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Beschikbaar is nog niet toegankelijk
`There's more
evidence to
come yet, please
your Majesty,‘
said the White
Rabbit, jumping
up in a great
hurry;
`this paper has
just been picked
up.'
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Beschikbaar is nog niet toegankelijk

be·schik·baar (bn.)
1 waarover beschikt kan worden,
ten dienste staand => disponibel, vrij
toe·gan·ke·lijk (bn.)
1 bereikbaar => open; <=> ontoegankelijk
2 openstaand voor
in·for·ma·tie (de ~ (v.))
1 kennis die iem. bereikt => info, kondschap
2 verstrekking van kennis of inzicht

Informatiebronnen
• Openbare bronnen van de Overheid
• Producten van uitgevers
• Kantoorspecifieke informatie
• Nieuwsbronnen
• Rechtwetenschappers
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Het Financieele Dagblad 10/2002
• Kennismanagers willen een portaal dat
toegang verschaft tot alle juridische
bronnen, ongeacht de herkomst

Het Financieele Dagblad 10/2002
• Kennismanagers zijn van mening dat
dit een rol is voor een onafhankelijke
partij
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Randvoorwaarden voor deze wensen
• Met één zoekopdracht worden zowel interne
als externe bronnen ontsloten
• Actualiteit
• Betaalbaar voor alle juristen
• Bereidheid van uitgevers

Primaire bronnen (NL & EU)
• Wet- en regelgeving
(inclusief aanhangige wetgeving)
• Rechtspraak
• Officiële publicaties, Kamerstukken
• Verdragen
• Kantoor know-how (bijv. dossiers)
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Secundaire bronnen (NL)
• Continue proces
• Binnenkort > 30 tijdschriften,
per artikel toegankelijk gemaakt

Variatie in organisatie
• Uitvoerend, ondersteunend
(zoeken door informatie professional)
• Faciliterend
(aanbieden van hulpmiddelen)
• Self-supporting
Oplossing moet hierop zijn afgestemd...
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Bereidheid van uitgevers?
• Eerste gesprekken in november 2002
(Kluwer, Sdu, BJU, AA, Paris, etc.)

• Enthousiasme over het concept
• Kleine uitgevers bereid te ondernemen

Bereidheid van uitgevers?
• Auteursrecht, databankenrecht
• kan·ni·ba·li·sa·tie (de ~ (v.), ~s)
1 [hand.] introductie op de markt van
een nieuw product, waardoor de afzet van
een reeds bestaand product van dezelfde
firma daalt
• client ownership
• installed base
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De dienst Legal Intelligence
• Geen investeringen in software en
infrastructuur
• Centraal team voor nieuwe content en
thesaurusonderhoud
• Met één systeem toegang tot interne én
externe bronnen
• Geen ingewikkelde formulering van
zoekopdrachten

Een nieuwe dienst voor juristen
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LITh 1.0
Proposed Concepts
Homograaf herkenning
Thesaurus & Free text
Feedback praktijktest verwerkt

30/03/04 – Go Live
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