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Marktanalyse: standaard software voor de advocatuur 

Het aanbod van standaard software voor de advocatuur kunnen we grofweg onderverdelen in: 

1. Software voor tijdschrijven, declareren en dossierbeheer 

2. Software voor documentbeheer 

3. Software voor incassobeheer 

4. Overige software; bijvoorbeeld voor de afhandeling van faillissementszaken, letselschade 

zaken, digitaal dicteren, spraakherkenning en beveiliging van berichtenverkeer. 

Verreweg het meest gebruikt in de advocatenpraktijk is software voor tijdschrijven, declareren en 

dossierbeheer. Ook voor eenmanskantoren is deze software betaalbaar en geen reden meer om via 

Excel of een ander hulpmiddel de administratie te voeren. Als een kantoor de boekhouding (al dan 

niet gedeeltelijk) in eigen beheer voert, zoals het inboeken van inkoopfacturen en bankafschriften, 

dan is het aan te raden een softwarepakket te kiezen dat tevens boekhoudfuncties bevat. Zelf de 

boekhouding doen kan de kosten die besteed worden aan een administratiekantoor beperken. Het 

aanbod van standaard software op het gebied van tijdschrijven is redelijk constant te noemen de 

afgelopen 2 jaar. Daarvoor zagen we nog een stijging van het aanbod, met name gericht op de 

kleinere kantoren. Menig softwareleverancier die een standaard oplossing heeft op het gebied van 

urenadministratie en declareren denkt dat advocatenkantoren daar ook mee uit de voeten kunnen 

en zien deze kantoren dan ook als een interessante markt. De praktijk is duidelijk anders. Een goed 

systeem voor tijdschrijven en declareren voor een advocatenkantoor kent ook functies op het gebied 

van dossierbeheer. Verder zijn zaken als verschotten, toevoegingen en controle op tegengestelde 

belangen ook onderscheidende functies binnen de advocatuur. Een ontwikkeling die duidelijk 

doorzet is SAAS, oftewel “Software as a Service”. Bij SAAS wordt de software niet meer lokaal op 

kantoor geïnstalleerd op een PC of server, maar beschikbaar gesteld via internet en is te bedienen via 

een webbrowser. Een SAAS oplossing kan zeker voordelen hebben, zoals: het beschikken over de 

administratie op meerdere plaatsen (bij de cliënt, thuis of zelfs op de rechtbank). Een ander voordeel 

is dat het systeembeheer u uit handen wordt genomen. Een redelijk nieuwe ontwikkeling is dat 

cliënten on-line toegang kunnen krijgen tot hun dossier (of een deel daarvan). Het dossier moet dan 

natuurlijk wel tip-top in orde zijn. Het SAAS model kent ook aandachtspunten. De twee belangrijkste 

aandachtspunten zijn beveiliging en continuïteit van de aanbieder. Bij beveiliging gaat het erom dat 

er geen gegevens bij onbevoegden terecht komen. Om dit laatste te voorkomen kan het 

berichtenverkeer via internet beveiligd worden. Berichten worden als het ware versleuteld en zijn 

alleen te lezen door de ontvanger waarvoor de berichten bestemd zijn. Deze ontvanger moet dan 

geautoriseerd zijn en inloggen via minimaal een gebruikerscode en wachtwoord.   Bij een gewone 

website zien we http:// in de adresbalk van de browser staan. Bij een beveiligde internetverbinding is 

dit adres aangevuld met een “s”  en zien we dus https:// in de adresbalk staat. Een aantal 

webbrowsers toont dan een slotje in het scherm. Dit artikel gaat te ver om uitgebreid aandacht te 

besteden aan internetbeveiliging, maar bij het SAAS model is het aan te bevelen dat u zich daarover 

vooraf goed laat voorlichten. Ook is continuïteit genoemd als aandachtspunt bij het SAAS model. Als 

de software lokaal op uw PC staat is deze feitelijk altijd voor u toegankelijk (behoudens bij 



calamiteiten als stroomuitval of een PC die crasht). Bij het SAAS model staat de software (en uw 

gegevens) op een webserver van de SAAS aanbieder. Als deze laatste ophoudt te bestaan, als u het 

contract opzegt of als om andere reden de continuïteit van de dienstverlening in gevaar komt moet u 

natuurlijk nog wel over uw gegevens kunnen beschikken. Over dit laatste moeten vooraf goede 

afspraken worden gemaakt.  

Software voor documentbeheer is al eens uitgebreid aan de orde geweest in 2007 via het artikel 

“Digitaal archiveren”. Het aanbod van deze software is redelijk constant te noemen. We constateren 

slechts kleine verschuivingen in het aanbod.  

Software voor incassobeheer zal in deze tijd van kredietcrisis zeker meer de aandacht hebben dan de 

afgelopen jaren. Incassobeheer kan onderdeel zijn van eerder genoemde software voor tijdschrijven, 

declareren en dossierbeheer, maar wordt ook als afzonderlijke software aangeboden. Deze laatste 

software is dan specifiek afgestemd op incassobureaus en incassoadvocaten. Als het gaat om 

boekhoudsoftware (met daarbinnen een debiteurenadministratie) zien we steeds vaker een 

koppeling met systemen van incassobureaus. Het boekhoudsysteem kan dan in de meeste gevallen 

zelf een rekeningoverzicht, herinnering en aanmaning vervaardigen als het gaat om openstaande 

vorderingen. Voor het traject hierna is dan een koppeling met systemen van incassobureaus op zijn 

plaats. Een goede koppeling tussen boekhoud- en incassopakket werkt twee richtingen op. Waarbij 

ook de, financiële, afhandeling door het incassobureau van de openstaande posten wordt 

teruggekoppeld aan het boekhoudsysteem. 

Andere software voor de advocatuur hebben we geschaard onder de noemer “Overige software”. 

Zoals eerder genoemd gaat het dan onder andere om oplossingen voor de afhandeling van 

faillissementszaken, letselschade zaken, digitaal dicteren, spraakherkenning en beveiliging van 

berichtenverkeer. 

Bij dit artikel behoren de volgende bijlagen (in PDF formaat): 

1. Overzicht systemen voor tijdschrijven, declareren en dossierbeheer 

2. Overzicht systemen voor documentbeheer 

3. Overzicht overige systemen voor de advocatuur 
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Dit artikel is tevens verschenen in het vakblad Mr., uitgave 10 2009.   
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