
Kleos maakt de 
bedrijfsvoering 
van grote en kleine 
advocatenkantoren 
een stuk gemakkelijker.

When you have to be right

Het is tijd voor Kleos
Praktijkmanagementsoftware in de cloud



Centraal dossierbeheer

Kleos biedt u een geïntegreerde oplossing 
voor uw dossierbeheer waarin u samen met 
uw collega’s altijd en overal kunt werken. 
Document en e-mailbeheer inclusief Outlook 
Koppeling. 

Tijdschrijven & Financieel inzicht

Direct overzicht van de financiële situatie 
per dossier. Met Kleos kunt u eenvoudig 
tijdschrijven en declareren. In één oogopslag 
heeft u overzicht van de financiële status van 
uw dossiers en kantoor.

Meer tijd voor belangrijke beslissingen

Door het automatiseren van tijdrovende 
processen houdt u als advocaat meer tijd 
over om te besteden aan uw cliënten.

Zonder zorgen aan de slag

Volledig geautomatiseerde beveiliging 
en back-ups van uw data in Kleos zoals 
de NOvA het wenst. Wij volgen de laatste  
ontwikkelingen zoals KEI of de AVG voor u, 
zodat u zich kunt richten op uw inhoudelijke 
werk.

Tijd voor Kleos

Als u voor het eerst de stap naar praktijk- 
management software wilt maken of als u 
denkt dat uw huidige systeem verbetering 
behoeft, dan is het tijd voor Kleos.

Kleos is ontwikkeld door advocaten en voor advocaten. Met onze digitale 
dossierbeheer software heeft u meer tijd voor uw werk en bent u veel minder 
tijd kwijt aan alle administratieve, financiële en overige processen.

Wolters Kluwer heeft ruim 30 jaar ervaring met juridische software. 
Inmiddels werken in Europa meer dan 25.000 juridische professionals met 
Kleos.

Kleos



Minimaliseer risico’s
Kleos is meest beveiligde omgeving voor 
uw data. Uw data wordt opgeslagen 
in onze private cloud gevestigd in de 
Europese Unie (Duitsland). Dagelijks 
worden er back-ups gemaakt van uw 
gegevens. Onze processen zijn ISO27001 
gecertificeerd.

Verhoog uw serviceniveau 
Met het cliëntenportaal van Kleos kunt u 
bestanden delen met uw cliënten in een 
veilige omgeving. Zo deelt u documenten 
met uw cliënten volgens de laatste 
richtlijnen van de NOvA.

Dé applicatie die alles met elkaar verbindt 
Kleos is volledig geïntegreerd met Microsoft Office, Outlook en Twinfield. Kleos is uw digitale 
dossier met alle documenten, e-mails, contactpersonen, agenda’s, tijdschrijven en facturen.

Waarom is het tijd voor Kleos?

€



Klaar voor de digitale rechtbank
Als Europees product hebben wij al meerdere 
koppelingen gemaakt met de Rechtspraak 
in andere landen. Als de Nederlandse 
Rechtspraak er klaar voor is zullen wij er ook 
klaar voor zijn.

Kleos Connect
Zeer efficient en makkelijk delen van 
documenten, met clienten of derde partijen, 
het ontvangen van updates wanneer er 
documenten worden geupload of gedownload. 
Kleos Connect is veilig om documenten aan 
te passen. Met ons klantenportaal houd u de 
volledige controle over wie toegang heeft tot 
de gedeelde documenten.

Kleos voor Outlook
Met onze Outlook koppeling kunt u direct alle 
inkomende en uitgaande e-mails opslaan in 
het gewenste dossier. Met de relatiekaart en 
sjablonen in Kleos verstuurt u met Outlook snel 
de gewenste informatie op naar uw contacten.

Slimme rapporten en overzichten
Met Kleos kunt u meer dan 20 rapportages 
raadplegen waarmee u inzicht verkrijgt in 
de prestaties van uw dossiers, advocaten en 
kantoor. Zo heeft u de maximale controle over 
uw bedrijfsvoering.



Haal deadlines met gemak 
Houd deadlines en vergaderingen gemakkelijk in de 
gaten met de taak- en agendafuncties van Kleos. Uw 
agenda en taken worden automatisch gesynchroni-
seerd met uw Outlook Agenda. U krijgt op tijd een 
melding en mist nooit meer een deadline.

De expertise van Wolters Kluwer 
Wij blijven continu werken aan nieuwe 
innovatieve systemen waarmee onze 
klanten efficienter kunnen werken. 
Dankzij onze jarenlange kennis en ervar-
ing weet u zeker dat u altijd de beste 
software ondersteuning van ons kunt 
verwachten.

Optimale ondersteuning
Wolters Kluwer biedt uitstekende ondersteuning: u krijgt 
toegang tot onze gebruikersportal, interactieve handleidin-
gen en webinars. U kunt uiteraard ook altijd terecht bij onze 
helpdesk. We nemen 95% van de binnenkomende aanvragen 
binnen een minuut in behandeling en ruim 80% is na het ee-
rste gesprek al verholpen. Onze deskundigen bieden u graag 
hulp bij configuratie, datamigratie, extra trainingen en nog 
veel meer.

Op kantoor of onderweg
Verspil geen tijd meer als u onderweg bent 
naar cliënten of wachtend bent bij de recht-
bank. Synchroniseer uw data real time via de 
Kleos app. U hoeft geen bestanden meer naar 
uzelf te e-mailen of het kantoor te bellen voor 
informatie.



Welke Kleos
past bij u?

Kleos Essential
Voor een advocaat die 
simpeler en efficiënter 

wil werken

Kleos Pro
Voor de advocaat die 

zijn praktijk onder 
controle wil houden

Kleos Business
Voor een advocaat 
die ook de focus 

wil houden op het 
managen van zijn 

onderneming 

Dossiers

Documenten met office integratie

Outlook integratie

Agenda

Taken

Contacten

Standaard templates/ sjablonen

Cliëntenportaal/KleosConnect (beveiligd)

IOS & Android Apps voor telefoon en tablet 

Tijdschrijven

Declareren

Financieel beheer

Rapportage Tool

O

€49/mnd per 
gebruiker

€ 64/mnd per 
gebruiker

€ 79/mnd per 
gebruiker

Meest 
gekozen

* Business biedt uitgebreide declaratiemogelijkheden
en meer facturatiefunctionaliteiten

Kleos sluit aan bij uw behoefte

*

*



De ervaring van anderen:

Voor meer infomatie of aanvragen van een demo
020 23 86 900020 23 86 900 of www.wolterskluwer.nl/kleoswww.wolterskluwer.nl/kleos

Kleos in actie
Wilt u ervaren wat Kleos voor u kan betekenen, 
neem dan nu contact met ons op, zodat we u een 
demo kunnen geven.

J. Hoekstra
Nineyards Law

R. Sjaardema
Smart Letselschade

“ De Orde van Advocaten stelt namelijk hoge 
eisen aan de beveiliging. Alexander gaf groen 
licht en dus besloten we vanaf de eerste dag 
met Kleos te werken. ”

“ Goede praktijkmanagement-software is 
voor ons essentieel. Alle dossiers en bijbe-
horende documenten slaan wij digitaal op 
en moet gemakkelijk doorzoekbaar zijn. ”

http://www.wolterskluwer.nl/kleos


Contact information:
Wolters Kluwer
Jollemahof 8, 1019 GW Amsterdam 
Nederland
T. 020 23 86 900
E. jeffrey.dekker@wolterskluwer.com

When you have to be right

Naar de website

https://www.wolterskluwer.nl/producten-diensten/juristen/software/kleos

	https://www.wolterskluwer.nl/producten-diensten/juristen/software/kleos



