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Pakketten voor documentbeheer 

Documentbeheer (DIS) ontsluit als het ware de kennis op het advocatenkantoor. Er worden ook systemen aangeboden onder de algemene noemer “Kennismanagement”. Wij hebben ons 

momenteel echter gebaseerd op de term “documentbeheer”, omdat we kennismanagement een te algemeen begrip vinden voor een softwarepakket.  

Ook “bibliotheeksystemen” hebben wij onder de noemer documentbeheer ondergebracht.  

 

Bij afzonderlijke systemen voor documentbeheer onderscheiden wij voor de advocatuur in elk geval de volgende eigenschappen: 

 

1. Geheime documenten afschermen 

2. Koppeling met dossiers 

3. Koppeling met een juridische databank 
 

Wij komen dan tot de volgende opsomming van DIS systemen die toegepast worden binnen de advocatuur. 

 

Leverancier Pakket Installatie 

(lokaal of 

SAAS) 

Aantal 

advocaten-

kantoren 

dat werkt 

met pakket 

Geheime 

documenten 

afschermen 

Koppeling 

met 

dossier 

Koppeling 

met 

juridische 

databank 

Aanschafkosten 

(vanaf) 

Onderhoudskosten 

(vanaf) 

 

Toelichting 

Adlib 

Information 

Systems  

Adlib Bibliotheek Lokaal en  

SAAS (via 

Terminal 

Server en 

Remote 

Desktop) 

20 Ja Ja Ja Vanaf 750,-  Vanaf 112,50 p/jaar  

 

 

Bibliotheek en 

kennismanagementtoepassing.  

De software suite omvat o.a. webcatalogus, 

uitleenadministratie, full text zoeken, online 

aanvragen/reserveren, 

interesseprofielbeheer, koppeling met o.a. 

Jongbloed Boekhandel. 

ASG Archivebase Lokaal 60 Ja Ja Import 

mogelijk 

1.250,- Inclusief Integratie met postregistratie, tijdschrijven, 

email integratie, dossier voortgangs 

bewaking, full text retrieval, workflow en 

versie management tools. 

Verder modellen beheer, samenvoegen 

vanuit de CICERO database, tot een 

volledige huisstijl automatisering. 

Ontsluiten van kennis in 

combinatie/gekoppeld aan het dossier.  

ECXS 

Information 

Systems 

ecOrganizer Lokaal 1 Ja Ja Optie Ongeveer 1.000,-  

per werkplek 

inclusief 

benodigde 

licenties en uren. 

Ongeveer 150,- per 

licentie per jaar. 

Geïntegreerd agendabeheer, relatiebeheer en 

projectbeheersysteem met extra modules 

voor offertes, facturatie en tijden-

/kostenregistratie. 

Effacts IS Dossier Manager SAAS - 

1) 

Ja Ja Optie 49,- per maand 

per user 

Geen extra kosten Dossier Manager is internet dienst die 

dienstverleners in staat stelt efficiënt en 



optimaal beveiligd via het Internet alle 

relevante informatie over lopende dossiers 

te delen klanten. 

Invu S600 & S650 Ja 45 Ja Ja Optie Vanaf 4.290,- 20% vanaf 2e jaar. Invu biedt een compleet documentbeheer 

systeem voor alle vormen van 

documenten/informatievormen. 

Mogelijkheden voor workflow en standaard 

emailintegratie en kennisbank. 

Morningstar 

Systems 

 

WorkSite 8 Lokaal  1.300+ Ja Ja Ja Op aanvraag. 

Eenmalige 

serverlicentie en 

cliëntlicentie per 

gebruiker. 

Optioneel 

additionele 

modules. 

Jaarlijks 20% van 

licentiekosten. 

ECM Suite (document-, kennis- en email-

management) 

 

 

Paperiton Paperiton DMS 

.NET 2.0 

Lokaal en 

SAAS 

1 - 5 Ja Ja Ja, 

koppelinge

n met alle 

systemen 

van derden 

mogelijk 

dmv 

Paperiton 

DMS 

IMPORT 

en 

CONTEXT 

Van 250,- tot 

700,- per 

gebruiker 

(aanschaf). 

Vanaf 25,- per 

gebruiker per 

maand voor SaaS.  

15% van de  

aanschafkosten per 

jaar 

Met Standaard Document Process 

Management (workflow) en ad-hoc 

routeringsmogelijkheden en volledige 

Office integratie (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook en Visio etc.). Excel koppelingen 

op celniveau en URL koppeling van 

documenten met overige applicaties. 

Intranet en internet geschikt. Applicatie is 

volledig gebaseerd op webservices. 

Koppelingen met applicaties voor de 

advocatuur.  SPS integratie. Ultieme 

beveiliging en absolute afscherming 

dossiers (Chinese Walls). 

Qsite.com Qsite Caseroom SAAS 15 Ja Ja Ja Vanaf 300,- / jaar 

(afhankelijk van 

gebruik / pakket) 

 

Inclusief Een op juristen afgestemd content 

management systeem. Specifieke toepassing 

is een caseroom, waarin aan de hand van 

een digitaal dossier met cliënten wordt 

gecommuniceerd. De implementatie van 

Qsite wordt uitgevoerd door Enterprise 

Connections BV. 

Square IS BIBIS Library 

Management 

System 

Lokaal en 

SAAS 

41 Ja Ja Ja vanaf 2.530,- 

eenmalig 

20% Op webtechnologie gebaseerd systeem voor 

o.a. automatiseren van bedrijfs- en 

wetenschappelijke bibliotheken en 

knowhow collecties. Koppelingen met 

leveranciers zoals Jongbloed, Selexyz, Van 

Stockum, e.a. met automatische 

titelopname. 



 BIBIS OPAC Lokaal en 

SAAS 

41 Deels Ja Optie vanaf 1.760,- 

eenmalig 

20% Enterprise Search Engine om alle 

informatiebronnen gelijktijdig te 

doorzoeken. Documenten op een fileserver,  

in een bedrijfseigen mappenstructuur, op 

intranet of internet, in eigen databases of 

applicaties, of in Square IS producten, 

kunnen met één actie doorzocht worden.  

 BIBISSmart-

Library.nl 

Lokaal en 

SAAS 

7 Ja Ja Ja vanaf 59,- per 

maand 

20% Online versie van het BIBIS Library 

Management System. 

 Imaging & Storage Lokaal en 

SAAS 

32 - - - Op aanvraag 

(o.a. scanner)  

Op aanvraag Digitaal opslaan van documenten 

 Profiler Lokaal en 

SAAS 

31 Ja Ja Ja vanaf 2.300,- 

eenmalig 

20% Informatie afstemmen op profiel 

medewerkers. 

 REPRIS Expertise 

& Competence 

Kenniskaarten 

Lokaal en 

SAAS 

7 Ja Ja n.v.t. vanaf 1.500,- 

eenmalig 

20% Kenniskaarten voor het vastleggen van 

ervaring, competentie en CV’s van uw 

medewerkers of kennisgroepen. 

 Taxonomizer Lokaal en 

SAAS 

17 Ja Ja Ja vanaf 680,- 

eenmalig 

20% Aparte zoekfunctionaliteit binnen het 

Virtual Knowledge System. 

 Web Indexer Lokaal en 

SAAS 

6 Ja n.v.t. n.v.t. vanaf 1.950,- 

eenmalig 

20% Toegankelijk maken en houden van actuele 

informatie op externe databanken en/of 

websites. 

 X-Organizer Lokaal en 

SAAS 

8 Ja Ja Ja vanaf 3.500,- 

eenmalig 

20% Afgestemd op routing van documenten. 

 EASY Lokaal en 

SAAS 

7 Ja n.v.t. Ja Afhankelijk van 

het aantal 

aanwezige online 

bronnen. 

20% (Lokaal) Toegang tot online bronnen (tijdschriften, 

websites, etc.), vanaf elke locatie; federated 

zoeken in meerdere tijdschriften en 

databases; centraal beheer en opslag van 

login gegevens; meten van feitelijk gebruik 

van de bronnen; personaliseren voor iedere 

gebruiker; efficiënt vinden door bewaren en 

delen van relevante zoekresultaten. 

 

 Content Browser Lokaal en 

SAAS 

13 Ja Ja n.v.t. Vanaf 2.500,- 

eenmalig 

20% Indexeren en beheren van ongestructureerde 

content (beeldmateriaal, kennisdocumenten, 

archiefstukken, tekstdocumenten (Office en 

PDF), geluid- en videobestanden, HTML-, 

XML-bestanden, etc.) en verrijken met 

metadata of classificaties met als doel de 

inhoudelijke informatie (= content) 

eenvoudig terug te vinden. 

Timesoft Open Text eDocs 

Document 

Management 

Lokaal en 

SAAS 

1400 

juridische 

dienst-

Ja Ja Ja De prijs is 

afhankelijk van 

het aantal 

Geen opgave Open Text eDocs Document Management 

van Hummingbird wordt door de 

meerderheid van de Amerikaanse Top200 



verleners 

werken 

dagelijks met 

eDocs voor 

het 

elektronisch 

beheren van 

hun 

documenten 

gebruikers. law firms gebruikt en staat daarmee al 

jarenlang op de 1ste plaats. 

 

1) Op dit moment uitsluitend juridische afdelingen van grote bedrijven als klant. 

 

Voor zover niet anders gemeld zijn genoemde bedragen excl. BTW. 

Bron: opgave door leveranciers en informatie op www.ictadvocatuur.nl (onderdeel van www.softwarepakketten.nl). Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
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