
Kleos maakt 
het beheer van 
grote en kleine 
advocatenkantoren 
een stuk makkelijker

When you have to be right

Het is tijd voor Kleos
Praktijkmanagementsoftware in de cloud



Slimmer samenwerken

Uitgeprinte e-mails zijn verleden tijd.  
Met Kleos kunt u documenten, facturen, 
taken en agenda’s meteen delen via één 
geïntegreerd platform. 

Meer controle

Voortaan volgt u de financiële situatie 
van uw kantoor nog beter op door slimme 
praktijkmanagementsoftware die u rapporten 
verstrekt van dossiers, medewerkers, 
gepresteerde uren en gefactureerde tijd. 
Met één druk op de knop maakt u rapporten 
waarmee u de productiviteit en financiële 
situatie van het kantoor overziet. 
Kleos herinnert u eraan wanneer betalings-
termijnen verstreken zijn en u kunt 
vervolgens aanmaningen versturen.

Meer tijd voor belangrijke beslissingen

Door het automatiseren van tijdrovende 
processen en het werk op het moment en de 
plaats dat u uitkomt, houdt u meer tijd over 
voor uw klanten.

Zonder zorgen aan de slag

Volledig geautomatiseerde beveiliging en  
back-ups van uw data in Kleos. U voldoet  
met Kleos meteen aan de compliance-
regelgeving.

Tijd voor Kleos

Of u nu vandaag al gebruik maakt van 
beheersoftware of een eerste stap naar een 
efficiënter beheer van uw kantoor wil maken, 
met Kleos maakt u de juiste keuze.

Kleos is ontwikkeld door advocaten en voor advocaten. Met deze 
praktijkmanagementsoftware heeft u meer tijd voor uw werk en verliest  
u minder tijd aan alle administratieve, financiële en overige  processen.

Kleos is ontwikkeld door Wolters Kluwer. Wolters Kluwer heeft ruim  
30 jaar ervaring met juridische software. Inmiddels werken in Europa  
meer dan 20.000 juridische professionals met Kleos.

Kleos



Uw dossiers veilig zonder investering
In de privécloud van Kleos zijn al uw 
dossiers veilig opgeslagen. Dagelijks zorgen 
wij voor een back-up. Onze systemen 
worden regelmatig onderworpen aan 
allerhande stress-testen. U geniet van een 
quasi bancaire beveiliging, en dat zonder 
investering in servers, back-ups, software- 
en hardware-updates. Met Kleos Connect 
deelt u documenten in dezelfde veilige 
omgeving met uw cliënten of derden.

Verhoog factureerbare prestaties 
Na het opstellen van een document of voltooien van een taak, stelt Kleos u automatisch 
voor om de gepresteerde tijd of kosten te noteren in het dossier. Ook de tijd in de 
rechtbank, meetings met cliënten en allerhande kosten wijst u met een simpele klik toe.

Vlotte opvolging van uw dossiers 
Uw dossier bevat steeds al de documenten, 
e-mails, taken, agenda’s en facturen verbonden 
aan die ene zaak. Dankzij de voorgedefinieerde 
modellen creëert u vlot nieuwe documenten en 
briefwisseling. Stel bovendien alerts in zodat u 
geen enkele termijn mist.

Waarom is het tijd voor Kleos?

€



Digitaal Procederen
Dankzij de integratie van DPA en het gebruik van de 
functie Digitale Stukkenbundel (voor de Packs Pro en 
Business) schakelt u een versnelling hoger. Zo zijn 
uw contacten (rechtbanken en advocaten) steeds 
up-to-date, gebruikt u alle gegevens van uw dossier 
(partijen, documenten,...) bij de DPA-deposit en 
zitten de kosten van de deposit dadelijk in het juiste 
dossier.

CODA
Dankzij de nieuwe functionaliteit ‘Import’, 
leest Kleos voortaan de CODA-bestanden 
(gecodeerde rekeninguittreksels) van uw 
bank in. Aan de hand van de gestructureerde 
mededeling punt Kleos de uitgaande en 
binnenkomende betaling automatisch af. Zo 
hebt u steeds een zicht op uw openstaande 
facturen, gedeeltelijke betalingen, cashflow,...

Kleos voor Outlook
U maakt gebruik van de beste Outlook Add-
in op de markt. Ga meteen aan de slag met 
de Outlook Add-in, zelfs zonder Kleos te 
openen.

Slimme Rapportering
Maak gebruik van onze gebruiksklare 
rapporten, geselecteerd door advocaten, 
die u toelaten om de performantie van uw 
kantoor op te volgen. Of vraag een rapport 
op maat.



Haal deadlines met gemak 
Houd deadlines en vergaderingen gemakkelijk in de 
gaten met de unieke taak- en agendafuncties van 
Kleos. U krijgt op tijd een melding en mist nooit meer 
een deadline. Daarnaast kunt u uw agenda eenvoudig 
delen met uw collega’s.

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

Uitstekende service
Wolters Kluwer biedt uitstekende service: u krijgt toegang tot 
ons klantenportaal, interactieve handleidingen en webinars. 
U kunt uiteraard ook altijd terecht bij onze helpdesk: wij gaan 
voor snelle bereikbaarheid (>95% oproepen worden binnen 
1 minuut beantwoord) en efficiëntie (80% vragen worden bij 
eerste gesprek opgelost). 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 
klanten of wachtend bent bij de rechtbank. U 
hebt via uw mobile device steeds toegang tot 
uw dossiers, documenten, taken, agenda en al 
uw contacten. Onnodig om uw kantoor te bellen 
voor de laatste info.



Welke Kleos past bij u?
Kleos sluit aan bij uw behoefte

Kleos Essential
Efficiënt en eenvoudig 

dossierbeheer

Kleos Pro
Meer financiële 

controle

Kleos Business
In-depth praktijk 

management

Dossier- & documentmanagement
Dossiers & Contacten

Documenten & e-mails

Modellen

Index-, invordering- en intrestberekening

Integratie met MS Office & Outlook

Kalender & Taken

DPA integratie

Digitale handtekening (e-sign)

Beheer van bewijsstukken

Mobiliteit  

Kleos app voor Android en iOS

Rapportering  

Standaard rapporten

Geavanceerde rapporten

Financieel  

Kosten en Prestaties

Facturatie

Mailen in bulk facturen en rappels

Inlezen bankafschriften (CODA)

Geavanceerde facturatie (bulk, split,…)

Boekhouding

Veiligheid  

Data-oplsag in super beveiligde omgeving 1 Tb 1 Tb 1 Tb

Kleos Connect - Klantenportaal

Configuratie  

Configuratie Beperkt Onbeperkt Onbeperkt
O

Prijs per maand (excl. btw)** € 53/gebruiker € 53/gebruiker 
€ 75/kantoor

€ 53/gebruiker 
€ 150/kantoor 

Beste 
keuze

Test Kleos gratis uit.
Surf vandaag nog naar wkbe.be/kleos-trial-sf en ga dadelijk aan de slag!

* Beperkt tot 1 Tb
** Prijzen geldig voor advocatenkantoren tot 10 gebruikers

http://wkbe.be/kleos-trial-sf


Enkele klanten aan het woord

Voor meer infomatie

Bel:  015 78 76 00
Mail: kleos.be@wolterskluwer.com
Surf: wolterskluwer.be/kleos
Gratis proefperiode:  wkbe.be/kleos-trial-sf
 

Nic Clijmans
Stichtend vennoot, Clijmans advocaten

Johan Van Gijseghem en Nele De Reuse
Vennoten, advocatenkantoor Mansius

Vicky Buelens
Advocatenkantoor Stroobants Buelens

“ E-mails worden met een eenvoudige  
 muisklik geïntegreerd in het daartoe  
 bestemde dossier. ”

“ Kleos is een totaaloplossing voor de advocaat.  
 Alles wat die zich maar kan wensen,  
 zit in dit pakket. ”

“ Kleos maakt het mogelijk om een massa  
 aan in formatie te stroomlijnen en zelfs  
 in grote mate te automatiseren.”

mailto://kleos.be@wolterskluwer.com
http://wolterskluwer.be/kleos
http://wkbe.be/kleos-trial-sf


Contacteer ons:
Wolters Kluwer
Ragheno Business Park
Motstraat 30
2800 Mechelen
T. 015 78 76 00
kleos.be@wolterskluwer.com

When you have to be right

Gratis proefperiodeNaar de website

http://wkbe.be/kleos-trial-sf
http://wolterskluwer.be/kleos

