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Veel nieuwe software 
voor advocatuur

Elk jaar wordt de standaardsoftware voor de advocatuur 
geïnventariseerd.1 Wat zijn de belangrijkste vernieuwin-
gen, in alfabetische volgorde, in de software voor dossierbe-
heer, tijdschrijven en declareren? En welke aanbieders zijn 
er met welke producten op de markt?

Aeward
Aepex Business Consultants heeft – op 
basis van mySAP All-in-One – Aeward 
ontwikkeld voor advocatenkantoren en 
notarissen. MySAP All-in-One is door 
SAP op de markt gebrachte branchege-
richte software voor het MKB die aange-
boden wordt door Business partners van 
SAP. Het gaat hierbij om voor ingerichte 
bedrijfsmodellen, zo lezen we op de 
website van SAP. Boekel De Nerée is het 

eerste advocatenkantoor dat gebruik-
maakt van Aeward. 

AdvocaatCentraal
Volgens de leverancier van dit pakket, 
CentralServices BV te Baarn, is de toe-
passing AdvocaatCentraal al operatio-
neel sinds 2005 en commercieel op de 
markt gekomen in 2006. De toepassing 
is volledig webbased, dat wil zeggen dat 
er sprake is van een online applicatie die 
met behulp van een webbrowser vol-
ledig via internet werkt. AdvocaatCen-
traal heeft gekozen voor het ASP-model, 
waarbij zowel de applicatie als gegevens 
centraal, via een hostingprovider, be-
schikbaar worden gesteld aan de gebrui-
ker. Voor de boekhouding is een kop-
peling met het online boekhoudpakket 
Twinfield tot stand gebracht.

AdvocaatTotaal
Leverancier AdvocaatTotaal BV uit 
Baarn laat weten dat zijn pakket sinds 
januari 2007 officieel op de markt is en 

operationeel bij zeven advocatenkanto-
ren. Om snelheids- en veiligheidsrede-
nen is er gekozen voor een lokale toe-
passing waarbij de database(gegevens) 
lokaal of op internet kunnen staan, 
aldus de leverancier. Eventueel op een 
server bij AdvocaatTotaal. Er is feitelijk 
sprake van een combinatie van een lo-
kale en ASP-oplossing. Zo worden de 
login-gegevens centraal onderhouden, 
evenals een belangrijk deel van de help-
teksten. Om met het pakket te kunnen 
werken is een internetverbinding nood-
zakelijk. De koppeling met Twinfield 
maakt het mogelijk om gegevens met de 
Twinfield administratiesoftware uit te 
wisselen.

Dynamic Law
Axavion Nederland BV uit Rotterdam is 
de leverancier van Dynamic Law. Deze 
toepassing is volledig gebaseerd op 
Microsoft Dynamics NAV, geïntegreerde 
bedrijfssoftware van Microsoft met 
onder meer functies voor boekhouding 

1 De inventarisatie wordt 
uitgevoerd door onderzoeks-
bureau GBNED. Het resultaat 
wordt dit jaar voor de vierde 
maal gepresenteerd op het 
Jaarcongres ICT Advocatuur, 
mede georganiseerd door 
BaliePlus. Dit jaar vindt dat 
congres plaats op woensdag 23 
mei aanstaande. Afgezien van 
de inventarisatie wordt er 

ook gepraat over ICT update 
door NOvA en de rechtspraak 
(Bistro), geheimhoudings-
plicht en ICT en over prak-
tijkcases tijdschrijven en 
declareren. De Orde kent voor 
deelname drie studiepunten 
toe. Meer informatie en aan-
melding:  
www.ictadvocatuur.nl.
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en CRM (relatiebeheer). Axavion heeft, 
naast aanpassingen in bestaande mo-
dules, functies ontwikkeld voor docu-
mentbeheer en tijdschrijven. Dynamic 
Law is een lokale (Windows-)toepassing. 
Met behulp van Microsoft Sharepoint 
kan echter informatie ontsloten worden 
via internet. Van Steenderen Mainport-
Lawyers heeft model gestaan voor het 
pakket en is dan ook de eerste gebrui-
ker. In mei 2007 is het pakket volledig 
operationeel volgens de leverancier. Dan 
wordt, met ondersteuning van Mi-
crosoft, het pakket verder in de markt 
gezet.

ElsevierOrde
Elsevier Juridisch brengt sinds april 
2007 het product ElsevierOrde op de 
markt, bedoeld voor personen-, fami-
lie- en (binnenkort) arbeidsrecht. Het 
product is gericht op kleine en middel-
grote advocatenkantoren die volgens 
Elsevier vaak zijn gespecialiseerd in de 
genoemde rechtsgebieden. Het systeem 
bevat functies voor dossierbeheer en 
urenregistratie met een koppeling naar 
juridische content. Er is sprake van een 
lokaal pakket met een (automatische) 
integratie van een webbased juridische 
kennisbank. Zo kan de advocaat online 
geraadpleegde bronnen toevoegen aan 
een dossier. In ElsevierOrde is tevens 
het alimentatieprogramma INA geïnte-
greerd. De advocaat kan dan alimenta-
tieberekeningen maken en deze aan het 
cliëntdossier toevoegen.

Thomson Elite
Gericht op 25+-advocatenkantoren 
heeft Thomson Elite het product Elite 
3E op de markt gebracht. Deze geïnte-
greerde toepassing, voor onder andere 
de advocatuur, is volledig opnieuw ont-
worpen en gebouwd en daardoor geba-
seerd op de nieuwste technologie. Zo is 
sprake van volledig webbased software, 
zodat de gebruiker voldoende heeft aan 
een webbrowser om met het systeem te 
kunnen werken. Elite 3E is de opvolger 
van Elite Enterprise (operationeel bij 
950 kantoren) en april 2006 op de markt 
gekomen. Wereldwijd maken inmiddels 
zo’n dertig advocatenkantoren gebruik 
van de toepassing. In Nederland wordt 
verwacht dat de eerste implementaties 
in 2007 zullen aanvangen. 

Overnames en mutaties
Opvallend zijn verder enkele overna-
mes. Zo is het pakket Jurapro door KSU 
overgenomen van Damathijs. Een jaar 
eerder was de toepassing Amice van 
Timesoft al overgenomen door KSU. Zo-
wel Jurapro als Amice wordt niet meer 
commercieel aangeboden op de markt.
 Vespertilio Investeringen B.V. heeft 
een belang in Clip Consultants, Trivium 
Software, Digitaal Dicteren en ICT 

ConcepT. Ger Huveneers laat weten dat 
sprake is van een ‘One Stop shopping’-
model voor advocatenkantoren.

In het bijgaande overzicht valt de (rela-
tieve) stijging op van het aantal kanto-
ren dat werkt met software van BaseNet 
of Eitri. Temeer omdat sprake is van 
leveranciers die pas kort (niet meer dan 
een paar jaar) actief zijn in de advoca-
tuur.
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