri 4.0 til et satsningsområde og våre advokater ligger
i forkant av kompetanseutviklingen på dette området. Vi følger utviklingen og
mulighetsintervallet smarte kontrakter og Blockchain gir oss.

Protekt IT er en leverdør med bred erfaring fra nettbutikkleveranser. Selskapet
er også leverandør av kasse- og betalingsløsninger til bedrifter i alle størrelser og
bransjer. Protekt IT kan levere bredden – fra en enkel og rimelig nettbutikk, til en
komplett løsning full-integrert med kasse, regnskap og logistikkleverandør.

Verden blir stadig mer digital med endrede forbruksmønster. Etter utbruddet
av coronaviruset har flere land satt i verk strenge kontrolltiltak som har medført
bortfall eller reduksjon av inntektsstrømmen til mange virksomheter. Mange
bransjer opplever også mer indirekte konsekvenser gjennom at kundene har
endret adferdsmønster - en konsekvens av dette er at netthandel har opplevd
sterk vekst.
En endret verden gir også nye muligheter digitalt til den tilpasningsdyktige. Vi
bistår flere virksomheter med å etablere digitale plattformer for å treffe kundene
der de befinner seg nå.
Denne strategien har gitt meget gode resultater for våre klienter, som alle ønsker
å bidra til å begrense smitte samtidig som de vil fremtidssikre sin drift. Resultatet
blir en forsterket solidaritet og en sterk motivasjon for å gjøre vårt ytterste for at
de som satser nå skal lykkes. I tider som det er suksesshistorier og verdiskapning
kjærkomment. Vi har lyst til å være med på og bidra til denne skaperkraften.
Vi forstår at det å foreta investeringer i en så vidt usikker tid er skremmende. Og
at oppgaver og kunnskap knyttet til regelverk, dokumenter og oppgaver knyttet
til en digital lansering fort kan syntes overveldende. I vårt prosjekt B-online har vi
sydd sammen en sømløs kundereise på teknologi og rammevilkår. Videre har vi
søkt å gi forutberegnelighet for dere som kunder, gjennom definerte oppgaver
og tydelige prismodeller. Vårt mål er å få dere raskt og trygt på nett.

Standard

PRODUKT
OG PRISER
Vi vet at alle konsepter
og bedrifter er ulike
– også med tanke på
tilgjengelig kompetanse
og ressurser. Samtidig
er
forutberegnelighet
og trygghet viktig når
man tar de første
investeringene i nye
markeder.
Vi
har
derfor satt opp en
moderne modulbasert
prismatrise som kan
tilpasses ulike behov.
Modulene er fastpriset
for forutberegnelighet.
Videre tilbys diverse
tilleggstjenester
på
rabatterte timespriser.

First-to-market

Premium

Kundevilkår

X

X

X

Fastpriselement på ett språk

Personvernerklæring

X

X

X

Fastpriselement

Behandlingsprotokoll oppdatering

X

X

X

Fastpriselement for oppdatering knyttet til e-handel.

Cookie policy

X

X

X

Fastpriselement

Angrerettskjema

X

X

X

Fastpriselement

X

Fastpriselement

X

Fastpriselement

X

Fastpriselement

Varemerkesøknad
Databehandleravtale

X

Juridisk oppsett for nyhetsbrev
Nettside med nettbutikk

X

X

Fastpriselement basert på vedlagte løsningsspesifikasjon

Batalingsløsning

X

X

Bambora

Domene levert av våre samarbeidspartnere (hvis ikke dette er dekket ovenfor)

X

X

Foto til nettside med butikk levert av våre samarbeidspartnere

X

Bistand til innholdstekster levert av våre samarbeidspartnere

X

Søkemotoroptimalisering

X

Tilleggstjenester
Brukerveiledning utover innledende videoer
Behandlingsprotokoll ny
Rådgivning knyttet til import- og eksport-restriksjoner
Kontrahering mot leverandører
• IT
• Supplychain

Strategisk rådgivning:
•
•
•
•

Personopplysninger
Kommersielle modeller
Forsikring
Skatt og MVA

Kundevilkår på flere språk
Tilleggsmoduler nettside etter prisliste

Estimat basert på antall og type

NYE RAMMEVILKÅR – PLUG AND PLAY

TEKNOLOGI – MODULBASERT OG FREMTIDSRETTET

Når du gjør bedriften din digital entrer du et nytt marked med nye rammevilkår.
Vi har lang erfaring fra de aller fleste bransjer og utarbeider kundevilkår tilpasset
din virksomhet.

Vi har designet en pakke basert på kjente og trygge standarder – dette for å få
deg raskt på nett. I designet har vi hatt fokus på personvern og unngått
freeware som deler dine kunders data i betydelig grad. Dette er særlig viktig
i konkurranseutsatte bransjer da mange kostnadseffektive løsninger deler
data med innholdstilbydere – som igjen aggregerer reklame også for dine
konkurrenter. Vi setter opp med norske språkpakker mv.

Når dine kunder blir digitale innebærer det at du må behandle personopplysninger. Nye personvernkrav stiller krav til bevissthet rundt og sikkerhet
knyttet til personopplysninger. Sammen med deg sørger vi for at din digitale
butikk oppfyller kravet til privacy by design.
Som rådgiver vet vi at personopplysninger og bruksvaner har stor verdi for din
virksomhet. Sammen med deg vil vi sørge for at personvernerklæring, cookie
policy og samtykker utformes slik at du lovlig kan nyttiggjøre deg av denne
merverdien.

Siden vil være modulbasert slik at den enkelt kan oppgraderes og tilpasses.
For deg betyr det varig verdiskapning også når vi er tilbake til normalen.
Vi setter opp betalingsløsning gjennom Bambora. Erfaringsmessig oppfyller
Bambora din bedrifts behov – er enkelt å sette opp – også kommersielt. Fordi
vi er teknologinøytrale kan vi også sette opp andre betalingsløsninger som for
eksempel Klarna om ditt selskap har spesielle behov.
Integrasjon med ditt kassa- eller økonomisystem kan leveres som en
tilleggstjeneste.
Teknologi er ingenting uten riktig bruk. Vi vil tilgjengeliggjøre enkle
instruksjonsvideoer på video – om hvordan du få lagt inn dine produkter
effektivt. Øvrig brukerveiledning og bistand kan leveres som tilleggstjeneste
etter behov.

KONTAKT BRÆKHUS
BREDE A. HAGLUND

CHRISTIAN BENDIKSEN

Epost: haglund@braekhus.no
Mobil: +47 416 44 564

Epost: bendiksen@braekhus.no
Mobil: +47 918 52 246

ADVOKAT, PARTNER

Haglund har omfattende erfaring fra IT-sektoren og arbeider hovedsakelig med
kommersielle kontrakter i teknologisk sektor. På tross av store oppdrag for
verdensledende globale aktører er det likevel teknologi, grunder-bedrifter og
vekstselskap som Brede finner mest interessant.

ADVOKAT, PARTNER

Bendiksen leder Brækhus avdeling for Teknologi industri og handel. Han har
bred internasjonal erfaring, særlig innen teknologioverføring, -lisensiering og
konkurranserettslige spørsmål knyttet til teknologi og data.
Christian er blant de fremste innen fagområdene kunstig intelligens, store
datastrømmer, nevrale nettverk og IoT, og holder jevnlig foredrag om temaene.

ALEXANDER MOLLAN

STEIN HOVE

Epost: mollan@braekhus.no
Mobil: +47 463 63 277

Epost: hove@braekhus.no
Mobil: +47 41 21 13 95

ADVOKAT

Mollan arbeider hovedsakelig med teknologi- og IT-relaterte spørsmål for alt fra
gründerbedrifter til børsnoterte selskaper, herunder kommersielle IT-kontrakter,
cybersikkerhet, lisensiering, skytjenester og tilbudsutarbeidelser og forhandlinger i
forbindelse med store IT-prosjekter.

ADVOKAT, PARTNER

Hove har spesialkompetanse innen prosedyre og tvisteløsning, samt IKT.
Han har de siste 20 år hatt et stort omfang av saker med teknologi og digitalisering i
kontraktsforhandlinger, samt oppfølgning i oppfyllelsesfasen og ved tvister.

KONTAKT PROTEKT IT
JAN ERIK LAAGASKEN
DAGLIG LEDER

Epost: janerik@protektit.no
Mobil: +47 971 46 345

Laagasken har bakgrunn som applikasjonsarkitekt og har designet digitale løsninger
for noen av landets største virksomheter. Jan Erik motiveres av å skape en bedre
digital hverdag for brukerne. Han er blant landets fremste til å konkretisere behov,
sikre måloppnåelse og sørge for at brukeren er i fokus.

ERLEND VIDDAL
TEKNOLOGISJEF

E-post: viddal@protektit.no
Telefon: +47 942 49 194

Viddal har en lang og innholdsrik karriere innenfor teknologi og webutvikling i Norge
og USA. Han brenner for teknologi og har løftet lokale gründervirksomheter så vel
som store internasjonale virksomheter til moderne skyplattformer.

