Slimme
software
voor advocaten
en juristen

Hét meest complete en vitale
digitale hart van uw kantoor
NEXTlegal (formerly known as Trivium Software) levert al meer dan 20 jaar betrouwbare
geïntegreerde software voor de advocaat. Onze software is het digitale hart van uw
kantoor waardoor u geen andere applicaties meer nodig heeft. U heeft alles zelf onder
controle én krijgt geweldige support.
Alles-in-één-oplossing
Veel software applicaties naast elkaar zorgt ervoor dat u
op meerdere plekken en op verschillende manieren
gegevens moet vastleggen. Dit neemt veel tijd in beslag
en zorgt voor een grotere kans op fouten. Daarnaast
werkt u met tig verschillende schermen waardoor u door
de bomen het bos niet meer ziet.
Bevrijdt uzelf van die belemmerende bomen en kies met
NEXTmatters voor één digitaal hart van uw advocaten-

kantoor. In NEXTmatters bundelen we alle kern
functionaliteiten die u als advocaat en het ondersteunend
personeel nodig heeft. Van tijdschrijven tot dossier
vorming en van een goed werkend DMS tot een volledig
financiële administratie.
Helder overzicht
Met NEXTmatters profiteert u van een totaaloplossing
– volledig geïntegreerde software – waarin alle
functionaliteiten zijn gebundeld. Niet werken met tig

Implementatie

01
Offerte

02
Plan

03
Inrichting

schermen waardoor u door de bomen het bos niet meer
ziet maar werken vanuit één helder overzicht.
Geweldige support
Wij maken het verschil met onze geweldige support.
Van eenvoudig op te lossen vraagstukken tot lastige
technische uitdagingen: we houden niet op tot dat alles
weer werkt. Persoonlijk en specialistisch advies zonder
keuzemenu’s en lange wachttijden.

04
Testen

05
Training en
instructie

06
Livegang

07
Support

Hoe pakken we het aan?
Samen! U kiest niet elke dag een nieuw softwarepakket.
En wat we uit ervaring kunnen zeggen? Het is best een
dingetje. Gelukkig hebben we dit inmiddels al honderden
keren gedaan.
Tijdens het project bieden we continu inzicht in de
voortgang in onze NEXTportal. Om de implementatie zo
soepel mogelijk te laten verlopen en verwachtingen waar
te kunnen maken.

Flexibel en aanpasbaar
NEXTmatters is volledig aan te passen aan uw dagelijkse praktijk. Door middel van onze extra modules kunt u
NEXTmatters zo vormgeven dat u uw dagelijkse
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunt uitvoeren.
Op deze en de volgende pagina vindt u een overzicht.
Wij adviseren u graag!

NEXTapp
Geeft 24/7 inzicht in uw
dossier- en relatie
gegevens.

NEXTcall
Registreert inkomende
en uitgaande telefoongesprekken op vaste en
mobiele telefoons.

NEXTid

NEXTportal

Scant, inspecteert,
verifiëert en slaat
ID-documenten
automatisch op bij
de juiste relatie.

Geeft uw cliënt 24/7
inzage in zijn dossiers.

NEXTacademy
Biedt trainingen en
workshops voor
medewerkers.

NEXTsearch
Zoekt rechtstreeks in
documenten zoals
processtukken,
correspondentie en zelfs
pdf-bestanden.

NEXTcontroller

NEXTscan

Biedt management
rapportages waarmee u
een volledig en goed
beeld krijgt van uw
kantoor.

Scant binnengekomen
stukken en koppelt
direct aan een dossier of
relatie.

NEXTflow

NEXTsync

Automatiseert
werkprocessen.

Synchroniseert de
agenda en e-mail van
NEXTmatters met
Outlook.

Hoe kunnen we u helpen?
Bel 088 20 34 310 voor persoonlijk en specialistisch
advies. Onze enthousiaste mensen zitten voor u klaar
om al uw vragen te beantwoorden.
Eerst meer lezen? Kijk dan op nextlegal.nl

Paterserf 3
4904 AA Oosterhout
088 20 34 310
servicedesk@nextlegal.nl

NEXTmatters is een
softwareoplossing van

