When you have to be right

Het is tijd voor
Kleos Corporate
Dossierbeheer voor de bedrijfsjurist

Dossierbeheer voor u
Alles op een rijtje
Als bedrijfsjurst worstelt u zich door een zee van dossiers. Maar met Kleos als
dossierbeheer software ordent u al uw documenten en dossiers netjes op een rij.
En behoudt u op elk moment het overzicht. Zo Werkt u snel en efficiënt.
Kies voor een Kleos Corporate
• Uw dossiers zijn gecentraliseerd op één plaats. U vindt alles gemakkelijk terug
behoudt altijd het overzicht.
• U bewaart al uw documenten online, u hoeft geen apart archiefsysteem te beheren
en uw data zijn altijd veilig.
• U zorgt er gemakkelijk voor dat alleen de benodigde collega’s toegang hebben tot
vertrouwelijke informatie binnen het dossier.
• U integreert uw agenda, taken, contacten, correspondentie en andere documenten
in de software. Zo hebt u alles onder controle met één tool.
• Verspil geen tijd meer als u onderweg bent, synchroniseer uw data real time en
bekijk de data onder andere via de app op welk device dan ook.

Kant-en-klare documenten
Contracten, formulieren en brieven zijn alomtegenwoordig in uw dagelijkse praktijk.
Vaak moet u ze telkens opnieuw opstellen. Kleos Corporate maakt het u gemakkelijk
met kant-en-klare Word en PDF sjablonen, in de huisstijl van uw organisatie.
Minimaliseer risico’s
Het is een veilig idee dat uw belangrijke informatie wordt opgeslagen in een
gecertificeerd privégedeelte van de cloud. Met onbeperkte opslagruimte en altijd
geautoriseerde toegang via welk device dan ook. Beveiligde communicatie en 24/7
toplevel controle is de veiligste manier om uw data en bedrijfsvoering te beschermen.
Kleos is AVG conform en biedt een veilige manier van informatie opslaan en delen.
Alles wat u nodig heeft:
“Onze afdeling beheert heel veel dossiers. Om het overzicht te bewaren introduceerden
we Kleos Corporate. Iets opzoeken is eenvoudig, waardoor we externe partijen snel kunnen
antwoorden. Ik vind het ook makkelijk om mijn to do’s te integreren in het systeem.
Een takenlijst in outlook is dus overbodig. Ik heb trouwens maar drie programma’s altijd
openstaan: Outlook voor de mails, office voor de documenten en Kleos Corporate voor al
de rest. Bijzonder efficiënt, een aanrader!”
Dirk de Mil - directeur juridische afdeling,
bouwbedrijf Square Group

Zo werkt
Kleos:

Modellen
Beheer taken,
contacten

Kant-en-klare modellen,
in de stijl van uw
organisatie

Kleos,
Rapporten

dossierbeheer

Integratie
met Outlook
Synchronisatie
van uw mails,
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Van dashboards
tot geavanceerde
rapportage

Kleos Connect
Beveiligde uitwisseling van
documenten binnen en buiten
uw organisatie

Waarom is het tijd voor Kleos?
Werk samen met cliënten
Werk samen met cliënten of derden via de makkelijkste
en veiligste methode die er is: de cliëntportal van Kleos.
Deel voortaan met één klik uw digitale bestanden,
rekeningen en berichten.

Minimaliseer risico’s

Alles staat met elkaar in verbinding
Maak gebruik van één applicatie die u zich eenvoudig
eigen kunt maken, zeer gebruiksvriendelijk is
en volledig geïntegreerd is met Microsoft Office.
Kleos voegt alles samen in een digitaal dossier:
documenten, e-mails, contactpersonen, agenda’s,
taken, facturen etc.

Het is een veilig idee dat uw belangrijke
informatie wordt opgeslagen in een
gecertificeerd privégedeelte van de cloud.
Met onbeperkte opslagruimte en altijd
geautoriseerde toegang via welk device dan
ook. Beveiligde communicatie en 24/7 toplevel controle is de veiligste manier om uw
data en bedrijfsvoering te beschermen tegen
onverwachte schade en cyberaanvallen.

Real time inzicht
U kunt op elk moment inzicht krijgen in
de prestaties van uw medewerkers en uw
kantoor. Met real time rapportages over
facturen, betalingen, de voortgang van
zaken en taken.

Klaar voor de digitale rechtbank
Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) gaat zeker
een rol spelen voor uw praktijkmanagementsoftware.
Het werken wordt een stuk eenvoudiger met een
koppeling tussen Kleos en de Rechtspraak om digitaal
gegevens uit te wisselen (comming soon: vraag uw
accountmanager).

De expertise van Wolters Kluwer
Kleos Corporate is ontwikkeld door Wolters Kluwer. Wolters Kluwer heeft ruim 30 jaar
ervaring met juridische software. Wij blijven continu werken aan nieuwe innovatieve
systemen waarmee onze klanten efficiënter kunnen werken. Dankzij onze jarenlange
kennis en ervaring weet u zeker dat u altijd de beste software ondersteuning van
ons kunt verwachten. Inmiddels werken in Europa 19.000 juridisch deskundigen met
Kleos, op meerdere devices.
Kleos Corporate in actie
Wilt u ervaren wat Kleos Corporate voor u en uw organisatie kan betekenen,
neem dan nu contact met ons op, we geven u graag een demonstratie.
Bel of mail voor meer informatie of een demo met onze accountmanagers:
Raymon Woerdeman
Tel:

06 - 3043 2139

Mail: raymon.woerdeman@wolterskluwer.com
Remco Hoogendoorn.
Tel:

06 - 1127 2215

Mail: remco.hoogendoorn@wolterskluwer.com

Wolters Kluwer
Staverenstraat 15, 7418 CJ Deventer
Postbus 23, 7400 GA Deventer
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