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Waarom de keuze voor Kleos?
Klassieke advocatenkantoren gaan vaak gebukt onder hun administratie. Als je de cliënt en service echt centraal wilt stellen, zoals ons
kantoor, dan is dat model niet leefbaar. De cliënt ervaart geen meer-
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waarde van administratieve rompslomp. Kleos maakt het mogelijk
om de massa aan informatie die elke dag op een advocatenpraktijk
binnenkomt en buitengaat, te stroomlijnen en zelfs in grote mate
te automatiseren. De virtuele dossiers, het agenderingssysteem, de
synchronisatie van mails, de kennisbank voor het beheer van onze
documentatie en zo veel andere functionaliteiten maken het mogelijk
om écht snel en efficiënt te werken. Daardoor houden we letterlijk
uren per dag over om onze cliënten te ondersteunen. Om nog maar te
zwijgen over het effect op de werkvreugde van onze advocaten.

Flexibel werken zonder hindernissen
Niet alleen cliënten, maar ook medewerkers vragen trouwens om
een andere aanpak. Ons kantoor is gebouwd op de principes van het

“Kleos maakt het mogelijk
om een massa aan informatie te stroomlijnen
en zelfs in grote mate te
automatiseren.”

nieuwe werken: geen tijd meten, maar resultaten. Werken waar en
wanneer je wilt en toch een sterke teamgeest bewaren. Dat is natuurlijk een uitdaging, maar ook daarbij maakt Kleos zich onmisbaar.
Omdat je op elk ogenblik en op elke plaats kan beschikken over je
volledige dossier, kan iedereen thuis werken, op de rechtbank, op de
trein, bij een cliënt, … Kortom, alle beperkingen vallen weg. Ook dat je
via de superhandige apps voor smartphone en tablet altijd en overal
aan je dossier, agenda, en contactgegevens kunt, maakt ons werk stukken aangenamer.

Totale controle dankzij duidelijke overzichten
Uiteraard is een advocatenkantoor leiden niet alleen fun. Je moet zorgen dat wat je delegeert ook goed wordt uitgevoerd. Dat je voldoende
omzet haalt om te kunnen blijven groeien, je je boekhoudkundige
verplichtingen nakomt, je btw-aangifte tijdig indient, wanbetalers rappelleert, en zoveel meer. Dankzij Kleos kunnen al deze taken bij ons
echter perfect door één enkele bediende worden opgevolgd. Kleos laat
toe om heel overzichtelijke lijsten te trekken van alle vitale info zoals
gepresteerde uren, te factureren prestaties, openstaande facturen,
enzovoort. Daardoor weten wij op elk ogenblik perfect waar we staan
en wanneer we moeten bijsturen. Kleos geeft je totale controle zodat
je je kunt focussen op de uitbouw van je kantoor.
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Blijvende innovaties: telkens een streepje voor

“Geen twijfel
mogelijk,
Kleos is de beste
advocatensoftware
op de markt!”

Tot slot is de ondersteuning van het Kleos-team van grote waarde. Kluwer investeert enorm
in dit pakket en dat voel je. Bijna maandelijks krijg je nieuwe updates of functionaliteiten,
wordt Kleos nog intuïtiever gemaakt en aangepast aan suggesties van klanten. Dat geeft
je als modern kantoor het gevoel dat je altijd een streepje voor hebt en beschikt over de
nieuwste technologieën. Echt fijn. En natuurlijk is ook de krachtdadige en vriendelijke helpdesk een plus.
Wij evalueren onszelf en de werking van ons kantoor continu. Altijd zijn we op zoek naar
verbetering en innovatie. Geen toeval dat Kleos daarbij nooit in vraag wordt gesteld – het
maakt gewoon deel uit het DNA van ons kantoor.

“Met Kleos kunnen we écht snel en efficiënt werken.
Daardoor houden we letterlijk uren per dag over
om onze cliënten te ondersteunen.”

Geïnspireerd door dit verhaal van uw confrater?
Wenst u ook te genieten van de voordelen van Kleos?
Neem contact met ons op via 0800 14 500 of info@wolterskluwer.be
of bezoek de website www.wolterskluwer.be/kleos/nl

