
Brieven, faxen, processtukken en modellen voor uw rechtspraktijk eenvoudig 

opstellen met dezelfde uniformiteit en kwaliteit en gelijktijdig tijd besparen?  

Het opstellen van documenten is een van de belangrijkste werkzaamheden binnen een 

juridische praktijk. 

Of het nu gaat om een brief, een legal opinion, een memo, een (pleit)nota of een processtuk 

het is de vastlegging van uw juridische expertise naar een document. Het is belangrijk dat 

uw document inhoudelijk perfect is en daar zorgt u voor!   

En uw huisstijl is het visitekaartje naar de buitenwereld, een onberispelijk opgemaakt 

document.

Veelal wordt een eenmaal opgemaakt document hiervoor hergebruikt. Ergenissen over de 

opmaak die zich niet meer zo consistent gedraagt, stijlen die spontaan uw document 

“verbouwen” en inhoud die vanuit het vorige document over het hoofd wordt gezien komen 

te vaak voor.

doLegal biedt hiervoor een oplossing die, naast de bestaande corporate versie, nu ook in 

abonnementsvorm te verkrijgen is. Een hele zorg minder! doLegal is als abonnement ver-

krijgbaar in 4 variaties:

• doLegal Basic: met brief, fax, leeg document, 1 sjabloon naar keuze in twee talen 

en met de doLegalStyles stijlenwerkbalk (voor hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf,                            

opsommingstekens en nummering)

• doLegal Connected: doLegal Basic met koppeling naar een cliéntendatabase naar keuze

• doLegal Model: doLegal Basic met een slim bouwstenensysteem voor al uw modellen en 

standaard documenten

• doLegal Extra: doLegal basic + doLegal connected + doLegal Model

doLegal365 

  
Huisstijl document compositie
voor uw juridische organisatie



De voordelen van doLegal

Voordelen

• 100% Microsoft Technologie, Microsoft Word

• Integratie met Sharepoint mogelijk

• Integratie met uw PMS, CRM en DMS mogelijk

• Blijft werken na opslag en (her)openen document

• Geen afhankelijkheid van vertragende internetverbindingen

• Altijd 100% uw huisstijl gegarandeerd

• Beheer doet u volledig eenvoudig zelf op secretarieel niveau, iedereen kan het!

• Inhoud, opmaak en programmatuur gescheiden

• Eenvoudig  en snel wisselen van huisstijl in de toekomst, zonder dat de inhoud opnieuw 

moet worden gemaakt in een nieuwe huisstijl

• Online en realtime ondersteuning, bekijken en oplossen van uw vragen op afstand

• Snelle reactietijden

• Geen afhankelijkheid meer van 1 persoon of een printerleverancier of repro

• Zeer lage kosten, eenmalige implementatie en een bedrag per gebruiker per maand

• Geen verplicht onderhoud of licentiekosten

  Specificaties    Referenties
Wij ondersteunen:
• Office 2010, 2013, 2016 en 365
• Windows 7, 8 en 10
• Windows Server 2000 en hoger
• Terminal Server (Citrix en Microsoft)
• .NET

• Loyens en Loeff
• Dentons Boekel
• Barents Krans
• De Brauw Blackstone Westbroek
• Claeys & Engels
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