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Overige software voor advocatenkantoren 

Op basis van informatie van leveranciers hebben wij de volgende toepassingen geselecteerd die geschikt zijn voor advocatenkantoren. 

 

Wij hebben deze toepassingen onderverdeeld naar de volgende gebieden: 

 

1. Incasso 

2. Faillissementen 

3. Letselschade 

4. Digitaal dicteren en spraakherkenning 

5. Juridische kennis 

6. Specifiek 

 

Leverancier Pakket Installatie 

(lokaal of 

SAAS) 

Aanschafkosten 

(vanaf) 

Onderhoudskosten 

(vanaf) 

Toelichting 

 

1. Incasso 

ASG CICERO LawPack 

1) 

Lokaal en 

SAAS 

2500,- eenmalige 

gebruikslicentie 

voor onbeperkte 

duur. 

Ook een huur 

licentie vorm 

beschikbaar op 

basis van offerte. 

20% per jaar. Biedt een zeer uitgebreide incasso module waarin verschillende 

incasso producten kunnen worden aangeboden door de gebruiker: 

- Credit management  (het verzenden van credit letters) 

- Abonnements incasso  

- Volledige incasso opvolging  

Optionele service website is beschikbaar voor cliënten welke het 

incasso traject willen kunnen volgen. 

EuroSystems 

Automatisering  

EuroDossier SAAS Vanaf 203,50 per 

user per maand. 

Begrepen in 

maandtarief.  

EuroDossier is een applicatie die de bedrijfsprocessen binnen de 

credit management branche ondersteunt. Door jarenlange ervaring 

binnen deze  branche is het pakket volledig toegespitst op uw 

werkzaamheden. Naast dossierbehandeling van A tot Z is ook de 

boekhouding volledig in de applicatie geïntegreerd. 

iFlow iFlow Incasso Lokaal en 

SAAS 

Vanaf 2.500,-. Optioneel 17,5% 

over licentiekosten 

per jaar. Dit is 

inclusief helpdesk, 

updates, etc.  

iFlow Incasso is gebruiksvriendelijke software voor o.a. 

incassobureaus, deurwaarderskantoren en incassoadvocaten en 

zorgt voor een volledige (automatische) dossiervorming bij 

incassozaken.  

KSU uitgeverij Rente rekendisk Lokaal Vanaf 190,- per 

jaar. 

Begrepen in jaarlijks 

tarief. 

Rente- en incassoberekeningen. 

MUMPS INCREASE Lokaal en 

SAAS 

70,- tot 170,- per  

maand per  

werkplek, 

afhankelijk van 

Begrepen in tarief 

per maand. 

Het pakket omvat alles wat een incassobureau of een 

incassoadvocaat nodig heeft: o.a. modules voor boekhouding, 

dossieradministratie, agendering, opvolging, declareren, 

rapporteren, correspondentie (ook pdf en gescand) en genereren 



aantal 

werkplekken 

van dagvaardingen. 

1) Dit pakket is tevens opgenomen onder Tijdschrijven en declareren. 

 

2. Faillissementen 

ASG ASG InsolveBase Lokaal en 

SAAS 

Geïntegreerd met 

CICERO 

LawPack (zie 

tijdschrijven en 

declareren). 

- Curatoren kunnen volgens de Recofa richtlijnen tijd schrijven, 

maar ook boedellijsten en -rekeningen bijhouden, rapportages 

samenstellen aan de hand van de Recofa rapportage modules, 

tevens functionaliteit voor de bureau schuldhulp sanering. 

Optioneel zijn service portals beschikbaar voor aanmelden in 

faillissementen, nazien van de status in het faillissement. 

Tegen meerprijs. 

InsolventieAssiste

nt 

InsolventieAssistent SAAS Op aanvraag Op aanvraag Financiële data vanuit vele boekhoudpakketten overdraagbaar en 

doorzoekbaar met integratie naar andere oplossingen, zoals 

incassobeheer. 

KSU Legal Insolve Lokaal 300,- per jaar, 

per curator. 

Begrepen in jaarlijks 

tarief 

Softwarepakket, specifiek bedoeld om faillissementen af te 

handelen. Ontwikkeld in nauw overleg met enkele grote 

advocatenkantoren. 

 

3. Letselschade 

ASG Letselbase Lokaal en 

SAAS 

Geïntegreerd met 

CICERO 

LawPack (zie 

tijdschrijven en 

declareren). 

- Letselschade administratie waarmee schaderegelingbureaus en 

letselschade advocaten de Schadedossier administratie kunnen 

voeren. Als optie is een service Portal beschikbaar waarop cliënt 

behandeling en kosten kan ingeven en de status in de dossiers kan 

bekijken. 

Kluwer Letselschade E-Tool SAAS 500,- per 

gebruiker per 

jaar 

Inbegrepen in kosten 

per jaar 

Kluwer Letselschade is een programma dat de complete schade-

opstelling en berekening daarvan verzorgt. Het resultaat is een 

volledig letselschade-rapport met daarin alle schadeposten, 

inclusief de berekende rente. Het is een on-line toepassing waarbij 

u de door u gemaakte dossiers en berekeningen lokaal op uw eigen 

computer kunt opslaan. 

 

4. Digitaal dicteren en spraakherkenning 

ASG SpeechMagic / 

DikteerMR 

(producent Philips) 

Lokaal 400,- nvt Juridisch Spraakherkenningpakket met de mogelijkheid van 

dicteren via een recorder of via een directe spraakherkenning in 

MS Word. Workflow software, voor het begeleiden van alle 

dicteer processen, afhankelijk van de gebruiker met en zonder 

spraakherkenning, naadloze aansluiting met digitaal dicteren. 

AVT Advance 

Voice Technology 

Dragon Legal Lokaal Op aanvraag nvt De software is al voorbereid op uw woordenschat en de 

herkenningsgraad waarmee u start, is procenten hoger dan met het 

algemene pakket. 

dFlow nFlow en Philips 

digitaal dicteren /  

Lokaal Op aanvraag Afhankelijk van uw 

pakketkeuze 

dFlow biedt diverse oplossingen op het gebied van 

spraakverwerking, waarmee u probleemloos (ook in Terminal 



Dragon Naturally 

Speaking  

Server  en Citrix omgevingen) locatieonafhankelijk kunt dicteren.  

Kluwer DictaPlus  Lokaal  Afhankelijk van 

hardware 

765,- per gebruiker 

per jaar 

Kluwer DictaPlus verenigt de voordelen van Digitaal Dicteren - 

goede geluidskwaliteit, grote opslagcapaciteit en flexibiliteit - met 

professionele Spraakherkenning en Workflow Management voor 

maximale productiviteit en efficiency. 

Met Kluwer DictaPlus maakt het niet meer uit waar u dicteert of 

welke omvang uw kantoor heeft. U kunt altijd en overal memo's 

dicteren, zelf uitwerken óf naar uw secretariaat versturen, en de 

resultaten direct bekijken zodra deze beschikbaar zijn. 

Morningstar 

Systems 

BigHand Digital 

Dictation 

Lokaal Op aanvraag. 

Eenmalig kosten 

voor 

Serverlicentie, 

cliëntlicentie per 

user en optionele 

additionele 

modules. 

Jaarlijks 20% van 

licentiekosten. 

Duizenden advocaten wereldwijd gebruiken BigHand software om 

direct naar de netwerkinfrastructuur van hun kantoor te dicteren en 

het materiaal vervolgens ter verwerking te verzenden naar een 

secretariaat waar ook ter wereld. Wereldwijd werken meer dan 

600 advocatenkantoren met BigHand. In Nederland werken nu 15 

kantoren uit de top 50, kantoorbreed met BigHand. Kleinste 

installatie van BigHand is 12 gebruikers. Grootste installatie van 

BigHand in Nederland is 600 gebruikers. 

 

5. Juridische kennis(banken) 

Akkermans & 

Partners Software 

Pensioen Databank Lokaal en 

terminal 

server 

539,- per jaar Inclusief De Pensioendatabank is een verzamelplaats van alle wetteksten, 

resoluties, jurisprudentie en AMvB's. Daarnaast is tevens de PSW 

opgenomen.  

C-CONTENT Rechtsorde.nl SAAS Vanaf 500,- per 

kantoor per jaar. 

Staffelkortingen 

zijn van 

toepassing 

Geen, begrepen in 

jaarlijks tarief 

Rechtsorde.nl is een juridisch informatie portaal. Het systeem 

verzamelt, structureert en maakt alle openbare juridische 

informatie via één zoekschil toegankelijk. Dit geheel wordt 

dagelijks geactualiseerd. Alle documenten worden automatisch 

geclassificeerd op rechtsdomein en automatisch gelinked met 

andere relevante documenten. Toegang wordt aangeboden via 

internet middels een jaarlijks abonnement. Rechtsorde.nl en 

Rechtsorde Lokaal zijn implementaties van My-Lex® 

contentintegratiesysteem van C-CONTENT. 

 

 Rechtsorde Lokaal Lokaal 

en/of 

SAAS 

Afhankelijk van 

gekozen opties 

wordt er per ‘fee-

earner’ een vast 

bedrag per jaar in 

rekening 

gebracht. 

Begrepen in jaarlijks 

tarief 

Rechtsorde Lokaal is een juridisch Contentintegratiesysteem. Het 

integreert alle relevante externe juridische bronnen (zowel 

openbare als van alle uitgevers) met de kantooreigen 

(kennis)documenten. Hierdoor krijgt de juridische professional 

onmiddellijk toegang tot alle relevante juridische informatie via 

één snel en overzichtelijk systeem. De basis functionaliteit van 

rechtsorde.nl is hier eveneens aanwezig. Toegang tot externe 

bronnen wordt aangeboden als een dienst via internet. Integratie 

van eigen interne documenten en koppeling met alle interne 

systemen (zoals bibliotheek, klantenbeheer of document 



management systemen) vindt lokaal bij de organisatie plaats, 

zodat hiervoor de eigen (gevoelige) informatie gegarandeerd het 

pand niet hoeft te verlaten. Rechtsorde Lokaal is bedoeld voor 

grote(re) advocaten- en notariskantoren, overheden en juridische 

afdelingen van bedrijven. Rechtsorde.nl en Rechtsorde Lokaal zijn 

implementaties van My-Lex® contentintegratiesysteem van C-

CONTENT. 

Elsevier Juridisch ElsevierINA (Iudex  

Non Aestimat) 

Lokaal 550,- 

(per jaar) 

Begrepen in jaarlijks 

tarief 

Met ElsevierINA (Alimentatie rekenprogramma, standaard van de 

rechterlijke macht) Met ElsevierINA maakt u in een aantal 

overzichtelijke stappen draagkracht- en behoefteberekeningen. U 

kunt berekeningen lokaal opslaan, weer opvragen en bewerken, 

kopiëren en printen. 

 ElsevierOrde 

Personen- en 

familierecht 

SAAS 1299,-  

(per jaar) 

Begrepen in jaarlijks 

tarief 

Een zeer complete kennisbank op het gebied van personen- en 

familierecht. ElsevierOrde bevat wetgeving, commentaar, 

jurisprudentie en nieuws. Alle informatie is met een zoekterm 

tegelijk doorzoekbaar. Maar er kan ook specifiek gezocht worden 

per onderdeel, bv. met LJN in jurisprudentie. 

 ElsevierOrde 

Arbeidsrecht 

SAAS 1099,- 

(per jaar) 

Begrepen in jaarlijks 

tarief 

Een zeer complete kennisbank op het gebied van arbeidsrecht. 

ElsevierOrde bevat wetgeving, commentaar, jurisprudentie en 

nieuws. Alle informatie is met een zoekterm tegelijk 

doorzoekbaar. Maar er kan ook specifiek gezocht worden per 

onderdeel, bv. met LJN in jurisprudentie 

Infovester LegalAlert.nl 

www.legalalert.nl 

SaaS 225,- tot 350,- 

per jaar, per user.  

Korting naar rato 

aantal 

gebruikers. Geen 

minimum aantal 

gebruikers. 

 

Proefabonnement 

op aanvraag 

beschikbaar.  

Inbegrepen in 

abonnement 

LegalAlert is een persoonlijk online nieuwsoverzicht- en 

attenderingsservice die iedere gebruiker naar eigen inzichten kan 

inrichten. LegalAlert werkt volledig op basis van het principe 

'content on demand'. U ontvangt op maat alleen díe publicaties die 

voor u van belang zijn. LegalAlert is in meer opzichten uniek. Er 

wordt niet enkel gezocht naar artikelen die in het verleden zijn 

gepubliceerd, maar is in het bijzonder gericht op artikelen die nog 

moeten verschijnen. Met LegalAlert kunt u alle voor u relevante 

informatiebronnen laten bijhouden, gefilterd op uw voorkeuren. 

Jurisprudentie, actualiteiten, vakliteratuur, opiniestukken, 

Kamerstukken, wetsvoorstellen, weblogs, congres- en 

opleidingsinformatie, faillissementen, dagbladen. U kunt per 

zoekopdracht bepalen uit welke bronnen u attenderingen en 

informatie wilt ontvangen.  

Kluwer uitgeverij Gids rechterlijke 

macht 

Lokaal en 

SAAS 

Abonnement, 

licentieprijs incl. 

eerste gebruiker 

448,- per jaar,  

prijs iedere 

volgende 

gebruiker 93,- 

Inbegrepen in 

abonnement 

In de Gids vindt u de gegevens van officiële instanties, met 

namen, adressen, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen en 

websites en waar nodig achtergrondinformatie. 



per jaar (excl. 

btw). 

 

 Modellen voor de 

Rechtspraktijk 

Lokaal en 

SAAS 

Abonnement, 

licentieprijs incl. 

eerste gebruiker  

1407,- per jaar 

(excl. btw), prijs 

iedere volgende 

gebruiker 57,- 

per jaar (excl. 

btw). 

 De Modellen voor de rechtspraktijk biedt u meer dan 1400 

modellen en voorbeelddocumenten voorzien van uitgebreide 

toelichtingen en verwijzingen. Beginnend bij boek 1 BW en zo 

uitwaaierend over het hele Nederlandse recht beschikt u met de 

modellen over een keur aan individuele adviezen op maat. De 

Modellen voor de rechtspraktijk hebben de afgelopen 55 jaren een 

enorme ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen wordt beoogd de 

generalist te bedienen met een scala van modellen op allerlei 

terreinen. Het is tevens de bedoeling specialisten suggesties aan te 

reiken voor verbetering van de modellen die zij reeds in hun (al of 

niet electronische) know-how kast hebben staan. Ten slotte zijn 

onze modellen ook van specialisten op de respectieve 

rechtsgebieden afkomstig (de civielrechtelijke modellen worden 

zelfs gescreend en van suggesties voorzien door de 

belastingspecialist mr. F. Imhof). 'Concurrenten' moeten dus met 

de aanpassingen van de modellen, die op gezette tijden 

plaatsvinden, hun voordeel kunnen doen. 

 Kluwer Navigator 

Advocaat 

SAAS Geen opgave Geen opgave Altijd en overal uw juridische vakinformatie raadpleegbaar, met 

één zoekopdracht zoeken door al uw juridische titels, nooit meer 

cd-roms installeren... met Navigator Advocaat heeft u voor uw 

kantoor al uw informatiebronnen optimaal digitaal bijeen. 

KSU uitgeverij Gids voor de 

Rechtspraktijk 

Lokaal 350,- per jaar Begrepen in jaarlijks 

tarief 

De Gids voor de Rechtspraktijk is de belangrijkste bron van 

adresgegevens in de juridische sector. De databank bevat de adres- 

en persoonsgegevens van alle advocaten, notarissen, rechters, 

deurwaarders en andere relevante groepen in Nederland. 

 Gids voor het 

Notariaat 

Lokaal 150,- per jaar Begrepen in jaarlijks 

tarief 

De Gids voor het Notariaat is een digitaal adressenbestand voor de 

notarispraktijk. Met de Gids voor het Notariaat beschikt u over de 

geactualiseerde adresgegevens van adressen van notarissen, 

rechtbanken en van vele andere juridische adresgroepen.  

 Rekenpoort/Alge-

mene Praktijk 

Rekendisk 

Lokaal en 

online 

99,- per jaar Begrepen in jaarlijks 

tarief 

Rekenpoort is de online uitvoering die altijd samen met de lokale 

uitvoering geleverd wordt. Het programma berekent: vast recht, 

liquidatietarief, alimentatie-indexering, bijstandsnorm, eigen 

bijdrage rechtshulp, kinderbijslag, termijnen, etc. 

 Fiscale Rekendisk Lokaal 79,- per jaar Begrepen in jaarlijks 

tarief 

Het programma berekent: heffings- en invorderingsrente, contante 

waarde, schenkinsrecht, winst, IB, minimumloon, diverse 

uitkeringen en termijnen, etc. 

 Alimentatie 

Rekendisk 

Lokaal 290,- per jaar Begrepen in jaarlijks 

tarief 

Berekenen van alimentatie. Het programma kan volgens de netto- 

en de brutomethode rekenen. 

 Notariële Rekendisk Lokaal 79,- per jaar Begrepen in jaarlijks 

tarief 

Het programma berekent: contante waarde, schenkingsrecht, 

successierecht,diverse termijnen, etc. 



Legal.nl Legal.nl SAAS 395,- per jaar/ 

49,- per maand 

Inclusief Gespecialiseerde juridische kennis aan ter ondersteuning van de 

werkzaamheden van juristen en advocaten. Meer dan 750 

modelovereenkomsten. Tevens tool voor renteberekening en 

overzicht van actuele procedurekosten en tarieven. 

Legal Intelligence Legal Intelligence SAAS Op aanvraag Op aanvraag Legal Intelligence biedt toegang tot juridische bronnen, ongeacht 

hun herkomst. Met één actie doorzoekt u circa 1,5 miljoen 

juridische documenten, en krijgt u een overzichtelijk beeld van de 

resultaten. Naast advocatenkantoren is Legal Intelligence ook in 

gebruik bij juridische afdelingen van organisaties als OPTA, 

Nederlandse Spoorwegen, Essent en  PriceWaterhouseCoopers 

(Compliance). 

 

6. Overige aanbod 

Akkermans & 

Partners 

Echtscheidings-

programma 

Lokaal en 

terminal 

server  

Abonnement 

237,- 

Inclusief Uitgaande van een ouderdomspensioen, een huwelijks- en 

echtscheidingsdatum en alle overige elementen, kunt u met dit 

programma de verdeling van de aanspraken berekenen op basis 

van verevening (inclusief conversie) en verrekening. 

 FM Gouden 

handdruk 

Lokaal en 

terminal 

server 

Abonnement 

323,- 

Inclusief In het programma kan de gebruiker de gouden handdruk enerzijds 

aanwenden voor een lijfrentevoorziening of anderzijds fiscaal 

afrekenen. De hoogte van de gouden handdruk en de aanwending 

ervan worden in het programma berekend. 

 FM Hiaten Lokaal en 

terminal 

server 

Abonnement 

344,- 

Inclusief Door middel van FM Hiaten kunt u zonder enige moeite feilloos 

constateren waar de mogelijke hiaten zich bevinden. Van het 

ANW-hiaat tot pensioenschade bij ontslag. 

DigiNotar DocProof  SAAS Op aanvraag, 

afhankelijk van 

volume 

Op aanvraag, 

afhankelijk van 

volume 

 

 

U wilt toch ook veilig en bewijsbaar documenten uitwisselen? 

DigiNotar biedt de webdienst DocProof. U kunt hiermee 

eenvoudig elektronisch documenten uitwisselen met uw cliënten. 

Uw cliënt kan online documenten bekijken, erop reageren en 

ondertekenen! 

 PASS 

Authenticatieservice 

SAAS Op aanvraag, 

afhankelijk van 

volume 

Op aanvraag, 

afhankelijk van 

volume 

PASS is een ‘ready to use’ authenticiatiedienst. Via PASS worden 

gebruikers voorzien van een universeel bruikbaar 

authenticatiemiddel. Variërend van het eenvoudige 

gebruikersnaam/wachtwoord, de mobiele telefoon, tot het 

DigiNotar OTP (One Time Password) token, de PKI smartcard of 

het usb token. 

 Trusted Identity 

Manager (Managed 

PKI) 

SAAS Op aanvraag, 

afhankelijk van 

volume 

Op aanvraag, 

afhankelijk van 

volume 

Met de TIM voorziet u uw relaties op eenvoudige en voordelige 

wijze van online van certificaten. Zonder een ingewikkeld 

productieproces bent u in staat hoogwaardige certificaten voor 

bijvoorbeeld het plaatsen van een elektronische handtekening af te 

geven. 

Epona Software 

Productions   

Epona 

ContactManager 

Lokaal/ 

en Online 

ofwel SaaS 

Eenmalige 

licentiekosten 

van 250,- per 

Jaarlijks 18% van de 

licentiekosten 

ContactManager is het meest pragmatische relatiebeheer (CRM) 

systeem dat specifiek door Epona voor de professional services 

markt is ontwikkeld. ContactManager is ontworpen in 



gebruiker samenwerking met juristen en marketingafdelingen van top 10 

Nederlandse advocatenkantoren, waardoor het perfect voorziet in 

de behoefte van professionals die werkzaam zijn binnen 

informatie- en kennisintensieve organisaties.  

 Epona EmailFiler Lokaal/ 

en Online 

ofwel SaaS 

Eenmalige 

licentiekosten 

van 125,- per 

gebruiker 

Jaarlijks 18% van de 

licentiekosten 

EmailFiler koppelt de kracht van Microsoft SharePoint aan het 

alledaagse gebruik van Outlook als e-mail cliënt. Deze eenvoudig 

te installeren toepassing verhoogt de productiviteit en het gemak 

waarmee gebruikers e-mail kunnen archiveren, verplaatsen en 

terugvinden. 

 Epona TMTalk 

Enterprise 

Lokaal Jaarlijkse 

licentiekosten 

van 995,-  per 

organisatie, 

inclusief 

installatie  

Geen maintenance 

betaling, een jaarlijks 

licentiebedrag wordt 

gevraagd. 

TMTalk is een werkstroom (workflow) applicatie voor het 

uitwisselen van merkgegevens tussen bij merkregistratie 

betrokken organisaties en software. TMTALK verbindt uw eigen 

IP software applicatie of CRM database met merkenprocedures 

van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, 

Thompson Compumark, OHIM en WIPO. 

 Epona Studieplanner Lokaal/ 

en Online 

ofwel SaaS 

Eenmalige 

licentiekosten 

van 50,- per 

gebruiker 

Jaarlijks 18% van de 

licentiekosten 

Studieplanner is een web gebaseerd cursusadministratie systeem 

voor advocatenkantoren. Rapportage volgens normen van de Orde 

van Advocaten en KNB van de studiepunten is het hoofddoel voor 

deze toepassing.  

Morningstar 

Systems 

InterAction Lokaal Eenmalig kosten 

voor 

Serverlicentie, 

cliëntlicentie per 

user en optionele 

additionele 

modules 

Jaarlijks 20% van 

licentiekosten 

InterAction is een architectuur die een gehele organisatie op een 

snelle, efficiënte en kostenbesparende manier voorziet van 

Relationship Intelligence. Omdat InterAction gebruikmaakt van 

een internetbrowser of Windows cliënt is Relationship Intelligence 

vanaf iedere plek op elk moment toegankelijk.  

Nossob Ceres Lokaal 500,- per jaar Begrepen in jaarlijks 

tarief 

Roladministratie 

 

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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