Zestaw nowych funkcjonalności oraz zaawansowanych i wygodnych narzędzi pomaga
w korzystaniu z bogatej bazy wiedzy prawnej. Ulepszony mechanizm wyszukiwania
i prezentacji wyników, ale także nowoczesny system merytorycznych sugestii
umożliwia dostosowanie wyszukiwarki do indywidualnych potrzeb.
Panele oraz zaawansowana wyszukiwarka, praktyczna aktówka oraz inne narzędzia
personalizacji oferują możliwość dostosowania wyglądu i funkcjonalności platformy
LEX do własnych potrzeb.
Wyszukiwarka umożliwia wprowadzenia jednocześnie wielu kryteriów pozwala
odszukać konkretny dokument szybko i precyzyjnie. Listę można dostosowywać do
indywidualnych potrzeb, dodając i usuwając poszczególne kryteria. System
wyszukiwania zapewnia łatwe dotarcie do poszukiwanych dokumentów. Listę
wynikową czytelnie prezentującą tytuły, rodzaje oraz odpowiadające zapytaniu
fragmenty treści dokumentów, można zawężać, wpisując dodatkowe słowa,
wybierając konkretną kategorię dokumentów lub filtrując po kryterium czasowym.
Indeks daje możliwość wyszukiwania dokumentów według określonej tematyki. Baza
umożliwia przeglądanie haseł czy podhaseł, do których przyporządkowano dokumenty
z zasobów dostępnych w serwisach. Hasła są uporządkowane alfabetycznie,
a dodatkowo można je również wyszukiwać po nazwie. System wyszukiwania
zapewnia łatwe i szybkie dotarcie do poszukiwanych dokumentów. Listę wynikową
prezentującą tytuły, rodzaje oraz odpowiadające zapytaniu fragmenty treści
dokumentów.

Aktówka to miejsce do przechowywania dokumentów, które są najczęściej
wykorzystywane. Dostęp do nich jest wygodny i szybki przy każdym uruchomieniu
programu. Dokumenty można uporządkować w folderach, które dotyczą konkretnych
spraw.
Wiadomości zawierają najnowsze informacje o najważniejszych wydarzeniach
związanych z prawem oraz biznesem. Podzielone na kategorie tematyczne pozwalają
szybko odnaleźć interesujące treści.
LEX Alert to błyskawiczne powiadomienia o zmianach w prawie, które są wysyłane
bezpośrednio na skrzynkę e-mail. Alert założony na akcie prawnym spowoduje
przysyłanie informacji o zmianach w całym dokumencie oraz aktach wykonawczych do
niego. Ustawienie alertu na konkretnej jednostce redakcyjnej to powiadamianie
o zmianach w tej jednostce oraz w powiązanych z nią komentarzach, monografiach,
orzeczeniach czy tezach z piśmiennictwa.
Zegar legislacyjny przygotowuje gotowe listy aktów wykonawczych (prawa
miejscowego bądź wydawanych przez administrację rządową), których podstawa
prawna ulega zmianie bądź uchyleniu.
Tłumaczenia stanowią spójną bazą profesjonalnych tłumaczeń najważniejszych
polskich aktów prawnych istotnych w szczególności w obrocie cywilno-gospodarczym.
Prezentuje gotowe, wysokiej jakości, przekłady tekstów aktów prawnych w komunikacji
z podmiotami zagranicznymi w języku angielskim oraz języku niemieckim i umożliwia
korzystanie ze specjalistycznych słowników prawniczych i ekonomicznych. Baza
aktów prawnych i słowników dostępnych w LEX Tłumaczenia jest stale rozwijana
o kolejne pozycje i aktualizowana by uwzględniać nowy stan prawny.
LEX Pakiet Prawo Europejskie
Największy na polskim rynku publikacji elektronicznych zbiór tekstów aktów prawa
europejskiego oraz orzeczeń sądów europejskich. Wszystkie polskojęzyczne akty
prawne znajdujące się w LEX Prawo Europejskie są ujednolicone. Zawiera zbiór
komentarzy do aktów prawnych i orzeczeń, elektronicznych wersji tekstów książek
oraz cytatów z artykułów z czasopism prawniczych ułatwia zapoznanie się
i zrozumienie treści europejskiej legislacji i orzecznictwa. W programie w ramach
relacji implementacji Użytkownik uzyskuje dostęp do aktu prawa UE z poziomu aktu
prawa polskiego i odwrotnie. Z kolei bezpośrednio pod przepisami najważniejszych
polskich ustaw - kodeksów, ustaw podatkowych oraz innych istotnych regulacji
z zakresu prawa gospodarczego i ochrony środowiska prezentowane są orzeczenia
sądów europejskich mające znaczenie dla stosowania tych przepisów. Obejmuje
największy na rynku publikacji elektronicznych w Polsce zbiór przetłumaczonych tez
orzeczeń luksemburskich i strasburskich oraz tez z piśmiennictwa zagranicznego,
polskie tłumaczenie Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz
specjalistyczne angielsko-polskie słowniki prawnicze umożliwiające tłumaczenie
anglojęzycznego tekstu orzeczenia w czasie jego czytania.





Zawiera największy zbiór źródeł prawa europejskiego z bieżącym dostępem do
zmian.
Powiązanie aktów i orzeczeń europejskich z aktami prawa polskiego.
Pomoc w pracy z dokumentami obcojęzycznymi.
Dostęp do największej biblioteki prawa europejskiego.

Polska Bibliografia Prawnicza (PAN)










stale aktualizowana baza informacji o publikacjach prawniczych, a także
wybranych – z uwagi na związek z jej zasadniczym przedmiotem – pozycji
z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych
i pomocniczych nauk prawa karnego, takich jak kryminologia, kryminalistyka,
medycyna, psychiatria czy psychologia sądowa;
obejmuje, pogrupowane w kilkupoziomowy system haseł, zapisy bibliograficzne
zgromadzone i opracowane pod względem merytorycznym przez Zespół
Bibliografii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;
skierowana do osób poszukujących informacji o naukowych publikacjach
prawniczych oraz o nowościach legislacyjnych i orzeczniczych, którym
udostępnia łącznie ponad 335 tysięcy zapisów bibliograficznych pochodzących
z okresu pięciu ostatnich dekad;
zapewnia szybkie dotarcie do informacji o konkretnych publikacjach dzięki
unikatowym funkcjonalnościom, które umożliwiają wyszukiwanie (wg haseł,
słów kluczowych, cech publikacji czy słownika), sortowanie list publikacji
i zawężanie uzyskanych wyników;
oferuje możliwość przygotowywania zestawień sformatowanych w sposób
typowy dla bibliografii publikowanych w wydawnictwach książkowych.

LEX Informator Prawno-Gospodarczy
Nowoczesny system weryfikacji biznesowej podmiotów i osób. System gromadzi
aktualne informacje z wielu źródeł jak KRS* czy MSiG oraz zawiera raporty InfoCredit.
Dostarcza wiarygodną i pełną informację o podmiotach gospodarczych, co ułatwia
podejmowanie decyzji biznesowych i zachowanie należytej staranności.
Informator Prawno-Gospodarczy zawiera:








Dane rejestrowe firm – sprawdzone informacje pozwalające ocenić
wiarygodność partnerów i zyskać komplet danych o podmiocie.
Pełną historię działalności podmiotu które ułatwią weryfikację osób
podejmujących kluczowe decyzje w spółce.
Sprawdzić okoliczności powstania podmiotu, w tym przejęcia i przekształcenia.
Lex IPG oferuje Metrykę podmiotu. Zawiera ona kluczowe – opublikowane
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – informacje dotyczące podmiotu,
zarówno aktualne, jak i historyczne, prezentowane na wybrany dzień wpisu.
Raporty finansowo-handlowe – podejmuj decyzje biznesowe oparte na faktach
Informacje o sytuacji finansowej kontrahentów na tle konkurencji i branży.
Określić rating, rentowność i zadłużenie danego przedsiębiorstwa, kontrahenta
lub partnera biznesowego.

LEX Navigator Prawa Pracy
Niezbędna pomoc w realizacji obowiązków i uprawnień z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych. Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów,
komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.
Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:







różne scenariusze postępowania,
terminy wykonania czynności,
ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem,
skutki popełnienia błędów,
praktyczne wskazówki,
przykłady rozwiązań i rozliczeń.

LEX Navigator Procedury Podatkowe
Realna pomoc w interpretowaniu skomplikowanych przepisów podatkowych oraz
radzeniu sobie z niejednolitą praktyką podatkową. Interaktywne schematy procedur
znajdujące się w programie, prezentują:







różne scenariusze postępowania,
terminy wykonania czynności,
ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem,
skutki popełnienia błędów,
praktyczne wskazówki,
przykłady rozwiązań i rozliczeń.

LEX Navigator Zamówienia Publiczne
Wsparcie dla zamawiających i wykonawców w postępowaniach dotyczących
zamówień publicznych, przy realizacji przedsięwzięć opartych na partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz podczas zawierania umów koncesji na roboty budowlane
lub usługi. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:





różne scenariusze postępowania,
terminy wykonania czynności,
skutki popełnienia błędów,
praktyczne wskazówki.

Lex Prawo Miejscowe
Kompleksowe źródło wiedzy o prawie miejscowym. Zawiera obszerna bazę aktów
prawa miejscowego, metryki i teksty aktów opublikowanych w 16 wojewódzkich
dzienników urzędowych wydanych po 1 stycznia 1999r. Teksty aktów prawnych
uwzględniają wszystkie zmiany i zapewniał możliwość porównania stanów
prawnych. Akty prawa miejscowego dostępne w LEX Prawo Miejscowe wzbogacone
jest o powiązania z innymi aktami prawa powszechnego – wystarczy jedno kliknięcie,
aby przenieść się do powiązanego przepisu. Opisane zostały również relacje
zachodzące zarówno pomiędzy aktami prawa miejscowego (relacje: zmienia, uchyla,
ujednolica), jak również powiązane z aktami powszechnymi (relacja: wykonuje).

Moduły specjalistyczne:
LEX Księgowość





Pomaga przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych.
Wyjaśnia, jak zaksięgować każdą operację finansową. Pomaga uniknąć błędów
w rozliczeniach podatkowych.
Pomaga zaklasyfikować każdy przychód i wydatek w klasyfikacji budżetowej
oraz w klasyfikacji wydatków strukturalnych. Informuje o nadchodzących
zmianach w przepisach.
Pomaga rozwiązywać problemy związane z zatrudnianiem, rozliczaniem
i zwalnianiem pracowników.

LEX Kadry






Pomaga zaplanować i przeprowadzić wszystkie etapy procesów kadrowych.
Zawiera przykładowe rozwiązania poszczególnych problemów kadrowych.
Ułatwia ustalenie i rozliczenie nadgodzin, prawidłowe wystawienie świadectwa
pracy.
Pomaga uniknąć naruszania przepisów prawa pracy, pomaga przejść przez
kontrole PIP, ZUS.
Pomaga przygotować się do postępowań przed sądem pracy i ubezpieczeń
społecznych.

LEX Zamówienia Publiczne








Pomaga przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie przepisami prawa zamówień publicznych.
Ułatwia zweryfikowanie zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
Pomaga przygotować ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych
warunków zamówienia.
Umożliwia zminimalizowanie ryzyka unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia.
Pomaga w procesie ustalania kryteriów oceny ofert oraz przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Pozwala ustalić właściwy dla przedmiotu zamówienia kod CPV.
Pomaga przygotować się do postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą
i sądem.

LEX Budownictwo









Pomaga w prawidłowym wypełnianiu obowiązków i unikaniu błędów w trakcie
postępowań administracyjnych:
związanych m.in. z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia
na budowę albo zgłoszenia,
legalizacją budowy, ale także wykazania prawa do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, przy podziałach i scalaniu nieruchomości,
wywłaszczeniu i odszkodowaniach, czy odrolnieniu gruntu.
przy sprawach wynikających z ustawy Prawo Budowlane (decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę),
z ustawy o ochronie zabytków czy z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (uchwalanie mpzp).
związanych z planowaniem i kontrolą nad uwzględnianiem inwestycji celu
publicznego o charakterze ponadlokalnym; opiniowaniem MPZP uchwalanych
przez gminy.
Linie orzecznicze pozwalają na podjęcie takiej decyzji, aby była zgodna
z aktualnymi trendami w orzecznictwie.
Procedury pomagają bezbłędnie przeprowadzić wszystkie etapy procesu
inwestycyjnego.

Baza dostępna jest na wszystkich komputerach należących do sieci UAM oraz
dla uprawnionych użytkowników posiadających prolongowane na dany rok
akademicki konto biblioteczne po wejściu do baz danych dostępnych
w Internecie i zalogowaniu się do systemu.
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