
Onderzoek van ING wijst uit: 
advocaten gebruiken technolo-
gie nu vooral om efficiënter te 

werken. Er is nog een wereld te winnen 
door de relatie met de klant te verster-
ken via technologie. Hoe kunnen advo-
catenkantoren dat doen? PLEIT2015 
lijkt onbewust gewijd aan dat thema.
 Drie start-ups hebben wel een 
idee. Tijdens het ochtendprogramma 
mochten zij pitchen om de winst in de 
Dutch Legal Tech Startup Awards. Big 
data analyse tool Clocktimizer leest 
gegevens uit tijdschrijfregels. Door die 
te analyseren, leren advocaten slimmer 
met data omgaan: zo zien ze efficiën-
tieverbeteringen, kunnen ze projecten 
beter monitoren en betere prijsafspra-
ken maken, om uiteindelijk de dienst 
aan de cliënt te verbeteren. Samen-
werken met de klant om de relatie te 
versterken is de premisse van klantpor-
taalbouwer start-up FastPortal en leve-
rancier van een online collaboratietool 
SMASHDOCs (en een klantportaal of 

samenwerken in één online document 
levert natuurlijk efficiëntieverbeterin-
gen op). 
 De oplossing van Microsoft, 
gebracht door keynotespeaker Daniel 
Canning, is: lever context. Er is zoveel 
data; om relevant te zijn, is context 
nodig. ING adviseert met de cliënt op 
reis te gaan. Sectormanager zakelijke 
dienstverlening Sasja Winters adviseert: 
‘Je moet in het hoofd van je klant gaan 
zitten.’ 
 Aan het eind van de dag komt de 
confetti naar beneden voor de juri-
disch-technologische innovatie van het 
jaar: Clocktimizer, opgericht door een 
oud-advocaat die betere fee quotes wilde 
afgeven, wint de start-up wedstrijd. 
De aanwezigen stemmen voor meer 
inzicht in interne processen, om de 
efficiëntie én uiteindelijk de klanter-
varing te verbeteren. Om in het hoofd 
van je klant te gaan zitten, moet je dus 
misschien eerst jezelf beter leren ken-
nen. «

In het hoofd  
van de klant

De rode draad bij PLEIT2015: technologie helpt  

advocaten om efficiënter te werken, maar de volgende stap  

is de klantervaring ermee verbeteren.
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Er is inmiddels menig artikel verschenen over de onduidelijkheid rond Cloud werken; onder tot de verbeelding 
sprekende titels als bijvoorbeeld ‘door de bewolking de Cloud niet zien’. Daarnaast hebben de productnamen 
die door aanbieders worden gebruikt ook niet meegewerkt aan een stukje duidelijkheid. Immers, waar de ene 
aanbieder spreekt van Online werken, noemt een ander het Cloud werkplek. Geen wonder dat de markt is 
lamgeslagen door al het Cloud geweld. 

Dan maar over laten waaien? Er zijn diverse argumenten om juist wel te kiezen voor een veilige Cloud oplossing. 
In het bijzonder wanneer het aankomt op beveiliging, continuïteit en flexibiliteit. Een kwalitatief hoogwaardige 
Cloud oplossing vormt een stevig fundament voor uw ICT omgeving. En zoals ieder fundament aan strenge eisen 
dient te voldoen, zo geldt dat net zo goed voor het fundament voor uw ICT.

‘Veiligheid’, ‘flexibiliteit’ en ‘Cloud 
werken’ gaan wel degelijk samen!

Waar de advocatuur op zit te wachten
Wat het advocaat wil -en in feite iedere ondernemer- is duidelijkheid. 
Dat gaat verder dan de vraag of de oplossing echt veilig is, want daar 
wilt u als jurist van op aan kunnen. Voor de uiteindelijke beslissing 
komen andere vragen aan bod: Krijg ik daadwerkelijk wat ik verwacht? 
Is de oplossing compleet zonder dat er overlap in dienstverlening 
is? Is het toekomstbestendig? Past de oplossing bij ons kantoor? 
De dynamiek van de tegenwoordige praktijk vraagt een solide, maar 
flexibele oplossing; schaalbaar, maar onder alle omstandigheden 
compleet. Afgestemd op de advocatuur, in plaats van dat de 
werkwijze van de advocaat zich dient te voegen naar de gekozen ICT 
oplossing. 

Zekerheden die echt de moeite waard zijn
Het Cloud Pack van ICT Concept biedt een aantal zekerheden die 
echt de moeite waard zijn. Zoals vaste kosten per medewerker 
per maand. Dat betekent concreet dat u bij veranderingen in uw 
personeelsbestand direct kunt bijsturen. Moet u noodgedwongen 
inkrimpen? Dan krimpen uw ICT kosten mee. Heeft u extra 
ondersteuning nodig? Dan heeft u de flexibiliteit om het aantal 
werkplekken (al dan niet tijdelijk) direct uit te breiden. Daarnaast 
heeft u geen last van veroudering van uw ICT fundament. U maakt 
immers altijd gebruik van de modernste hardware en uw data worden 
opgeslagen in ultraveilige datacentra in Nederland. Uw data staan 
dus nooit op onbekende servers en er wordt dagelijks een back-
up gemaakt. Ook de toegang tot uw Cloud omgeving is zorgvuldig 
beveiligd, waarbij u inlogt middels gebruikersnaam en wachtwoord 
én een unieke code die u op uw smartphone ontvangt. ‘Veiligheid’, 
‘flexibiliteit’ en ‘continuïteit’ gaan dus wel degelijk samen in één Cloud 
oplossing. 

Altijd een passend Cloud Pack
Wanneer u een advocatenkantoor voert met 2 tot 5 FTE’s, dan heeft 
u een ander ICT fundament nodig dan een kantoor met meerdere 
vestigingen en bijvoorbeeld 100 FTE’s. Daar is rekening mee 
gehouden in de ontwikkeling van het Cloud Pack. Zo kunt u kiezen 
voor de technische oplossing, extra ondersteuning of aanvullende 
producten en diensten. U kiest simpelweg het Cloud Pack dat bij uw 
kantoor past. 

Staat u op het punt opnieuw te investeren in uw ICT fundament? 
Twijfelt u tussen de aanschaf van een nieuwe server of de overstap 
naar de Cloud? Stel uw vragen aan de specialisten van ICT Concept. 
Zij spreken helder en duidelijk de mogelijkheden met u door, zodat 
u een onderbouwde keuze kunt maken. Voor een gedegen ICT 
fundament voor uw kantoor; passend bij uw huidige situatie, maar 
zeker ook voor de toekomst.
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