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Waarom de keuze voor Kleos?
Andere confraters waren enorm lovend over Jurisoft. We hadden er
dan ook alle vertrouwen in dat de opvolger van Wolters Kluwer nog
beter zou zijn. En inderdaad: de performantie van Kleos overtreft onze
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verwachtingen.
Het grote voordeel van Kleos? Bedrijfszekerheid. Niets kan tippen
aan de zekerheid die Kleos biedt. IS je PC bijvoorbeeld kapot ? Geen
probleem. Dan koop je snel een nieuwe pc, log je daarop in en werk je
rustig verder.

Met Kleos kan je op elk moment je ﬁnanciële status
raadplegen
Iedere ochtend beginnen wij met het invoeren van de boekhoudjournalen in Kleos. Van zowel de gewone rekening als de derdenrekening.
Zo weten wij altijd hoeveel derdengelden er al zijn ontvangen in een
dossier. Bovendien weten wij steevast hoeveel wij nog aan onze leve-

“Kleos is een totaaloplossing
voor de advocaat. Alles
wat die zich maar kan
wensen, zit in dit pakket.”

ranciers verschuldigd zijn en hoeveel onze debiteurs ons nog verschuldigd zijn.
Kleos is een totaaloplossing voor de advocaat. Alles wat die zich maar
kan wensen, zit in dit pakket.

Wolters Kluwer als betrouwbare partner
Kleos wordt gedragen door Wolters Kluwer en is operationeel in
Frankrijk, Nederland en België. Kleos heeft genoeg mankracht en
financiële middelen achter zich om ook in de toekomst het pakket bij
uitstek te blijven.
Zonder Kleos werken is totaal onmogelijk geworden voor ons kantoor.
Ons kantoor staat of valt met Kleos. Dankzij deze software hebben
wij zevenmijlslaarzen ten opzichte van de advocaten die Kleos niet
gebruiken.

“Zonder Kleos werken is totaal onmogelijk geworden
voor ons kantoor. Ons kantoor staat of valt met Kleos.”

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

