Legaltech Software

Samen Slimmer
Digitaal Procederen
Wij geloven in een juridische keten waarin
partijen elkaar versterken. Met digitale middelen die u verbinden waardoor procederen
efficiënter, veiliger en gemakkelijker is.

Digitaal procederen
De Rechtspraak implementeert vanaf 2016 stapsgewijs digitaal
procederen. Dossiers worden online toegankelijk, processen
worden korter en eenvoudiger. De software legt daarmee de
basis voor verdere digitale integratie van de hele juridische
keten. Wat betekent dit voor u? Laat u zich dit overkomen, of
grijpt u dit moment aan om de digitalisering te omarmen op
een manier waar u vertrouwen in heeft?
Silex, een groep van 20 advocatenkantoren
besloot in 2015 gezamenlijk het voortouw te
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om het Instrumenti platform te ontwikkelen.

om een systeemkoppeling te realiseren tussen hun

Samen gaan we van dit platform een succes

kantoorsystemen en de systemen van de Recht-

maken. Er is nadrukkelijk gekozen om Instrumenti

spraak. De realisatie hiervan biedt een kantoor de

beschikbaar te maken voor de hele juridische keten.

kans om direct de vruchten te plukken van digitali-

U kunt de oplossing tegen een gebruikersfee

seren. Instrumenti, het legaltech product dat

(zonder investering vooraf) gebruiken en mee

Topicus ontwikkelt, biedt bij start alles wat nodig is

profiteren van gezamenlijke doorontwikkelingen.

om aan te sluiten op de Rechtspraak, zoals een
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overzichtelijk dashboard, Single Sign-on en een

kent de manier van werken in de juridische sector,

automatische koppeling met uw DMS. Tevens

zorgt voor optimaal samenwerken en verkleint de

komen we met additionele diensten die de advo-

kans op menselijke fouten. De digitale weg naar

catuur helpen om meer legaltech te worden.

slimmer procederen.

Voor iedereen

Topicus ontwikkelt vooruitstrevende digitale

Instrumenti is beschikbaar voor alle kantoren in

een snelgroeiende softwareontwikkelaar met 650

Nederland, hoe groot of klein uw kantoor ook is.

medewerkers, waarvan 440 software engineers.

U kunt een gebruikslicentie aanschaffen zonder dat

Vanuit Amsterdam, Deventer, Zwolle, Enschede en

u vooraf een investering of vooruitbetaling hoeft te

Leiden ontwikkelen wij dagelijks, samen met onze

doen. Instrumenti werkt samen met verschillende

partners, ketenverbeterende oplossingen voor

Document Management Systemen (DMS), kantoor-

banken, verzekeraars, pensioenfondsen, de juridische

automatiseringsoplossingen en andere partijen in

sector, scholen, ziekenhuizen, huisartsen, apothe-

de juridische sector zoals Epona of Hyarchis.

ken en gemeenten.

producten in de sectoren finance, legal, zorg,
onderwijs en de gemeentelijke overheid. Topicus is

De kracht van Instrumenti

In Instrumenti staat de voortgang van uw dossier centraal.
De startpagina bestaat uit een dashboard dat direct een overzicht geeft van de zaken waar de gebruiker bij betrokken is.
Eén keer inloggen

het kantoor geautoriseerd is om deze zaak te

Gebruikers hoeven niet apart in te loggen met een

bekijken en/of acties op de zaak uit te voeren.

advocatenpas; authenticatie vindt plaats via uw

Zo kan het hele team samenwerken om verzendingen

kantoornetwerk door middel van een Single Sign-on.

naar de Rechtspraak in Instrumenti voor te bereiden.

Overzicht over alle zaken

Informatie één keer invullen

Het dashboard geeft alle zaken weer waar de

Alle informatie die bij eerdere handelingen is

gebruiker toegang toe heeft. De gebruiker kan

opgegeven blijft beschikbaar voor volgende

zoeken op voor hem belangrijke criteria.

acties, in tegenstelling tot Mijn Rechtspraak.
Bijvoorbeeld zaaknummer, instantie, behandeltype,

Inzicht in nieuwe activiteiten

griffierecht, datum uitspraak, eiser, gedaagde, etc.

Het dashboard geeft bij elke zaak aan of er nieuwe

Zo voorkomt u dubbel werk.

berichten of documenten zijn binnengekomen of
andere activiteiten hebben plaatsgevonden.

Compliant
Alle aanpassingen binnen een zaak worden vastge-

Nieuwe zaak aanbrengen

legd. Per zaak kunt u een overzicht opvragen

Op elk moment kunt u een nieuwe zaak starten.

waarin per gebruiker alle activiteiten worden

Instrumenti begeleidt gebruikers stapsgewijs bij

bijgehouden.

het verzamelen van alle benodigde informatie en u
kunt met één druk op de knop de zaak indienen bij

Eenvoudig documenten indienen

de Rechtspraak.

Instrumenti biedt een automatische koppeling met
uw document management systeem (DMS).

Tijdlijn toont zaakverloop

Het is daarom niet nodig om documenten handmatig

Elke zaak heeft een tijdlijn waarop in antichronolo-

in Instrumenti te uploaden. Verder behoort het

gische volgorde alle activiteiten staan die hebben

downloaden van Instrumenti en het plaatsen in het

plaatsgevonden.

DMS tot het verleden. Binnen Instrumenti kunnen
DMS documenten eenvoudig geselecteerd en

Compleet digitaal procesdossier

automatisch verder afgehandeld worden.

Iedere zaak bouwt een volledig digitaal procesdossier op. Dat digitale procesdossier bevat verwijzin-

Documenten klaarzetten

gen naar alle documenten die bij de Rechtspraak

Klaargezette documenten worden weergegeven

zijn ingediend.

met verschillende identificatiemiddelen, zoals
bestandsnaam, specifieke metadata en toelichting.

Samenwerken aan zaken

U kunt documenten altijd inzien om bijvoorbeeld

Voor elke zaak afzonderlijk is instelbaar wie binnen

zeker te weten dat de juiste versie klaar staat.

Tussentijds opslaan

naar Instrumenti. Andersom kan uw DMS docu-

Versturen van een document of een bericht hoeft

menten vanuit de Rechtspraak via Instrumenti

niet in één keer afgerond te worden. Instrumenti

ophalen en opslaan.

onthoudt waar de gebruiker is gebleven, zodat
deze later verder kan gaan of het dossier kan

Koppeling zonder DMS

overdragen aan een kantoorgenoot. U kunt de

Naast een DMS koppeling is het ook altijd moge-

documenten altijd toevoegen en weer weghalen

lijk om via Instrumenti documenten toe te voegen

totdat alles compleet is. Zo kunt u als gebruiker

en berichten op te halen zodat u deze kunt

zonder fouten en in alle rust eenvoudig de documen-

opslaan in een (Windows) folderstructuur.

tenset samenstellen, controleren en tenslotte
indienen bij de Rechtspraak.

Meerdere documenten tegelijk indienen

Veilig en betrouwbaar

Om meerdere documenten in te dienen bij de

Uiteraard gaat Instrumenti met de grootst mogelijke

Rechtspraak hoeft de gebruiker maar één keer het

vertrouwelijkheid om met uw documenten.

proces te doorlopen.

We nemen alle maatregelen om uw informatie
tot het uiterste te beveiligen:

Volgorde

van documenten

• Dataverkeer over beveiligde verbindingen;

Soms bevat een processtuk veel producties. De
volgorde daarvan is van groot belang. In Instrumenti

•	Toegang kan voor elke zaak op medewerkerniveau
worden afgeschermd;

kunnen deze gemakkelijk worden toegevoegd,

•	Alle informatie wordt versleuteld opgeslagen;

vervangen en in juiste volgorde worden gezet.

•	Hoogst mogelijke beschikbaarheid door dubbele
uitvoering in twee verschillende, beveiligde

Verantwoordelijk advocaat  

datacenters;

Meerdere gebruikers kunnen in de voorbereidingfase
documenten toevoegen aan een zaak, maar

•	Datacenters in Nederland volgens ISO 27001
certificering;

uitsluitend de verantwoordelijk advocaat kan de

•	Van elk dossier bestaat een volledige audit trail;

toegevoegde documenten goedkeuren of deze

wie voerde welke actie uit en op welk moment;

verantwoordelijkheid delegeren. Alleen goedge-

•	Van elke uitwisseling met de Rechtspraak ont-

keurde documenten kunnen worden ingediend.

vangt u een printbare ontvangstbevestiging;
•	Continue monitoring op “verdachte activiteiten”.

Check op juiste documentformaat
De Rechtspraak accepteert alleen bepaalde typen
PDF-documenten. Instrumenti controleert al bij
voorbereiding van een verzending alle documenten

Toekomstvast

op het juiste bestandsformaat. Dat voorkomt

Instrumenti, een product van Topicus - Legaltech

onaangename verrassingen bij verzending.

software, richt zich op de optimalisering van de
hele juridische keten, zodat alle betrokken partijen

Koppeling

met DMS

daar hun voordeel mee kunnen doen. U staat aan

Instrumenti ondersteunt uw werkprocessen en

het roer om uw koers voor de toekomst te bepalen

zorgt voor een koppeling met uw bestaande DMS.

en profiteert van doorontwikkelingen die aanslui-

Met één klik stuurt u het document vanuit uw DMS

ten bij uw praktijkwensen.
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