
When you have to be right.

COVER

Hoe juristen het beheer van 
hun juridische informatie 
vereenvoudigen, risico’s 
beheersen, gegevens delen 
en meerwaarde creëren. 
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Heeft u controle over juridische 
informatie en risico’s?   

De directie vraagt u om 
meer werk te doen met 
beperkte middelen. 
De overdaad aan 
informatie blijft enkel 
toenemen. Met zo’n 
hoge werkdruk, is het 
een echte uitdaging 
om de directie te 
voorzien van accurate 
antwoorden en 
verschillende risico’s te 
beperken.

Om meer grip te 
krijgen en meerwaarde 
te bieden, voldoen 
spreadsheets, 
gedeelde schijven of 
basissoftware al lang 
niet meer. De tijd is 
aangebroken om u 
te ontdoen van deze 
moeilijke manier van 
werken.

(Bedrijfs)juristen 
hebben een 
eenvoudige manier 
nodig om hun 
juridische informatie 
te beheersen, 
waarde te creëren, 
risico’s te beperken 
en gegevens te 
delen met andere 
afdelingen.
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Kapitaliseer de juridische kennis en lever 
een meerwaarde aan het hele bedrijf.

OPSLAAN  
Structureer en organiseer 

uw juridische informatie en 
documenten in een “single 

source of truth”.

ZOEKEN 
Vind makkelijk wat u zoekt 
met krachtige zoekmotor in 

Google-stijl.

SAMENVATTEN 
Highlight de 

sleutelinformatie voor 
lange documenten.

ALERTS  
Stel reminders in en 
kies voor alerts om 
risico’s te kunnen 

beperken.

RAPPORTERING 
Genereer inzichtelijke 

rapporten en grafieken 
uit uw data.

TOEGANG VERLENEN 
Geef geautoriseerde toegang aan 

andere afdelingen.

DELEGEER 
Verhoog uw productiviteit 
door het gebruik van add-
ons zoals e-signature en 

documentautomatisering. U 
behoudt de controle.



Legisway Essentials laat u 
evolueren van een kosten center 
naar een business enabler doordat:

U geen tijd meer verliest met administratief werk. 
U kan zich concentreren op meer strategische taken.

U onmiddellijke en nauwkeurige inzichten krijgt, zodat 
u de business beter en sneller van dienst kunt zijn.

Het programma kan aangepast worden aan uw 
behoeften en zo mee kan groeien wanneer uw noden 
veranderen. Begin klein, denk groot!



• Beheer contracten en volg juridische en financiële 
verplichtingen.

• Trek rapporten om actieve, inactieve en 
ontwerpcontracten te identificeren en contracten die 
binnenkort verlopen.

• Geef collega’s toegang tot hun eigen contracten en 
geef hen de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan 
met modelcontracten en documentautomatisering 
(optioneel).

• Automatiseer routinetaken om fouten te verminderen 
en implementeer een papierloze workflow met de optie 
e-signature (integratie AdobeSign, DocuSign).

• Stel tijdig waarschuwingen in vóór data van 
contractvernieuwing om onnodige kosten te voorkomen.

• Identificeer en kwantificeer contractrisico’s en 
onderneem in geval van crisis sneller actie.

Contracten
Bent u het beu om achter collega’s aan te zitten voor de juiste versie van contracten of om 
handtekeningen te verzamelen? Herkent u het fenomeen bij contracttermijnen: “uit het oog, uit het 
hart”? Legisway Essentials verzamelt alles op één plek die u volledig beheert en waar u de zaken 
makkelijk kan volgen, kan delen en over kan rapporteren.

Hoe kan u met Legisway Essential meer controle krijgen 
over de juridische kennis binnen uw organisatie?

Hier ziet u Legisway Essentials in actie : 

“Andere mensen binnen het bedrijf 
hebben toegang tot de informatie die 
ze nodig hebben zonder dat ze ons 
hoeven te contacteren. Zo hebben we 
niet alleen onze eigen productiviteit, 
maar ook die van onze collega’s 
verbeterd, omdat ze de informatie 
die ze nodig hebben sneller kunnen 
opvragen. Ik kan nu echt niet meer 
zonder Legisway Essentials.” 

Hein Bijl, General Counsel, CitizenM

Contracten 
Corporate

Zaken
Beleid & 
regelgeving

IE rechten
Real Estate

Legal Invoice 
Management

Legisway werd ontwikkeld door en voor juridische experts. De tool laat u toe om op een 
eenvoudige manier uw juridische activiteiten op te slaan, terug te vinden, te delen en te 
rapporteren. Start met de informatietypes die u op vandaag al beter wenst te structureren 
en laat het programma vervolgens met u meegroeien. 



Corporate
Hoe vaak vraagt men u op het laatste moment een update van de bedrijfsentiteiten? Met Legisway 
Essentials heeft u altijd een nauwkeurig overzicht van de juridische entiteiten van uw organisatie bij 
de hand. Voor rapportage, audits of due diligence.

• Beheer informatie met betrekking tot uw 
bedrijfsregistraties, afspraken, aandelenklasse, 
shareholdings en partnerships.

• Genereer rapporten en gedetailleerde organigrammen 
om op elk gewenst moment de juridische eigendom en 
waarde van complexe structuren te bekijken.

• Stel waarschuwingen in voor aankomende 
vernieuwingsdata van afspraken of bedrijfsregistraties 
en mis nooit een deadline.

• Identificeer en kwantificeer bedrijfsrisico’s voor uw hele 
bedrijfsorganisatie.

“Ik moet op elk moment de huidige structuur van onze juridische entiteiten 
kunnen opvragen. Dit kan met Legisway Essentials. En het kost veel minder 
tijd. Met Legisway Essentials kan ik alle informatie aan elkaar koppelen: 
aandeelhouders, entiteiten, afspraken, contracten en nog veel meer. Als ik één 
document aanpas, voert het systeem de wijzigingen overal door. Gedaan met 
manueel werk. Alles gaat automatisch.”  

Claudia Jacobs, Privacy Officer & Legal Officer, Vebego International



Zaken
Bent u in staat om snel de risico’s van claims of geschillen te berekenen? Hebt u realtime zicht op 
de status van uw openstaande vorderingen? Met al uw geschillen, claims en externe dossiers bij 
advocaten op één plek, kunt u efficiënter werken en risico’s blijven beheersen. Beheer uw juridische 
claims in één dashboard en controleer de toegang tot vertrouwelijke en gevoelige zaken.

• Krijg een gedetailleerd overzicht van externe dossiers bij 
advocaten. 

• Wijs taken toe om het beheer en de afwikkeling van 
dossiers te stroomlijnen.

• Volg de status van openstaande claims, kijk wie 
verantwoordelijk is en houd deadlines bij.

• Bekijk het aantal claims of risico’s per entiteit om inzicht 
te krijgen in uw prestaties.

“Vroeger gebruikten we overal Excel voor. Maar iedereen gebruikte 
Excel op een andere manier. Het was een hele klus om al deze 
ongestructureerde gegevens te verzamelen voor rapporten voor onze 
raad van bestuur. Dankzij Legisway Essentials is de informatie nu 
gestructureerd en met één druk op de knop beschikbaar.”

Gebruiker van Legisway Essentials



“We hebben Legisway Essentials in 
heel korte tijd geïmplementeerd. Na de 
implementatie duurde het ongeveer 2 
weken voordat iedereen het gebruikte. 
Op basis van eerdere ervaringen had ik 
gedacht dat het veel langer zou duren 
voordat mijn collega’s het zouden gaan 
gebruiken. Meestal klagen ze dat het 
allemaal te moeilijk is. Maar dat was 
niet het geval met Legisway Essentials. 
Het is echt eenvoudig te gebruiken en 
dat vonden ook onze 50 gebruikers 
over de hele wereld.” 

Gebruiker van Legisway Essentials

Elke jurist of juridische afdeling werkt anders. 
Wij configureren Legisway Essentials zo dat het 
voor u werkt. Zodat u productiever wordt zonder 
dat u uw werkwijze hoeft aan te passen. 

•  We configureren Legisway Essentials op 
basis van uw werkwijze

• We importeren uw gegevens

• Legisway Essentials is erg intuïtief, dus u 
hebt nauwelijks training nodig

• Na een paar dagen kan u reeds aan de slag

Ontdek hoe Legisway Essentials voor uw 
bedrijf kan werken.

Vraag vandaag nog een demo aan:   
legisway.wolterskluwer.com/be-nl
Of mail:
legisway.be@wolterskluwer.com 
Of bel ons:
015 78 76 00

We stellen u een sterke business case voor bij de eerste stap in de digitalisering van uw 
juridisch departement

• Single source of truth voor al uw 
juridische informatie

• Zeer intuïtief en makkelijk in gebruik

• Verbeter de strategische waarde van de 
juridische afdeling

• Help de afdelingen efficiënter te werken

• Beperk de risico’s op commercieel 
verlies

• Versnel contractonderhandelingen en 
-verlengingen

• Bespaar geld in due diligenceprocessen

• Verminder externe juridische kosten

• Bespaar uw IT-team tijd en werk 

• Alles wat u nodig hebt in 1 enkel 
abonnement 

• Handige uitbreidingen wanneer uw 
behoeften evolueren

Waarom kiezen voor Legisway Essentials?

legisway.wolterskluwer.com/be-nl

