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OVER DE SPREKER
Marc Polmans, Manager R&D bij I-FourC, slaat de brug tussen de fysieke en digitale wereld. Met zijn achtergrond in softwareontwikkeling en marketing houdt Marc zich bezig met het peilen van behoeften, innoveren
door te verbeteren, maar zeker ook het benutten van technische mogelijkheden. Zonder dat het ingewikkeld
voor de eindgebruiker.
SAMENVATTING
I-FourC heeft onderzoek gedaan om werkprocessen en informatiestromen van advocaten en notarissen goed
in kaart te brengen. Uit deze bevinden ontstonden behoeften en inzichten in welke efﬁciencyslagen er te
behalen vallen in dit digitale tijdperk. We spreken dan onder andere over het werken met fysieke dossiers vs.
de digitale mogelijkheden (en eisen).
INHOUD
Deze sessie en tevens onze onderzoeken stonden in het teken van informatie uitwisselen, snel en accuraat
bij de juiste informatie kunnen, efﬁciënt werken, maar zeker ook het borgen van privacygevoelige gegevens.
Wat we constateerden bij kantoren was onder andere het feit dat er veel informatie-eilanden zijn en dat
zoeken en vinden van de juiste informatie tijdrovend is. Er is een fysiek dossier, een digitaal systeem, e-mail,
een Wordbestand en inkomende post van cliënten of rechtbanken. Hoe houdt men nu het overzicht? Een
andere constatering is versiebeheer. Dit zorgt nog in veel kantoren voor verwarring en onduidelijkheid. Men
is daarnaast veel tijd kwijt aan de administratie van dossiers, het verwerken van notities en het veelvoudig
kopiëren. En dat is niet altijd iets waar alleen het desbetreffende kantoor voor verantwoordelijk is. Opgelegde
eisen van de Rechtbank kunnen bijvoorbeeld ook vertragend werken.
Nu de digitalisering steeds meer op de voorgrond komt in de juridische sector komen bovenstaande zaken
hoger op de agenda staan. Want hoe kunnen we nu écht die efﬁciency verhogen zonder al te veel moeilijk
DMS applicaties te moeten omarmen? Waar maak je het begin?
I-FourC adviseert om het begin te zoeken in de overbrugging van de fysieke naar de digitale wereld. Het
fysieke werkproces zoals het op dit moment is ingericht; bent u daar als kantoor tevreden mee? I-FourC
kan ondersteuning bieden in het in kaart brengen van deze werkprocessen. Maar waar we vooral in kunnen
helpen is het op een eenvoudige manier overstappen naar een digitale omgeving. Dat doen wij door de
actuele fysieke dossiers voor u te digitaliseren en al dan niet te integreren in uw huidige omgeving. Wat wij
anders doen, is dat we u geen complexe IT-omgeving terug geven. Wij geven u het mapje terug, in digitale
vorm. Dat houdt in, dat u digitaal kunt bladeren, uw tabbladenstructuur blijft bestaan, aantekeningen kunt
maken en pagina’s kunt vergelijken. Ook is het mogelijk om e-mails rechtstreeks in het juiste dossier te
archiveren. Zo ontstaat er in ieder geval alvast één informatieplatform!
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