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informatie management 
business management 
applicaties/desktop 
technologie	  

1) Hoe kunnen we efficiënter werken? 
2) Waar moeten we ons druk over maken? 
3) Wat kunnen we veranderen om beter te 
worden? 



Trends en Ontwikkelingen – (1) 
  ILTA InsideLegal Technology Purchasing Survey 

o Er wordt budget vrijgemaakt voor IT 
o  41% geeft een stijging aan 
o  44% geeft aan hetzelfde budget aan te houden 
o  15% geeft een daling aan 
o  72% van kantoren met meer dan 50 fee earners geeft tussen 2% en 4% van de 

kantooromzet uit aan IT – nieuwe standaard 

o Beveiliging, beveiliging, beveiliging! 
o  Duurt gemiddeld 205 dagen om erachter te komen dat er een beveiligingsprobleem is 
o  59% erkent dat beveiliging grootste uitdaging van IT afdeling is 
o  Beveiliging grotere uitdaging dan e-mail management! 

o  Top 5 investeringen 
o  Laptops/notebooks (+15%) 
o  Desktops/PCs (+ 5%) 
o  Netwerk upgrades/servers (+ 6%) 
o  Printers/multifunctional devices (+17%) 
o  Antivirus/anti-spam/spyware software of services (+ 19%) 



Trends en Ontwikkelingen – (2) 
  ILTA InsideLegal Technology Purchasing Survey 

o Ontwikkelen IT vaardigheden hoog op de agenda 
o  61% biedt medewerkers additionele applicatie specifieke trainingen 
o  Er worden nieuwe manieren van trainen geboden die beter passen bij de huidige 

professional (44%) 
o  CRM wordt als kern technologie gezien 
o  Aandacht voor T-Shaped Lawyer 

o Big data dringt door binnen de advocatuur 
o  62% heeft geen big data strategie 
o  10% werkt aan een big data strategie en 6% heeft al een big data strategie 
o  Meer dan 50% wil big data gebruiken voor business intelligence, 39% voor data mining, 31% 

voor kostenbeheersing en de inzet van predictive coding technologie 

o Waarom wel/niet werken in de cloud 
o  62% gaat naar de cloud vanwege mobiliteit 
o  53% gaat naar de cloud vanwege flexibiliteit 
o  35% gaat naar de cloud vanwege kostenbesparing en efficiency 
o  29% gaat naar de cloud vanwege beveiliging 
o  beveiliging is voor 63% reden om juist niet naar de cloud te gaan 



http://www.kraftkennedy.com/takeaways-iltacon-2015-ecm-edition/ 





Bedankt voor uw aandacht! 
Heeft u vragen? 

nl.linkedin.com/in/marjanhermkesvanham 


