BaseNet Advocatuur modulen overzicht

Klanten aan het woord

BaseNet, in de wolken sinds 1995

Van dossierbeheer tot het bijhouden van uw administratie, ontdek het gemak van de verschillende modulen binnen ons
systeem. Via de software van BaseNet Advocatuur kunt u gebruik maken van de volgende modulen.

“Tom Poes, verzin een list!
En BaseNet was daar.”

“Essentieel voor ﬂexibiliteit is altijd en
overal bij je data kunnen. Op kantoor,
in de trein maar ook tijdens het zeilen.”

mr. Wouter van Galen,
advocaat bij de Advocaten van Van Riet in Utrecht

mr. Jan Gerrit Kroon,
advocaat bij Blue Legal in Breda

“Voor ons nieuwe kantoor zochten wij een
modern systeem. Wij wilden mobiliteit,
ﬂexibiliteit, betrouwbaarheid.

“Wij hebben BaseNet mogen ervaren als
een stabiele en innovatieve oplossing in
de hectische wereld van de advocatuur.

Dan kom je uit op BaseNet.”

Absoluut een aanrader!”

mr. Hedda Schipper,
advocaat bij Advocatenkantoor Schipper in Den Haag

mr. Edwin Henkelman,
advocaat bij Henkelman & Grimm Advocaten & Mediators in Groningen

“Ik maak reeds vanaf april 2007 gebruik
van BaseNet. Sindsdien regel ik alle
zaken via BaseNet, dit tot grote
tevredenheid van alle advocaten en
alle administratieve medewerkers.”

“Met BaseNet is de veiligheid van alle
gegevens gewaarborgd. In een tijd
waar een escrow niet meer voldoet, is
het geruststellend dat de continuïteit
gegarandeerd is middels de stichting
ITsurance.”

mr. Jo Daemen,
partner bij Daemen Advocaten in Brunssum

mr. Koenraad de Klerk,
advocaat bij VDT Advocaten & Mediators in Tilburg

BaseNet Advocatuur, software voor advocaten

BaseNet Advocatuur, alles wat u nodig heeft voor uw advocatenkantoor
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Doe meer met BaseNet Advocatuur
Kosten besparen

Veilig

Gratis dataconversie

Betrouwbaar

Platformonafhankelijk

Tijdwinst en overzicht

Geen servers meer nodig, onbeperkte opslag, backups, updates
en meer, voor een vast laag bedrag.

Al jaren succesvol aan het werk voor
de advocatuur, met een uptime van
meer dan 99,9%.

Schaalbaar

Van éénpitter naar honderd
medewerkers.
BaseNet groeit mee.

BaseNet waarborgt al jarenlang de
systemen en data van honderden
advocatenkantoren.

Mac, Windows en zelfs Linux kunnen
(door elkaar) gebruikt worden om in
BaseNet te werken.

Online

De cloud is populair, en dat is niet
zonder reden.
BaseNet doet dat al sinds 1995.

Honderden kantoren stapten reeds
over. Dataconversie van vele
bestaande systemen is kosteloos.

Online en volledig geïntegreerd.
Dat zorgt voor eﬃciëntie, gemak en
overzicht.

BaseNet Advocatuur
De online totaaloplossing voor de advocatuur

ITsurance

Hoe veilig het ook is, een stukje extra
zekerheid is nooit weg met een
stichting die de continuïteit waarborgt.

Digitaal dossier- en relatiebeheer (CRM)

Probleemloos starten

Wanneer u gaat starten met het gebruik van onze software wilt u niet dat dit extra tijd kost voor u en uw medewerkers.
Bij BaseNet begrijpen we dat en daarom helpen we u graag op weg. Daarnaast beschikt u direct over de diensten van
onze servicedesk (ook tijdens de periode van een proef-account).

Meer informatie, een vrijblijvende presentatie en uitproberen

Gratis dataconversie en overstaphulp

Van de software en de diverse modulen is uiteraard meer informatie beschikbaar. Deze informatie vindt u terug op onze
website en op onze factsheets. Deze kunt u telefonisch aanvragen of rechtstreeks downloaden via onze website.

Ziet u mogelijk op tegen de overstap van uw bestaande software naar BaseNet? BaseNet heeft veel ervaring met het
overzetten van traditionele software-oplossingen voor de advocatuur naar BaseNet. Een overstap is in veel gevallen
kosteloos en BaseNet voert altijd eerst een proefconversie uit. Middels een proefconversie krijgt u een indruk van de wijze
waarop uw data wordt verwerkt in uw uiteindelijke BaseNet omgeving.

BaseNet komt graag vrijblijvend bij u langs om de software te presenteren. Zo weet u direct of het systeem aansluit bij de
wensen van uw kantoor. Tijdens de presentatie krijgt u een goede indruk hoe BaseNet past binnen uw bedrijfsprocessen.
Via onze website kunt u een demo- of proef-account aanvragen. Tijdens de proefperiode beschikt u over de diensten
van onze servicedesk.

Bezoek onze website www.basenetadvocatuur.nl of bel 020-6855031 voor een afspraak

BaseNet beschikt daarnaast over een stappenplan voor het plannen van de overstap. Uw accountmanager kan u in dit
proces begeleiden zodat u snel en probleemloos kunt starten met BaseNet Advocatuur.

E-mail, agenda en taken totaal geïntegreerd
Urenregistratie, declareren en boekhouding
Documentmanagement (DMS)
En meer...

Ook probleemloos starten? Neem contact op met BaseNet: 020-6855031

BaseNet Internet Projects

Tel. 020-6855031

Fax 020-6853211

www.basenetadvocatuur.nl

info@basenet.nl

Bel ons: 020-6855031

Over BaseNet

BaseNet Advocatuur als totaaloplossing

Een solide partner met jarenlange ervaring

Digitaal dossier en relatiebeheer (CRM)

Documenten (DMS)

Mobiel werken

Al sinds 1987 levert BaseNet innovatieve automatiseringsoplossingen voor professionals. In 1995 was BaseNet één van
de eerste partijen met een online systeem (in de cloud).

Alle informatie en documenten worden nagenoeg automatisch
opgeslagen in het digitale dossier in BaseNet. Naast de gegevens
en de documenten, staan ook al het e-mailverkeer, de afspraken,
taken, uren, facturen en meer opgeslagen in het dossier en
onder de relatie. In één oogopslag kunt u zowel op dossier- als
relatieniveau de complete historie inzien. Door de integratie
met relatiebeheer worden tegenstrijdige belangen bij de invoer
van een dossier direct gecontroleerd.

Het opstellen, opslaan en terugzoeken van stukken wordt wel
heel eenvoudig met het geïntegreerde Document Management
Systeem (DMS) in BaseNet.

Het systeem is volledig webbased en kan daarom altijd en
overal gebruikt worden. Om nog mobieler te zijn, is het
systeem ook te benaderen via een app op uw smartphone of
tablet, speciﬁek (native) ontwikkeld voor iOS (Apple) en Android.

Sinds 2005 focust BaseNet zich op de advocatuur. De software
bevat alle facetten van de praktijkvoering van een advocaat.
De software wordt voor en met advocaten ontwikkeld en is niet
zonder reden het grootste en snelst groeiende systeem voor
de advocatuur.

Voor het papieren dossier zijn er gemakken ingebouwd om
bijvoorbeeld een dossiervoorblad en andere overzichten uit te
draaien en indien gewenst zelfs iedere e-mail te printen.

BaseNet Advocatuur is een unieke oplossing voor advocatenkantoren

Agenda en taken

Door jarenlange ervaring en continue doorontwikkeling integreert het systeem alles wat een advocatenkantoor dagelijks nodig heeft,
binnen één systeem. Dit verhoogt het gebruikersgemak en eﬃciency aanzienlijk en levert een enorme kostenbesparing op.

Afspraken en taken kunnen als onderdeel van het dossier aangemaakt worden. Zo is er altijd te zien welke medewerker met
wie een afspraak heeft in welke zaak en zijn verhinderdata
direct uit te draaien. De agenda en taken zijn ook gekoppeld
met de roladministratie voor een optimale termijnbewaking.

De automatische wekelijkse updates zorgen ervoor dat u altijd over nieuwste innovaties en mogelijkheden beschikt, zonder dat u
daar iets voor hoeft te doen.
Dankzij al deze ontwikkelingen en de honderden kantoren die de afgelopen jaren overgestapt zijn van andere c.q. traditionele
systemen binnen de advocatuur, kunnen wij data van vrijwel ieder systeem uit de advocatuur kosteloos converteren en een
soepele overgang verzorgen. Overstappen van een ander systeem is daarom allang niet meer spannend.

Zo is het altijd voor iedereen intern duidelijk wat er moet
gebeuren. Bent u onderweg, dan attendeert de app u middels
een push-notiﬁcatie. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudig
terugbelverzoeken die als taken in de app staan nabellen, ook
als u niet op kantoor bent.

Totaaloplossing

Kosteloze dataconversie en soepele overgang

Voor de meeste systemen binnen de advocatuur bieden wij een kosteloze dataconversie. Inmiddels hebben vele kantoren
hier gebruik van gemaakt, waardoor wij veel ervaring hebben met een soepele overgang en de implementatie van het
systeem. Overstappen naar een nieuw systeem is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Nieuwe kantoren

Naast kantoren die overstappen van bestaande systemen, houden wij ook rekening met nieuwe c.q. startende kantoren.
Bent u net een kantoor begonnen, of gaat u dat binnenkort doen, begin dan direct goed en professioneel met BaseNet.

BaseNet Advocatuur de totaaloplossing voor uw kantoor? Gratis presentatie: 020-6855031

Derdengeldenadministratie

De ideale aanvulling van de administratiemodule.
Rechtstreeks vanuit het dossier het saldo bekijken.

Incasso

Stroomlijn het volledige incassoproces van uw klanten
met workﬂows.

Insolventie

Een module speciaal voor faillissementen, surseances
en WSNP volgens de RECOFA richtlijnen.

Telefoniekoppeling

Rechtstreeks bellen vanuit BaseNet, het gespreksverslag
vastleggen en direct tijdschrijven.

Uren schrijven zoals u wilt. Handmatig uren ingeven middels
een lijst, importeren vanuit de agenda, automatisch middels
de stopwatch of een combinatie ervan.

Scanmodule

Declareren

E-mail is in de advocatuur erg belangrijk. Daarom is het proces
volledig afgestemd op de advocatuur (in tegenstelling tot
generieke e-mailapplicaties, zoals Outlook).

Debiteuren staan reeds in het systeem, uren worden bijna
automatisch geschreven en (prijs)afspraken worden eenvoudig
in het dossier vastgelegd. Hierdoor kan er letterlijk met één
druk op de knop gedeclareerd worden. Voordat de facturen
deﬁnitief gemaakt worden, kunnen deze eenvoudig nagelopen
worden middels diverse declaratieadviezen.

Om eﬃciënter te werken is er ook rekening gehouden met de
dynamiek tussen advocaat en secretariaat. E-mails kunnen
bijvoorbeeld automatisch geprint worden, voor elkaar klaargezet worden en met andere ondertekeningen verstuurd worden.

Administratiemodule

De volledige boekhouding van uw kantoor en vennoten,
naadloos geïntegreerd met de facturatie.

Uren

E-mail

E-mails worden vrijwel automatisch opgeslagen in het dossier
en onder de relatie. Tevens houdt de stopwatch bij hoeveel tijd
er aan een e-mail besteed wordt, zodat die tijd direct geschreven
(en evt. gecorrigeerd) kan worden.

In de auto een gesprek voeren vanuit de app en met één druk
op de knop gesprekstijd registreren, nog even snel een
document raadplegen en de dossierhistorie bekijken op een
iPad of simpelweg een afspraak inplannen. De app kan ook
gebruikt worden voor extra beveiliging bij het inloggen in
BaseNet (two way authentication).

Naast het eenvoudig aanmaken, is het van groot belang om
alles eenvoudig terug te vinden. Dat kan altijd via het dossier
en/of de relatie. Maar er is ook een speciﬁek zoekscherm dat
ervoor zorgt dat u met diverse eenvoudige ﬁlters altijd het
juiste document of e-mailbericht kunt terugvinden, ongeacht
de grootte van het dossier.

De (automatische) stopwatch houdt uw handelingen bij en
vraagt u direct om tijd te schrijven, op deze manier vergeet u
nooit meer tijd te registreren. Veel advocaten gaan er alleen al
door deze functie enkele declarabele uren per week op vooruit.
Bent u niet op kantoor (geweest), kunt u direct uren registreren
in de app of naderhand op kantoor de afspraken uit uw agenda
omzetten naar uren.

Waarom BaseNet?
BaseNet is een volledige online totaaloplossing voor de advocatuur. Alle facetten van uw bedrijfsvoering zijn geïntegreerd
in een centraal systeem. U hoeft niet te schakelen tussen verschillende programma's en alle informatie wordt op
uniforme wijze opgeslagen en is daardoor op ieder gewenst moment voor het hele kantoor voorhanden. BaseNet zorgt
voor veel gemak, tijdsbesparing en een enorm kostenvoordeel op gebied van automatisering en IT.

Het genereren van documenten op basis van sjablonen zorgt
voor snelheid, gemak en uniformiteit. Documenten zijn altijd
direct in het dossier opgeslagen en kunnen per e-mail verstuurd
worden, automatisch geconverteerd naar PDF. De ontvanger
ziet dan uw digitale briefpapier compleet met handtekening.
De “ouderwetse” stappen van printen op briefpapier,
ondertekenen, inscannen, uploaden en per e-mail versturen,
zijn letterlijk gereduceerd tot één enkele klik. Dat scheelt veel
tijd en briefpapier.

En meer...

Het systeem houdt automatisch rekening met toevoegingen,
voorschotten, ﬁxed fees, factuursplitsingen en zelfs in welke
administratie (maatschap) de factuur geboekt moet worden.
De facturen kunnen tevens per e-mail verstuurd worden,
indien gewenst met een iDEAL link.

Cliëntenportaal
Uw cliënten kunnen via een beveiligde online omgeving
inloggen en de voortgang van hun dossier volgen. Uiteraard
enkel de documenten, e-mails en andere zaken die u speciﬁek
vrijgeeft. Cliënten kunnen daarnaast ook documenten
uploaden naar het dossier en facturen bekijken.

Naast de bestaande mogelijkheden om scans te
verwerken, biedt deze module met name uitkomst bij
grote hoeveelheden documenten.

Managementrapportage

Vele standaardrapporten voor managementinformatie.
Tevens de mogelijkheid tot rapporten op maat.

Voor u de ideale manier om zich te onderscheiden van andere
kantoren en te laten zien dat u transparant bent. Bovendien
bespaart het uw kantoor veel tijd, doordat cliënten zelf meer
kunnen doen.

Websites, webformulieren en meer webdiensten
BaseNet levert diverse geïntegreerde webdiensten. Uw website
bijwerken vanuit BaseNet, de invoer van dossiers koppelen aan
uw webpagina of cliëntenportaal zijn enkele van de vele
mogelijkheden. Hier zijn reeds standaarden voor ontwikkeld zodat u tegen zeer geringe investeringen direct een professionele
website of cliëntenportaal aan uw cliënten kunt aanbieden.

Bel ons: 020-6855031
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Mobiel werken

Al sinds 1987 levert BaseNet innovatieve automatiseringsoplossingen voor professionals. In 1995 was BaseNet één van
de eerste partijen met een online systeem (in de cloud).

Alle informatie en documenten worden nagenoeg automatisch
opgeslagen in het digitale dossier in BaseNet. Naast de gegevens
en de documenten, staan ook al het e-mailverkeer, de afspraken,
taken, uren, facturen en meer opgeslagen in het dossier en
onder de relatie. In één oogopslag kunt u zowel op dossier- als
relatieniveau de complete historie inzien. Door de integratie
met relatiebeheer worden tegenstrijdige belangen bij de invoer
van een dossier direct gecontroleerd.

Het opstellen, opslaan en terugzoeken van stukken wordt wel
heel eenvoudig met het geïntegreerde Document Management
Systeem (DMS) in BaseNet.

Het systeem is volledig webbased en kan daarom altijd en
overal gebruikt worden. Om nog mobieler te zijn, is het
systeem ook te benaderen via een app op uw smartphone of
tablet, speciﬁek (native) ontwikkeld voor iOS (Apple) en Android.

Sinds 2005 focust BaseNet zich op de advocatuur. De software
bevat alle facetten van de praktijkvoering van een advocaat.
De software wordt voor en met advocaten ontwikkeld en is niet
zonder reden het grootste en snelst groeiende systeem voor
de advocatuur.

Voor het papieren dossier zijn er gemakken ingebouwd om
bijvoorbeeld een dossiervoorblad en andere overzichten uit te
draaien en indien gewenst zelfs iedere e-mail te printen.

BaseNet Advocatuur is een unieke oplossing voor advocatenkantoren

Agenda en taken

Door jarenlange ervaring en continue doorontwikkeling integreert het systeem alles wat een advocatenkantoor dagelijks nodig heeft,
binnen één systeem. Dit verhoogt het gebruikersgemak en eﬃciency aanzienlijk en levert een enorme kostenbesparing op.

Afspraken en taken kunnen als onderdeel van het dossier aangemaakt worden. Zo is er altijd te zien welke medewerker met
wie een afspraak heeft in welke zaak en zijn verhinderdata
direct uit te draaien. De agenda en taken zijn ook gekoppeld
met de roladministratie voor een optimale termijnbewaking.

De automatische wekelijkse updates zorgen ervoor dat u altijd over nieuwste innovaties en mogelijkheden beschikt, zonder dat u
daar iets voor hoeft te doen.
Dankzij al deze ontwikkelingen en de honderden kantoren die de afgelopen jaren overgestapt zijn van andere c.q. traditionele
systemen binnen de advocatuur, kunnen wij data van vrijwel ieder systeem uit de advocatuur kosteloos converteren en een
soepele overgang verzorgen. Overstappen van een ander systeem is daarom allang niet meer spannend.

Zo is het altijd voor iedereen intern duidelijk wat er moet
gebeuren. Bent u onderweg, dan attendeert de app u middels
een push-notiﬁcatie. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudig
terugbelverzoeken die als taken in de app staan nabellen, ook
als u niet op kantoor bent.

Totaaloplossing

Kosteloze dataconversie en soepele overgang

Voor de meeste systemen binnen de advocatuur bieden wij een kosteloze dataconversie. Inmiddels hebben vele kantoren
hier gebruik van gemaakt, waardoor wij veel ervaring hebben met een soepele overgang en de implementatie van het
systeem. Overstappen naar een nieuw systeem is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Nieuwe kantoren

Naast kantoren die overstappen van bestaande systemen, houden wij ook rekening met nieuwe c.q. startende kantoren.
Bent u net een kantoor begonnen, of gaat u dat binnenkort doen, begin dan direct goed en professioneel met BaseNet.

BaseNet Advocatuur de totaaloplossing voor uw kantoor? Gratis presentatie: 020-6855031

Derdengeldenadministratie

De ideale aanvulling van de administratiemodule.
Rechtstreeks vanuit het dossier het saldo bekijken.

Incasso

Stroomlijn het volledige incassoproces van uw klanten
met workﬂows.

Insolventie

Een module speciaal voor faillissementen, surseances
en WSNP volgens de RECOFA richtlijnen.

Telefoniekoppeling

Rechtstreeks bellen vanuit BaseNet, het gespreksverslag
vastleggen en direct tijdschrijven.

Uren schrijven zoals u wilt. Handmatig uren ingeven middels
een lijst, importeren vanuit de agenda, automatisch middels
de stopwatch of een combinatie ervan.

Scanmodule

Declareren

E-mail is in de advocatuur erg belangrijk. Daarom is het proces
volledig afgestemd op de advocatuur (in tegenstelling tot
generieke e-mailapplicaties, zoals Outlook).

Debiteuren staan reeds in het systeem, uren worden bijna
automatisch geschreven en (prijs)afspraken worden eenvoudig
in het dossier vastgelegd. Hierdoor kan er letterlijk met één
druk op de knop gedeclareerd worden. Voordat de facturen
deﬁnitief gemaakt worden, kunnen deze eenvoudig nagelopen
worden middels diverse declaratieadviezen.

Om eﬃciënter te werken is er ook rekening gehouden met de
dynamiek tussen advocaat en secretariaat. E-mails kunnen
bijvoorbeeld automatisch geprint worden, voor elkaar klaargezet worden en met andere ondertekeningen verstuurd worden.

Administratiemodule

De volledige boekhouding van uw kantoor en vennoten,
naadloos geïntegreerd met de facturatie.

Uren

E-mail

E-mails worden vrijwel automatisch opgeslagen in het dossier
en onder de relatie. Tevens houdt de stopwatch bij hoeveel tijd
er aan een e-mail besteed wordt, zodat die tijd direct geschreven
(en evt. gecorrigeerd) kan worden.

In de auto een gesprek voeren vanuit de app en met één druk
op de knop gesprekstijd registreren, nog even snel een
document raadplegen en de dossierhistorie bekijken op een
iPad of simpelweg een afspraak inplannen. De app kan ook
gebruikt worden voor extra beveiliging bij het inloggen in
BaseNet (two way authentication).

Naast het eenvoudig aanmaken, is het van groot belang om
alles eenvoudig terug te vinden. Dat kan altijd via het dossier
en/of de relatie. Maar er is ook een speciﬁek zoekscherm dat
ervoor zorgt dat u met diverse eenvoudige ﬁlters altijd het
juiste document of e-mailbericht kunt terugvinden, ongeacht
de grootte van het dossier.

De (automatische) stopwatch houdt uw handelingen bij en
vraagt u direct om tijd te schrijven, op deze manier vergeet u
nooit meer tijd te registreren. Veel advocaten gaan er alleen al
door deze functie enkele declarabele uren per week op vooruit.
Bent u niet op kantoor (geweest), kunt u direct uren registreren
in de app of naderhand op kantoor de afspraken uit uw agenda
omzetten naar uren.

Waarom BaseNet?
BaseNet is een volledige online totaaloplossing voor de advocatuur. Alle facetten van uw bedrijfsvoering zijn geïntegreerd
in een centraal systeem. U hoeft niet te schakelen tussen verschillende programma's en alle informatie wordt op
uniforme wijze opgeslagen en is daardoor op ieder gewenst moment voor het hele kantoor voorhanden. BaseNet zorgt
voor veel gemak, tijdsbesparing en een enorm kostenvoordeel op gebied van automatisering en IT.

Het genereren van documenten op basis van sjablonen zorgt
voor snelheid, gemak en uniformiteit. Documenten zijn altijd
direct in het dossier opgeslagen en kunnen per e-mail verstuurd
worden, automatisch geconverteerd naar PDF. De ontvanger
ziet dan uw digitale briefpapier compleet met handtekening.
De “ouderwetse” stappen van printen op briefpapier,
ondertekenen, inscannen, uploaden en per e-mail versturen,
zijn letterlijk gereduceerd tot één enkele klik. Dat scheelt veel
tijd en briefpapier.

En meer...

Het systeem houdt automatisch rekening met toevoegingen,
voorschotten, ﬁxed fees, factuursplitsingen en zelfs in welke
administratie (maatschap) de factuur geboekt moet worden.
De facturen kunnen tevens per e-mail verstuurd worden,
indien gewenst met een iDEAL link.

Cliëntenportaal
Uw cliënten kunnen via een beveiligde online omgeving
inloggen en de voortgang van hun dossier volgen. Uiteraard
enkel de documenten, e-mails en andere zaken die u speciﬁek
vrijgeeft. Cliënten kunnen daarnaast ook documenten
uploaden naar het dossier en facturen bekijken.

Naast de bestaande mogelijkheden om scans te
verwerken, biedt deze module met name uitkomst bij
grote hoeveelheden documenten.

Managementrapportage

Vele standaardrapporten voor managementinformatie.
Tevens de mogelijkheid tot rapporten op maat.

Voor u de ideale manier om zich te onderscheiden van andere
kantoren en te laten zien dat u transparant bent. Bovendien
bespaart het uw kantoor veel tijd, doordat cliënten zelf meer
kunnen doen.

Websites, webformulieren en meer webdiensten
BaseNet levert diverse geïntegreerde webdiensten. Uw website
bijwerken vanuit BaseNet, de invoer van dossiers koppelen aan
uw webpagina of cliëntenportaal zijn enkele van de vele
mogelijkheden. Hier zijn reeds standaarden voor ontwikkeld zodat u tegen zeer geringe investeringen direct een professionele
website of cliëntenportaal aan uw cliënten kunt aanbieden.

Bel ons: 020-6855031

BaseNet Advocatuur modulen overzicht

Klanten aan het woord

BaseNet, in de wolken sinds 1995

Van dossierbeheer tot het bijhouden van uw administratie, ontdek het gemak van de verschillende modulen binnen ons
systeem. Via de software van BaseNet Advocatuur kunt u gebruik maken van de volgende modulen.

“Tom Poes, verzin een list!
En BaseNet was daar.”

“Essentieel voor ﬂexibiliteit is altijd en
overal bij je data kunnen. Op kantoor,
in de trein maar ook tijdens het zeilen.”

mr. Wouter van Galen,
advocaat bij de Advocaten van Van Riet in Utrecht

mr. Jan Gerrit Kroon,
advocaat bij Blue Legal in Breda

“Voor ons nieuwe kantoor zochten wij een
modern systeem. Wij wilden mobiliteit,
ﬂexibiliteit, betrouwbaarheid.

“Wij hebben BaseNet mogen ervaren als
een stabiele en innovatieve oplossing in
de hectische wereld van de advocatuur.

Dan kom je uit op BaseNet.”

Absoluut een aanrader!”

mr. Hedda Schipper,
advocaat bij Advocatenkantoor Schipper in Den Haag

mr. Edwin Henkelman,
advocaat bij Henkelman & Grimm Advocaten & Mediators in Groningen

“Ik maak reeds vanaf april 2007 gebruik
van BaseNet. Sindsdien regel ik alle
zaken via BaseNet, dit tot grote
tevredenheid van alle advocaten en
alle administratieve medewerkers.”

“Met BaseNet is de veiligheid van alle
gegevens gewaarborgd. In een tijd
waar een escrow niet meer voldoet, is
het geruststellend dat de continuïteit
gegarandeerd is middels de stichting
ITsurance.”

mr. Jo Daemen,
partner bij Daemen Advocaten in Brunssum

mr. Koenraad de Klerk,
advocaat bij VDT Advocaten & Mediators in Tilburg

BaseNet Advocatuur, software voor advocaten
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BaseNet Advocatuur, alles wat u nodig heeft voor uw advocatenkantoor
Modulen

Optionele modulen

Agenda

Overzichten

Boekhouding

Automatische stopwatch

Relatiebeheer

Cliëntenportaal

Declareren

Roladministratie

Derdengeldenadministratie

Documentbeheer

Sjablonen

Document scanning

Dossierbeheer

Taken

Incasso

E-mailintegratie

Tijdschrijven

Insolventie

Mailings

Toevoegingen

Mobiel werken met de app

Managementrapportages

Telefoniekoppeling

Doe meer met BaseNet Advocatuur
Kosten besparen

Veilig

Gratis dataconversie

Betrouwbaar

Platformonafhankelijk

Tijdwinst en overzicht

Geen servers meer nodig, onbeperkte opslag, backups, updates
en meer, voor een vast laag bedrag.

Al jaren succesvol aan het werk voor
de advocatuur, met een uptime van
meer dan 99,9%.

Schaalbaar

Van éénpitter naar honderd
medewerkers.
BaseNet groeit mee.

BaseNet waarborgt al jarenlang de
systemen en data van honderden
advocatenkantoren.

Mac, Windows en zelfs Linux kunnen
(door elkaar) gebruikt worden om in
BaseNet te werken.

Online

De cloud is populair, en dat is niet
zonder reden.
BaseNet doet dat al sinds 1995.

Honderden kantoren stapten reeds
over. Dataconversie van vele
bestaande systemen is kosteloos.

Online en volledig geïntegreerd.
Dat zorgt voor eﬃciëntie, gemak en
overzicht.

BaseNet Advocatuur
De online totaaloplossing voor de advocatuur

ITsurance

Hoe veilig het ook is, een stukje extra
zekerheid is nooit weg met een
stichting die de continuïteit waarborgt.

Digitaal dossier- en relatiebeheer (CRM)

Probleemloos starten

Wanneer u gaat starten met het gebruik van onze software wilt u niet dat dit extra tijd kost voor u en uw medewerkers.
Bij BaseNet begrijpen we dat en daarom helpen we u graag op weg. Daarnaast beschikt u direct over de diensten van
onze servicedesk (ook tijdens de periode van een proef-account).

Meer informatie, een vrijblijvende presentatie en uitproberen

Gratis dataconversie en overstaphulp

Van de software en de diverse modulen is uiteraard meer informatie beschikbaar. Deze informatie vindt u terug op onze
website en op onze factsheets. Deze kunt u telefonisch aanvragen of rechtstreeks downloaden via onze website.

Ziet u mogelijk op tegen de overstap van uw bestaande software naar BaseNet? BaseNet heeft veel ervaring met het
overzetten van traditionele software-oplossingen voor de advocatuur naar BaseNet. Een overstap is in veel gevallen
kosteloos en BaseNet voert altijd eerst een proefconversie uit. Middels een proefconversie krijgt u een indruk van de wijze
waarop uw data wordt verwerkt in uw uiteindelijke BaseNet omgeving.

BaseNet komt graag vrijblijvend bij u langs om de software te presenteren. Zo weet u direct of het systeem aansluit bij de
wensen van uw kantoor. Tijdens de presentatie krijgt u een goede indruk hoe BaseNet past binnen uw bedrijfsprocessen.
Via onze website kunt u een demo- of proef-account aanvragen. Tijdens de proefperiode beschikt u over de diensten
van onze servicedesk.

Bezoek onze website www.basenetadvocatuur.nl of bel 020-6855031 voor een afspraak

BaseNet beschikt daarnaast over een stappenplan voor het plannen van de overstap. Uw accountmanager kan u in dit
proces begeleiden zodat u snel en probleemloos kunt starten met BaseNet Advocatuur.

E-mail, agenda en taken totaal geïntegreerd
Urenregistratie, declareren en boekhouding
Documentmanagement (DMS)
En meer...

Ook probleemloos starten? Neem contact op met BaseNet: 020-6855031

BaseNet Internet Projects

Tel. 020-6855031

Fax 020-6853211

www.basenetadvocatuur.nl

info@basenet.nl

Bel ons: 020-6855031
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