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“Veel leesplezier met de eerste BaseNet Post!”
Ruud Pepping

Beste lezer,

Voor je ligt de eerste editie van de 
“BaseNet krant”. Middels deze krant willen wij 
lezers uitgebreid informeren omtrent actuele 
ontwikkelingen bij BaseNet.

Als IT-bedrijf lijkt een “ouderwetse” krant op 
het eerste gezicht wellicht vreemd, echter retro 
is helemaal hip op het moment en onze doel-
groep blijft nu eenmaal van lezen houden.

Onze software blijft vooruitstrevend, en voor-
zien worden van wekelijkse updates. Bij de 
ontwikkelingen van onze software blijven wij 
dan ook gebruik maken van de laatste tech-
nieken.
De advocatuurmarkt is flink in beweging en 
dit is ook iets wat wij zien en waar wij op anti-
ciperen. Er ontstaan kleinere gespecialiseerde 
nichekantoren en nieuwe technieken worden 
vaker omarmt. Deze specialisaties zijn terug

te vinden binnen onze nieuwe dossier-modu-
le, waar momenteel hard aan wordt gewerkt. 
Het aanbieden van specifiekere dossiers per 
rechtsgebied stelt onze klanten straks in staat 
nog efficiënter te werk te gaan.

BaseNet verbetert inmiddels de werkproces-
sen voor bijna 1250 kantoren in Nederland. 
Deze historische mijlpaal verwachten wij bin-
nen enkele weken te realiseren. De online to-
taaloplossing van BaseNet is de laatste jaren 
uitgegroeid tot een compleet platform voor 
de advocatuur. Het is ons streven alle facetten 
van de praktijkvoering van een advocaat te 
integreren binnen het BaseNet platform. 

De laatste maanden zijn er ook diverse rele-
vante koppelingen gelegd om het werken nog 
efficiënter te maken. Betalingen (ideal), aan-
getekend mailen, scannen en digitaal onder-
tekenen zijn allen onderdelen welke naadloos 
integreren binnen het BaseNet platform.

Naast Nederland helpt BaseNet ook advoca-
ten in België, Spanje en het VK met het optima-
liseren van de werkprocessen. Landspecifieke 
onderdelen worden door ons development 
team in Spanje uitgevoerd, zodat onze Ne-
derlandse ontwikkelaars zich kunnen blijven 
richten op de Nederlandse markt.

De komende tijd kun je diverse uitbreidingen 
en verbeteringen verwachten. Houd je (digita-
le) brievenbus en onze socialmedia kanalen 
in de gaten!

Veel leesplezier gewenst!

Met vriendelijke groet,
Ruud Pepping
CEO BaseNet



Digitalisering én de menselijke factor

Wij zijn niet alleen een heel goed 
CRM-systeem met DMS, e-mailintegra-
tie en alle belangrijke features voor de 
praktijk van de advocatuur. Wij zijn meer 
dan een dossierverwerkingsprogramm; 
BaseNet is hét platform dat ervoor zorgt 
dat jouw kantoor klaar is voor de toe-
komst. Elk kantoor krijgt te maken met 
digitalisering, en met BaseNet weet je 
zeker dat je hier meer dan goed op voor-
bereid bent.  
Binnen ons platform bieden we alle 
benodigde features en zijn we constant 
bezig met het ontwikkelen van nieuwe 
aspecten, bijvoorbeeld op het gebied 
van de AVG, digitalisering, veiligheid, 
community en ambassadeurschap. Als je 

in de wereld van BaseNet stapt ontvang 
je veel meer dan alleen dossiers, DMS en 
tijdschrijven. We zijn altijd aan het in-
noveren: van Digitaal Ondertekenen tot 
betalen via iDeal en van Office Online tot 
Aangetekend Mailen. Als platform kijken 
we bij alle innovaties mee en vragen 
we ons af wat het toevoegt voor onze 
klanten, vervolgens zorgen we voor een 
integratie die altijd bereikbaar is (denk 
aan een cliëntenportaal, veilig mailen 
via AVG-normen en het delen van grote 
bestanden). 
Het is voor advocaten steeds moeilijker 
om de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van digitalisering bij te benen, 
het zelf implementeren van features is 
onmogelijk. Daarom willen wij vooroplo-
pen, features ontwikkelen waar nu nog 
niet aan gedacht wordt, maar die over 
1 à 2 jaar noodzakelijk zijn. Ons doel 
is om features en koppelingen te cre-
eren vóórdat er behoefte aan is, zodat 
onze klanten de vooruitgang kunnen 

bijbenen en wij hun zorgen hierom uit 
handen nemen. Wij focussen ons op de 
digitalisering zodat de advocaat zich kan 
richten op de menselijke kant, en met 
onze ontwikkelingen stellen wij advoca-
ten in staat om het menselijke aspect 
nog beter te vervullen. Advocaten zijn 
afhankelijk van digitalisering om aan de 
verwachtingen van de cliënt te kunnen 
voldoen: hoe efficiënter er wordt omge-
gaan met digitalisering, hoe nauwkeuri-
ger de data is die opgehaald kan worden 
en hoe beter de praktijk gevoerd kan 
worden, hoe menselijker dit gebracht 
kan worden. Digitalisering zorgt ervoor 
dat er meer gefocust kan worden op het 
menselijke aspect en hoe dit verwoord 
wordt naar de klant. BaseNet vormt de 
schakel tussen de werelden van digitali-
sering en de menselijke factor en brengt 
ze samen in één platform. Digitalisering 
is onvermijdelijk en wij willen ervoor zor-
gen dat elke advocaat die zich aansluit 
bij BaseNet klaar is voor de toekomst.     

Welkom in de wereld van BaseNet, wij zijn 
hét online systeem voor de advocatuur. 
Met één systeem, altijd én overal, helpen 
wij advocaten om nóg efficiënter en sneller 
te werken.

Vragenuurtje
1. Wat heb ik allemaal nodig om Ba-
seNet te installeren?
BaseNet is een online softwarepro-
gramma; dit houdt in dat een compu-
ter, laptop of mobiele telefoon mét 
internetverbinding, het belangrijkste 
is wat u nodig heeft! Vervolgens is het 
noodzakelijk dat u een browser instal-
leert, dit kan Firefox, Chrome, Internet 
Explorer of Safari zijn. Als laatste is het 
belangrijk dat u controleert of Java op 
uw computer geïnstalleerd en up-to-
date is. Hiervoor gaat u in de browser 
naar www.java.com en klikt u op ‘Heb 
ik Java?’ en vervolgens op ‘Java-versie 
controleren’ om te zien welke versie 
van Java geïnstalleerd is. Hierna bent u 
ready to go! 

2. Wat voor contract biedt BaseNet?
Wanneer u ervoor kiest om een con-
tract af te sluiten bij BaseNet (goede 
keus!), is dit een jaarcontract. Aangezien 
u betaalt per aantal gebruikers is het 
wel mogelijk om per maand het aantal 
gebruikers aan te passen, mocht er 
bijvoorbeeld een collega weggaan of 
bijkomen, dan is dit geen probleem. Na 
het eerste jaar is het contract maande-
lijks opzegbaar. 

3. Is het mogelijk om e-mail en 
agendapunten te importeren naar 
BaseNet? 
Natuurlijk zouden we niet willen dat 
u met de overstap naar BaseNet uw 
e-mails en agendapunten kwijtraak. 
Het is daarom zeker mogelijk om deze 
naar BaseNet over te zetten. Dit is echt 
een vrij lastig proces, vandaar dat onze 
accountmanagers er voor u zijn om u 
hierbij te begeleiden en ervoor zorgen 
dat alles soepel verloopt en u direct 
kunt werken vanuit BaseNet. 

4. Hoe werkt het overstappen naar 
BaseNet?
Het overstapproces naar BaseNet is 
heel eenvoudig én, niet onbelangrijk, 
volledig kosteloos. Met meer dan 
twintig jaar ervaring zijn we inmiddels 
expert op het gebied van dataconversie. 
Nadat we samen een overstapdatum 
hebben bepaald en vast hebben gesteld 
welke gegevens er overgezet moeten 
worden, worden de gegevens inge-
voerd in uw nieuwe BaseNet omgeving. 
Hierna worden de accounts klaargezet 
en kunt u direct inloggen in uw nieuwe 
BaseNet omgeving. 

5. Ik ben net begonnen met BaseNet 
maar heb nog wat vragen.
Ten eerste staat onze servicedesk altijd 
voor via telefoon, e-mail, chat en social 
media. Daarnaast organiseren we elke 
maand een gratis BaseNet kennissessie 
op ons kantoor in Amsterdam waarbij 
u in drie uur wordt bijgepraat over alle 
mogelijkheden van BaseNet. Mocht 
de datum van de kennissessie u niet 
uitkomen of vindt u het fijner als er 
een BaseNet collega langskomt op uw 
kantoor? Dat is ook geen probleem: wij 
bieden workshops op locatie en u bent 
altijd welkom bij ons langs te komen.  

6. Kan ik op mijn mobiel of tablet 
werken? 
De slogan van BaseNet is niet voor 
niks: “Eén systeem, altijd en overal”. Dit 
bekent namelijk dat u altijd én overal 
de beschikking heeft tot uw BaseNet 
omgeving. Ook wanneer u niet in de 
buurt bent van een laptop of compu-
ter is het mogelijk om in te loggen in 
BaseNet. Op een tablet kunt u gewoon 
inloggen via de browser en vanuit 
daar in BaseNet werken. Voor mobiel 
hebben we een speciale BaseNet app 
ontwikkeld! Deze is beschikbaar voor 
zowel iOS als Android. U logt in via een 
viercijferige code, finger- or face ID en 
heeft vervolgens toegang tot uw e-mail, 
dossiers, agenda, tijdschrijven, relaties 
en correspondentie.

Dit zijn natuurlijk maar een paar van de vele mogelijke vragen over BaseNet. Het 
is dus helemaal niet vreemd als je verder nog vragen hebt. Hiervoor kun je terecht 
bij onze servicedesk. Zij staan voor je klaar om je te helpen met al je prangende 
BaseNet vragen. Of het nou gaat over technische aspecten of rapportages (en alles 
er tussenin), onze servicedesk collega’s zullen hun uiterste best doen om je zo snel 
mogelijk te helpen en van antwoord te voorzien.

 Meer informatie



De vijf vrienden van BaseNet
Wie al enige tijd met BaseNet werkt heeft ze vast en zeker al een aantal keer 
gespot: de vijf terugkerende elementen die in verschillende onderdelen van 
BaseNet te vinden zijn. Met behulp van de vijf vrienden van BaseNet is 
werken in onze software nog efficiënter en eenvoudiger.

1. Dossiers 
In BaseNet worden alle gegevens gekop-
peld aan dossiers en/of relaties. Scha-
kelen tussen verschillende schermen is 
niet meer nodig: van correspondentie tot 
dossier informatie en van financiële in-
formatie tot uren, alles is terug te vinden 
op één plek.

2. Relaties
Binnen BaseNet is het koppelen van rela-
ties zeer eenvoudig. Een dossier, e-mail, 
taak of agendapunt: met één klik op de 
knop zijn ze voorzien van de juiste relatie. 
Daarnaast zijn de NAW-gegevens van een 
relatie direct te vinden. 

3. Het ‘+’ teken
Ben je net lekker aan het werk in 
BaseNet maar kom je er achter dat het 
juiste dossier of de benodigde relatie er 
nog niet in staat? Geen probleem! Met 
het ‘+’ teken, dat je in veel schermen te-
rugvindt, creëer je direct een relatie of 
dossier zonder het scherm te hoeven ver-
laten. Daarna kun je zonder problemen 
weer verder met waar je mee bezig was. 
Er wordt aangegeven wanneer er een re-
latie of dossier wordt ingevoerd die al in 
het systeem staat. Hierdoor kunnen er 
geen dubbele relaties/dossier worden 
aangemaakt en blijft alles goed 
overzichtelijk. 

4. De drie liggende streepjes
De drie liggende streepjes geven de 
mogelijke acties aan die per onderdeel 
zijn uit te voeren. De acties zijn afhan-
kelijk van het scherm waar je je op dat 
moment in bevindt. Van kopiëren tot ver-
plaatsen, en van markeren als gezien tot 
het versturen van een mailing. Met de 
drie streepjes zijn alle mogelijke opties 
binnen handbereik.

5. Documenten en e-mails
Een van de belangrijkste voordelen van 
BaseNet is het snel en eenvoudig kunnen 
doorzoeken van dossiers, e-mails en do-
cumenten. Door middel van onze uitge-
breide zoekfilters en de mogelijkheid om 
documenten een kenmerk te geven, vind 
je alles wat je zoekt super snel! 

  

 

 wist je dat?

Met BaseNet je de beschikking hebt over een 
online handleiding, een FAQ-pagina en een 
servicedesk die te bereiken is via e-mail, tele-
foon, chat en social media.

We bij BaseNet constant bezig zijn met het 
ontwikkelen van nieuwe features binnen 
de bestaande software. Hierdoor wordt het 
pakket steeds uitgebreider. 

Naast alle nieuwe features die we 
constant zelf ontwikkelen we ook steeds 
meer samenwerkingen aan gaan. Vanaf pa-
gina 9 lees je alles over onze partners. 

Met behulp van versleutelde verbinding, en-
cryptie en de mogelijkheid tot two factor au-
thentication, je gegevens optimaal beveiligd 
zijn. 

Een innovatief bedrijf als BaseNet niet zon-
der App kan. Speciaal voor BaseNet hebben 
we daarom een app (iOs/Android) laten ont-
wikkelen, hierdoor is het nog eenvoudiger 
om overal in te loggen en je werkzaamheden 
uit te voeren.

Naast het standaardpakket dat BaseNet aan-
biedt met alle benodigde functionaliteiten 
om snel en efficiënt te werken,  het ook mo-
gelijk is met aanvullende features een speci-
aal voor jou samengesteld pakket af te ne-
men. 
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DO’S & DON’TS

      Do’s

 Koppel áltijd een relatie: door het koppelen van een relatie 
(aan een e-mail, brief, taak, etc.) zijn deze eenvoudig voor ie-
dereen terug te vinden en blijft de relatiehistorie compleet. In-
dien er een nieuwe relatie gekoppeld dient te worden kan deze  
eenvoudig worden aangemaakt door middel van het ‘+’ teken.

 Koppel áltijd het project: ook door het koppelen van een 
project blijft alles overzichtelijk en duidelijk. Heel soms kan het 
voorkomen dat het project niet relevant is (bijvoorbeeld bij één 
privé-email).

 Zoek altijd eerst de relatie of het project: hoewel het systeem 
het heel slim aangeeft als er een dubbele relatie of project aan-
gemaakt lijkt te worden, kan het voorkomen dat een relatie of 
project dubbel wordt ingevoerd. Om dit te voorkomen is het 
belangrijk om te zoeken of een relatie of een project al eerder 
is ingevoerd. Hiermee voorkom je vervuiling en misverstanden.

 Archiveer alles binnen twee weken: om alles overzichtelijk te 
houden en zo efficiënt mogelijk te werken is het belangrijk om 
e-mails zo snel mogelijk te archiveren.

 Maak taken aan: voor een overzichtelijke werkwijze is het 
zeer aan te raden om taken aan te maken; moet er nog wat 
aan een mailtje gedaan worden, is er een terugbelverzoek of 
dienen stukken nog bestudeerd te worden? Door middel van 
taken zorg je er voor dat jij of je collega’s niks over het hoofd 
zien. Overige voordelen van het aanmaken van taken zijn: col-
lega’s kunnen in het geval van afwezigheid je taken inzien en 
indien nodig werk oppakken, de geschiedenis kan makkelijk 
opgehaald worden, er is zicht op gedane handelingen bij een 
bepaalde zaak en je krijgt een herinnering zodra de taak ge-
reed dient te zijn en dus is het makkelijker om te onthouden. 

      Don’ts

 Klik niet te snel op het vergrootglas: vanuit het zoekveld is 
nagenoeg alle benodigde informatie terug te vinden. Alleen 
wanneer er teveel resultaten zijn of wanneer er gezocht wordt 
naar inactieve relaties of projecten is het vergrootglas nodig.

 Typ nooit het e-mail adres handmatig: op deze manier wordt 
er namelijk geen relatie aan de e-mail gekoppeld. Als je de re-
latie aan de e-mail koppelt, wordt automatisch het e-mailadres 
ingevuld.

 Verwijder de e-mail altijd uit de mailbox bij het archiveren: 
wanneer de e-mail wordt gearchiveerd zal deze automatisch 
uit de mailbox worden verwijderd. Sla deze hier niet op, dit kan 
tot verwarring, vervuiling en dubbel opgeslagen mails leiden. 

 Maak geen mail-mappen aan: naast de standaard mappen 
als ‘concepten’, ‘sent’, ‘spam’ en ‘trash’ is het niet nodig om an-
dere mappen aan te maken. Dit werkt het langer laten staan 
van e-mails in de hand. Om BaseNet optimaal te 
benutten dienen behandelde berichten zo snel mogelijk 
gearchiveerd te worden. 

 Laad je standaard e-mailtemplate niet automatisch in: indien 
je er voor kiest om het standaard template automatisch in te 
laden worden de gegevens van de relatie en/of het project niet 
meegenomen. Daarnaast maakt dit het kiezen van een ander 
template veel lastiger. Het handmatig inladen van een templa-
te kan eenvoudig binnen enkele muisklikken.
 
 Scherm niet al te veel af door middel van inzageniveaus: in-
zageniveaus worden bepaald op projectniveau, alles wat aan 
het project wordt gekoppeld krijgt dan het ingestelde inzageni-
veau. Zeker in het begin is het beter om alles onder ‘iedereen’ 
op te slaan, hiermee is de relatie- en projecthistorie voor ieder-
een duidelijk en in te zien. 

 



Voorstellen
“Mijn naam is (houd je vast): Cia-Maureen van der Steenhoven en ik ben 
juridisch secretaresse bij NeXT advocaten in Tilburg. Sinds het behalen van 
mijn propedeuse Rechten aan de Universiteit van Amsterdam ergens in 
de jaren 90 van de vorige eeuw ben ik werkzaam in de advocatuur; eerst 
in Amsterdam, toen in Rotterdam, vervolgens een uitstapje naar Frankrijk 
gemaakt en sinds 2008 in Tilburg.”

Wat vind je het fijnst aan BaseNet?
“Basenet is erg interactief en intuïtief ofwel in gewoon Nederlands: het 

pakket is logisch opgebouwd zodat ik vind wat ik zoek en ik kan op allerlei 
manieren veel informatie aan elkaar verbinden (‘linken’).”

Wat is je favoriete BaseNet feature?
“De zoekmachine die mij in staat stelt allerlei documenten (emails, brie-

ven in/uit, PDFs) te doorzoeken op een trefwoord. Ik noem het ‘googlen in 
Basenet’. Door simpelweg een zoekterm in te voeren (bijvoorbeeld: priva-
cyverklaring, achterstelling of faillissementspauliana) vind ik alle documen-
ten waarin dat woord genoemd wordt. Door filters toe te passen, kan ik de 
zoekresultaten verfijnen.”

Met welke feature(s) bespaar je de meeste tijd?
“Dat is - naast het ‘googlen in Basenet’ - zonder twijfel het berekenen van 
het curatorensalaris in een faillissement of surseance. Geen gedoe meer 
met ervaringsfactoren, boedelfactoren enz.; Basenet rekent het voor mij 
uit.”

Waarom zou je BaseNet aanraden?
“Alleen al om de hierboven genoemde redenen raad ik andere kantoren 

aan met Basenet te gaan werken. Mijn kantoor fungeert regelmatig als pi-
lot voor nieuwe features en ik heb overleg met andere kantoren die de over-
stap naar Basenet overwegen en graag met een gebruiker willen sparren.
Daarnaast is Basenet erg compleet: relatieadministratie, dossieradminis-
tratie, urenregistratie, facturatie, koppeling met de (vaste) telefoon, diverse 
soorten dossiermodules (insolventie, incasso) en er is een evenementenmo-
dule waarmee relaties uitgenodigd kunnen worden voor lezingen, seminars 
en andere (juridisch) interessante bezigheden (vanzelfsprekend is deze 
module AVG-bestendig).”

Wat zou je graag nog willen toevoegen aan BaseNet?
“Van alles en nog wat, bijvoorbeeld een koppeling met de roljournalen, 

koppelingen met het Toezicht- en het strafrecht-gedeelte van rechtspraak.
nl, een mogelijkheid om msg-bestanden te openen in Basenet enz.”

Waarom ben je overgestapt naar BaseNet?
“Als nieuw kantoor hadden wij in 2011 een nieuw pakket nodig. Een be-
vriend advocatenkantoor liet ons zien wat Basenet kan. Vervolgens was de 
import van al onze dossiers (ongeveer 6.000) en alle relatiegegevens in een 
handomdraai gedaan met behoud van de ‘oude’ dossiernummers en der-
gelijke. Ook zijn de gebruikerskosten van Basenet zeer gunstig ten opzichte 
van de bekende juridische softwarepakketten. Ik hoorde dat recent een 
rechtsbijstandsverzekeraar is overgestapt op Basenet; daaruit blijkt maar 

weer dat Basenet een volwaardig pakket is en kan concurreren met andere 
bekende juridische softwarepakketten.”

Wat vind je het leukst aan je vak?
“Het zijn van een spin in het web. Van alles genoeg op de hoogte zijn om 
mijn drukke baas te ondersteunen. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor 
een aantal andere zaken (ICT, Kamer van Koophandel, Kadaster enz), die 
veelzijdigheid spreekt mij zeer aan.”

Welke zaak is je het meest bij gebleven?
“Sommige zaken verdwijnen zeer snel naar de vergetelheid, maar er zijn 
altijd pareltjes te vinden. Dat zijn vaak zaken die met kunst en vliegwerk tot 
een goed eind zijn gekomen. Het faillissement van een lingeriezaak bracht 
de nodige hilariteit mee.”

Wie is je voorbeeld binnen je vakgebied?
“Ik heb geen voorbeeld, want ik probeer elke dag de beste versie van mijzelf 
te zijn. Ik vergelijk mij niet graag met iemand anders. Natuurlijk zijn er 
wel mensen wiens karakter of manier van leven mij aan het denken zetten 
(oooh, zo kan het ook?!), maar dat zijn ook mensen buiten mijn vakgebied.”

Hoe zie je de toekomst van je vakgebied?
“Ik denk dat er in de toekomst zeker het een en ander gaat veranderen. 
Op den duur zal vast het digitaal procederen wel mogelijk zijn. Ook zal er 
steeds meer met spraakherkenning gewerkt kunnen worden, waardoor het 
tekstverwerkingsdeel van mijn baan zal afnemen. Daarnaast zien wij al 
lange tijd de hoeveelheid papieren post minder worden, in de toekomst zal 
dat door bijvoorbeeld digitaal aangetekend schrijven en digitaal onderteke-
nen nog minder worden.”

Waar zie je jezelf over 5 jaar?
“Ervan uitgaande dat de advocaat voor wie ik werk nog niet met pensioen 
gaat (hij is twee jaar jonger dan ik), zie ik mijzelf over vijf jaar - wat grijzer 
en wijzer - nog steeds als spin het web van zijn praktijk; met Basenet.”

Bekende BaseNetter aan het woord
Cia-Maureen van der Steenhoven - NeXT Advocaten

Naam: 
Cia-maureen van der Steenhoven

Kantoor:
NeXT Advocaten, Tilburg

Werkt met BaseNet sinds: 
2011

Functie: 
Juridisch secretaresse

Ben jij een grote BaseNet fan en heb je al menig ander kantoor 
of advocaat met de ‘BaseNet fever’ besmet? Ben jij ook zo en-
thousiast als Cia-Maureen en zou je graag jouw verhaal vertel-
len in de volgende the BaseNet Post? Dat kan! Stuur een mailtje 
naar aanmelden@basenet.nl en wie weet word jij de volgende 
Bekende BaseNetter!

Ook Bekende BaseNetter worden?



Wat kan de servicedesk 
voor je betekenen?

Hoewel BaseNet ontzettend gebruiksvriendelijk is, kunnen we ons zeker 
voorstellen dat je soms met vragen zit of tegen dingen aanloopt.

Gelukkig is onze servicedesk daar om je bij te staan. Zij zijn 
het eerste aanspreekpunt voor al je technische, boekhoud-
kundige en maatwerk templates/rapportages vragen. Door 
hun kennis zijn de collega’s van de servicedesk in staat om je, 
in veel gevallen, direct van een gedegen en volledig antwoord 
te voorzien. De gebruiker van het kastje naar de muur sturen 
komt niet voor in hun woordenboek. En mocht het voorko-

men dat ze jouw vraag niet meteen inhoudelijk kunnen be-
handelen, dan word je doorverbonden met de juiste afdeling 
of op een later moment teruggebeld. Het belangrijkste doel 
van onze servicedesk is dat we klanten zo snel en goed moge-
lijk te woord kunnen staan, vandaar dat we bereikbaar zijn via 
verschillende kanalen.

Telefonisch
Gewoon ouderwets, rechtstreeks een medewerker spre-
ken. Zeker met wat ingewikkeldere vragen raden we je 
aan om ons te bellen. We zijn aanwezig op werkdagen 
van 09.00 tot 17.30 en op vrijdag tot 17.00.

E-mail
Is je vraag minder dringend maar zou je wel graag bin-
nen 24 uur antwoord willen hebben? Dan zijn we na-
tuurlijk ook te bereiken via info@basenet.nl óf via de 
oranje contact-button op de website. Als je ons via de 
button een berichtje stuurt, krijgen we bepaalde gebrui-
kersinformatie te zien waardoor we de vraag gerichter 
en beter in behandeling kunnen nemen. Helaas kan het 
voorkomen dat je e-mail een langere behandeltijd nodig 
heeft, natuurlijk brengen we je hiervan op de hoogte.  

Chat
Heb je even een snelle vraag en kun je het antwoord 
niet vinden op de website? Klik dan eens op het cha-
ticoontje rechtsonder op onze website. Hier kunnen 
bepaalde kleine vragen snel behandeld worden. In 
verband met privacy, communiceren we liever geen 
gebruiksgegevens via de chat. Heeft je vraag nadere 
behandeling nodig, dan nemen wij telefonisch contact 
met je op.

Social media
Heb je niet per se een vraag maar vind je het wel leuk 
om op de hoogte gehouden te worden van alle BaseNet 
nieuwtjes en behind the scenes? BaseNet is te volgen op 
Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn & Youtube. Zo 
hebben wij elke week op Instagram TV een FAQ-video 
waarin de meest gestelde vragen worden behandeld. 
Daarnaast krijg je van ons ook nog leuke weetjes en tips 
mee.  

Je wilt 
two factor authenti-

cation instellen? Geen 
probleem, ik zal je staps-
gewijs meenemen in het 

instellen hiervan.   

In Documenten & E-mails 
kun je heel eenvoudig 
alles terugvinden wat 

ooit in BaseNet is 
opgeslagen. Ik zal je 

daarbij helpen. Ja, wij kunnen je 
facturatietemplates op je 

huisstijl inrichten. 

Ja, bellen vanuit de 
app en direct 

tijdschrijven is 
mogelijk. Ik ga je dit 

uitleggen.



BaseNet biedt niet alleen de beste software voor 
advocaten, ook aan hun cliënten is gedacht

Om toegang te krijgen tot het 
cliëntenportaal, logt de cliënt 
in op een beveiligde pagina.  
Naast het inzien van dossiers 
kan je er ook voor kiezen om 

de cliënt facturen in te laten 
zien of om deze te downloa-
den. Door te kiezen voor een 
cliëntenportaal zorg je er voor 
dat je minder overhead hebt 
op het secretariaat en hoef je 
geen kopieën meer te ver-
sturen. Daarnaast kom je als 
advocaat/kantoor professio-
neler en transparanter over. 

Met het cliëntenportaal van 
BaseNet is het voor je cliënten 
mogelijk om realtime inzage 
te hebben in de voortgang van 
hun dossier. Natuurlijk bepaal 
je zelf per correspondentiestuk, 
agendapunt, taak, etc. wat je 
wilt dat de cliënt ziet.

Beveiligd & rechtsgeldig mailen met 
Aangetekend Mailen

Om bij de tijd te blijven, moet 
je organisatie meebewegen. 
Wij helpen je bij deze inno-
vatieslag. Met Aangetekend 
Mailen kun je belangrijke 
documenten digitaal verstu-
ren. Efficiënt, Veilig en Rechts-
geldig.

Efficiënt
Documenten printen, onder-
tekenen en naar het postkan-
toor brengen, met Aangete-
kend Mailen is het verleden 
tijd: je verstuurt belangrijke 
documenten met een druk op 
de knop. Het is zelfs mogelijk 
om de dienst in bestaande 
processen te integreren, 
zoals de automatische ver-
zending van facturen, aktes 
of polissen. Een efficiëncys-
lag waarmee je direct kosten 
bespaart.

Veilig
Het veilig versturen van be-
langrijke documenten is een 
grote verantwoordelijkheid, 
zeker nu datalekken steeds 
strenger worden bestraft. Dat 
Aangetekend BV deze verant-
woordelijkheid serieus neemt, 
blijkt uit hun ISO27001-certifi-
caat. Daarnaast wordt al hun 
data in Nederland opgeslagen 
en ondergaan zij meerdere 
keren per jaar een pentest, 
om de veiligheid te waarbor-
gen.

Rechtsgeldig
De Aangetekende Mails bie-
den juridische zekerheid 
conform EU-verordening eI-
DAS. Als onafhankelijke derde 
leggen we vast wie, wat, op 
welk moment met wie com-
municeert. Belangrijk, vooral 
bij correspondentie rondom 
een conflict. Door ontvangst 
en acceptatie te registeren, 
kun je aantonen dat je er alles 
aan gedaan hebt om een do-
cument ter kennisgeving aan 
te bieden.

Integratie
Met de integratie van Aan-
getekend Mailen in BaseNet 
is het printen van documen-
ten, ondertekenen en naar 
het postkantoor brengen 
voorgoed verleden tijd. Het 
is voor gebruikers mogelijk 
om rechtstreeks vanuit hun 
BaseNet account belangrijke 
documenten te versturen en 
ontvangen. Met Aangetekend 
Mailen versturen onze klan-
ten met een aantal klikken 
een rechtsgeldige e-mail en 
ontvangen ze een notificatie 
zodra de ontvanger de mail 
heeft geaccepteerd en geo-
pend. Met deze integratie ver-
sturen BaseNet klanten snel, 
eenvoudig en veilig brieven: 
een echte musthave dus voor 
alle advocaten!

Van kast naar cloud. Van mens 
naar machine. En van post naar 
mail. De wereld om je heen digi-
taliseert. 

 Meer informatie

Voor meer informatie over 
onze partners en hun produc-
ten, bezoek de website(s):

www.aangetekendmailen.nl



Digitaal ondertekenen samen 
met ValidSign en Aiopener

Een digitale handtekening is een elektro-
nische variant van de handgeschreven 
handtekening en bestaat uit elektroni-
sche gegevens die zijn vastgehecht aan 
een digitaal document. BaseNet biedt al 
langer de gewone digitale handtekening 
(door middel van de gescande handteke-
ning) aan om de identiteit van de onder-
tekenaar vast te stellen. Daarnaast is het 
nu dus ook mogelijk om de geavanceer-

de digitale handtekening te gebruiken. 
Deze voldoet aan de vereisten zoals 
genoemd in artikel 26 elDAS. Hiermee 
kunnen de meeste documenten onder-
tekend worden zonder afbreuk te doen 
aan de rechtsgeldigheid. Doordat het 
zowel voor de verzender als de ontvan-
ger mogelijk is te ondertekenen, kan het 
hele ondertekenproces digitaal worden 
afgehandeld. Geen gedoe meer met 
uitprinten, opsturen en weer scannen 
of documenten die kwijt zijn geraakt. 
Via een Word plug-in kun je documen-
ten eenvoudig en snel voorzien van een 
handtekening of laten ondertekenen.

Samen met ValidSign en Aiopener maakt 
BaseNet het mogelijk om je documenten 
digitaal te laten onderteken. 

Mollie ondersteunt alle bekende betaal-
methodes; natuurlijk iDeal, de meest 
gebruikte betaalmethode in Nederland, 
maar ook Klarna, Creditcard, PayPal en 
zelfs Bitcoin behoren tot de mogelijkhe-
den. Het implementeren van Mollie is 
erg makkelijk, er gaat geen langdurige 
aanmeldprocedure aan vooraf: binnen 

10 minuten kun je al betalingen accepte-
ren. Naast het standaardbedrag betaal 
je alleen voor succesvolle transacties. 

Voor BaseNet gebruikers is het door 
onze samenwerking met Mollie mogelijk 
om cliënten facturen online te laten be-
talen. Je krijgt toegang tot het persoon-
lijke Mollie dashboard en hebt inzicht 
in alle transacties. Je stuurt een factuur 
naar je cliënt met daarin een betaallink. 
Zodra de cliënt hierop klikt wordt deze 
doorgestuurd naar de online betaalom-
geving van zijn/haar eigen bank. Nadat 
de cliënt betaald heeft zie je dit terug in 
het Mollie dashboard. De mogelijkheid 
tot online betalen is een groot voordeel 
voor je cliënten en zorgt voor een over-
zichtelijk debiteurenbeheer.

Door de samenwerking tussen Mollie en 
BaseNet is het mogelijk om een factuur te 
sturen en je klanten eenvoudig en snel onli-
ne te laten betalen.

Samenwerking Nederlands meest bekende 
betaalbedrijf 

 Meer informatie

Voor meer informatie over onze partners 
en hun producten, bezoek de website(s):

www.aiopener.com
www.validsign.nl
www.mollie.com



BaseNet biedt flexibiliteit door ondersteuning 
boekhoudmodules

Ten eerste is het mogelijk 
om te kiezen voor onze eigen 
administratiemodule, deze 
volwaardige boekhoudmo-
dule is volledig geïntegreerd 
in BaseNet. Hierdoor hoef je 
nooit meer gegevens dubbel 
in te voeren en heb je altijd 
en overal inzicht in je financi-
en. Binnen onze geïntegreer-

de administratiemodule is het 
onder ander mogelijk om her-
inneringen en aanmaningen 
te sturen, betaalopdrachten 
te exporteren naar de bank 
en bankmutaties te importe-
ren naar BaseNet. Ook is het 
mogelijk om je boekhouder 
toegang te geven tot je finan-
ciële administratie. We bieden 
daarnaast een derdengelde-
nadministratie aan, hiermee 
kunnen betalingen gekoppeld 
worden aan dossiers en wor-
den geldstromen beter inzich-
telijk. In plaats van BaseNet te 
verrijken met onze eigen ad-
ministratiemodule, bieden we 
ook de keuze voor een kop-

peling met Twinfield en Exact, 
hierbij worden gegevens met 
BaseNet uitgewisseld en be-
schik je ook in BaseNet over 
administratieve inzichten die 
anders alleen buiten BaseNet 
te vinden zijn. 

BaseNet is niet voor niets één 
systeem, altijd en overal. Naast 
alle belangrijke features voor de 
praktijkvoering van de advoca-
tuur, bieden we namelijk ook 
administratie-opties aan.

 Meer informatie

Voor meer informatie over 
onze partners en hun produc-
ten, bezoek de website(s):

ww.twinfield.nl
www.exact.com

Advocaat na jarenlange afwezigheid terug bij vrouw

Joris, toen nog gelukkig ge-
trouwd met zijn vrouw Han-
na, hakte de knoop door en 
zegde zijn baan op. Hij startte 
een eigen advocatenkantoor 
op een prachtige locatie in 
het centrum van Utrecht. Een 
jonge enthousiaste advocaat 
met veel kennis en kunde op 
het gebied van internationaal 
recht werd plots ondernemer 
en werd geconfronteerd met 
randzaken zoals IT.

Wat heb ik hiervoor nodig? 
Zonder advies en onder de 
tijdsdruk koos hij voor Out-
look mail, een mappenstruc-
tuur voor de dossiers, Word 
voor het opmaken van do-
cumenten en Excel voor de 
urenregistratie.
Oh ja, en er moest ook ge-
print en gescand worden. 
Joris had het lumineuze idee 

om even snel een kopieerma-
chientje bij de lokale kantoor-
vakhandel te halen. Dan was 
hij in ieder geval geholpen en 
kon hij snel op weg.

Niets bleek minder waar.
Het kantoor werd een over-
donderend succes. Het aantal 
zaken was niet aan te slepen. 
Al snel werd er een secreta-
riaat opgetuigd. En met twee 
extra ondersteunende juris-
ten zou het werk snel opge-
vangen kunnen worden.
Echter het terugvinden van 
dossiers en de onderlinge 
samenwerking was ver te 
zoeken. Het kantoor wilde 
digitaal en papierloos werken, 
maar al snel bleek dat iets 
te rooskleurig gedacht. Het 
secretariaat was gemiddeld 
drie uur per dag bezig om 
alle stukken op de juiste plek 
te krijgen in het systeem, de 
post te scannen, processtuk-
ken te kopiëren en het bij-
houden van de Excel spreads-
heets voor de urenregistratie.
Ondertussen was Joris iede-
re dag tot diep in de nacht 
bezig om stukken bij elkaar 
te zoeken, handtekeningen te 

verzamelen van overeenkom-
sten en het bijwerken van z’n 
urenstaatje. Dat bleef op het 
thuisfront niet onopgemerkt.
Vrouw Hanna was het na 2 
jaar zat om alleen thuis te 
zitten en Joris werd gedwon-
gen tot een keuze. Zijn vrouw 
of het kantoor. Een keuze die 
voor de ambitieuze Joris niet 
zo simpel bleek te zijn. 

Gelukkig was er een oplos-
sing!
BaseNet, een compleet pak-
ket voor de advocatuur met 
urenregistratie, mail en dos-
siervorming en: MaDox Groep 
die ervoor zorgt dat met de 
juiste scanner alle dossiers di-
rect op de juiste plek worden 
gezet, volledig doorzoekbaar 
worden gemaakt en ook nog 
eens makkelijk terug te vin-
den zijn.
Als kers op de taart worden 
alle stukken, die tot nu toe 
handmatig door hun cliënten 
moesten worden onderte-
kend, nu door middel van een 
rechtsgeldige handtekening 
digitaal ondertekend. De 
combinatie van deze oplos-
singen zorgde voor zoveel 

tijdswinst dat Joris zowel zijn 
vrouw als het kantoor blij kon 
maken. Sinds die tijd zijn Joris 
en Hanna weer gelukkig in 
de liefde en blijft er genoeg 
tijd over om ook in het prive 
leven de dingen te doen waar 
zij zo van houden.

Misschien herken je jezelf of 
collega in dit verhaal. Dan is 
het goed dat er partners zijn 
zoals BaseNet en MaDox die 
je goed kunnen adviseren 
zodat je voor vrouw, man en/
of kinderen de tijd overhoudt 
om de dingen te doen die er 
in het leven echt toe doen.

MaDox Groep BV, voor een 
beter privé leven.

Als succesvol advocaat bij een 
gerenommeerd advocatenkan-
toor vond de gepassioneerde 
Joris het na 12 jaar welletjes en 
maakte in 2015 een lang ge-
koesterde droom waar.

 Meer informatie

Voor meer informatie over 
onze partners en hun produc-
ten, bezoek de website(s):

www.madoxgroep.nl



Een automatische administratie voor iedereen

eVerbinding
Wij zijn dé e-facturatie speci-
alist van Nederland met als 
missie “een automatische 
administratie voor iedereen”. 
Ons PEPPOL-accespoint is nu 
standaard geïntegreerd in 
BaseNet, waardoor beginnen 
met veilige e-facturatie nu 
binnen een paar muisklikken 

geregeld is. Net als BaseNet 
voorkomen wij met onze op-
lossing onnodig tijdverlies en 
creëren wij een betrouwbare 
en veilige omgeving waarbij 
gebruiksgemak een belangrij-

ke peiler is. E-facturatie was 
nog nooit zo simpel!

e-(uh)-facturatie?  
E-facturen zijn standaard 
elektronische factuurbestan-

den die foutloos door Ba-
seNet verwerkt worden. Het 
zijn dus geen PDF-jes! Deze 
e-facturen worden ontvangen 
via het veilige PEPPOL e-fac-
turatienetwerk. Het is sneller, 
gemakkelijker, nauwkeuriger 
en scheelt administratieve 
handelingen die veelal hand-
matig gedaan moeten wor-
den. Door ons partnership 
met BaseNet is e-facturatie 
ook voor jouw organisatie 
binnen handbereik.

Benieuwd naar ons? 
BaseNet vertelt je graag 
meer. Natuurlijk mag je ons 
ook rechtstreeks benaderen. 
Wij staan je graag te woord!

Als partner zijn we al enige jaren 
bij BaseNet betrokken en de 
samenwerking loopt als van-
zelf. Wie wij zijn? We stellen ons 
graag aan je voor …

Spraak & dicteeroplossingen voor juristen

Al vanaf het eerste begin heb-
ben wij ons bezighouden met 
deze innovatieve producten 
en technologieën. Maakte de 
advocatuur eerst de overstap 
van het traditionele analoge 
dicteren op bandjes naar digi-
taal dicteren en nu zelfs naar 
Apps op de smartphone, zo 
volgt nu de overstap naar een 
compleet systeem inclusief 
spraakherkenning. Dergelijke 

systemen hebben wij al bij 
een zeer groot aantal 
BaseNet klanten succesvol 
geïmplementeerd en deze 
kun je dan ook terugvinden 
bij onze referenties. Met 
spraakherkenning kun je 
direct in BaseNet je mail en 
documenten dicteren, snel 
en eenvoudig. Wij verzorgen 
de implementatie zodat je 
direct tijd kunt besparen door 
te dicteren in plaats van te 
typen. Wil je bekijken of een 
dergelijk systeem ook binnen 
jouw kantoor past? Neem dan 
contact met ons op!

Met meer dan 18 jaar ervaring 
is Kanteff Speech Processing 
de absolute specialist op het 
gebied van digitaal dicteren en 
spraakherkenning. 
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1.Facturen komen binnen: 
per post, e-mail of als e-factuur.

2. De binnenkomende factuur 
wordt omgezet naar e-factuur: 
automatische conversie naar UBL, 
factuurgegevens 100% herkend, 
als e-factuur verwerkt in BaseNet 
en daarna wordt in het netwerk 
gecheckt of de factuur ook elektro-
nisch ontvangen kan worden.

3. Automatische verwerking: 
automatische en foutloze 
verwerking in BaseNet, afzender 
van de factuur altijd geïdentificeerd, 
beveiligd online dossier in de cloud 
en up to date administratie.

Meer informatie

Voor meer informatie over 
onze partners en hun pro-
ducten, bezoek de website(s):

www.kanteffspeech.nl
www.everbinding.nl





In één oogopslag alle 
cliëntgegevens bij de hand

En ben je de eerste paar 
minuten van een telefoon-
gesprek druk op zoek naar 
de gegevens van de des-
betreffende cliënt? Met de 
telefoonintegratie van OZMO 
is dat voorgoed verleden 
tijd. Speciaal voor BaseNet 
ontwikkelden we een tele-
foniekoppeling waarmee je 
al je telefoniezaken direct 
vanuit BaseNet regelt. Zo 
werk je een stuk eenvoudiger 
en efficiënter, waardoor er 
meer tijd overblijft. Dankzij de 
koppeling zie je in één oog-
opslag wie er belt en kun je 
cliënten gepersonaliseerd te 
woord staan. Bellen gaat met 
één druk op de knop, gewoon 
vanuit de klantkaart. Ook heb 
je alle cliëntgegevens meteen 
bij de hand, dat scheelt een 
hoop zoekwerk! Tijdens het 
gesprek maak je meteen aan-
tekeningen in de klantkaart 

en je kunt zien wat er al met 
de cliënt besproken is. Oh, en 
gesprekstijden worden gere-
gistreerd, zodat je ze meteen 
kunt factureren. Wat ga jij 
met al die overgebleven tijd 
doen?

Hangt je bureau aan het 
einde van de dag ook vol 
kattenbelletjes met 
gesprekstijden en notities?

Uurtje 
factuurtje? Koppel cloud telefonie 

aan Basenet en zie direct 
wie er belt, bel eenvoudig vanuit 
de klantkaart en houd realtime 

gesprekstijden bij. 

CARD Services is de 
fullservice IT-partner 

CARD Services is de fullservice 
IT-partner van BaseNet en 
ondersteunt BaseNet en haar 
klanten bij IT-vraagstukken. 
Onze specialisten denken 
graag mee en adviseren je 
o.a. over vraagstukken zoals 
security, opslag & encryp-
tie of een overstap van bijv. 
Windows naar Apple of vice 
versa. 

Beheer van Apple & Win-
dows IT-netwerken
CARD Services heeft ruim 20 
jaar expertise in het beheren 
en ondersteunen van Apple, 
Windows en gecombineerde 
netwerken(Apple en Win-
dows in een netwerk). Naast 
periodiek systeembeheer en 
remote support kun je ook 
contact opnemen voor advies, 
back-up oplossingen of Apple 
Device Management. 

Het is ook mogelijk een Ser-
vice Level Agreement(SLA) af 
te sluiten, een Service Level 
Agreement is een maatwerk 
overeenkomst waarin je 
samen met CARD services 
vastlegt voor welke kosten 
je je indekt, hoe hoog de 
responsetijd is en of je ver-
vangende apparatuur wenst. 

Apple reparatie
Naast het beheer van IT-om-
gevingen zijn wij ook door 
Apple bekroond tot Apple 
Premium Service Provider. Wij 
kunnen daardoor al je Apple 
reparaties snel en vakkundig 
voor je afhandelen, binnen en 
buiten de Apple garantie.

Wij adviseren je de best pas-
sende IT-oplossingen
Onze specialisten denken 
graag met je mee over vraag-
stukken. Wij helpen onze 
klanten dagelijks met onder-
werpen zoals security, opslag, 
encryptie of een overstap van 
bijv. Windows naar Apple (en 
vice versa). CARD Services ad-
viseert je graag over de beste 
IT-oplossingen en zorgt voor 
een soepele afwikkeling.

Een aanspreekpunt voor 
Apple & Windows
CARD Services is zeer ver-
heugd en trots om partner 
van BaseNet te zijn en zet 
elke dag alles op alles om 
klanten volledig te ontzorgen 
en ze zo snel mogelijk “up and 
running” te krijgen. Je profi-
teert van één aanspreekpunt 
voor zowel je Apple- als Win-
dowsomgeving. Wil je recht-
streeks contact met CARD 
Services, dan kan dat via 030 
204 02 24, support@cardser-
vices.nl of kijk op www.card-
services.nl voor en overzicht 
van al onze diensten en con-
tactgegevens.

CARD Services is de 
fullservice IT-partner van 
BaseNet en ondersteunt 
BaseNet en haar klanten bij 
Apple, Windows en gemixte 
IT-omgevingen. 

 Meer informatie

Voor meer informatie over onze partners en hun producten, 
bezoek de website(s):

ww.cardservices.nl
www.ozmo.nl

Ondanks dat we al een mooi 
rijtje partners hebben, staan 
we altijd open voor nieuwe 
bedrijven om mee samen 
te kunnen werken. We zijn 
voornamelijk op zoek naar 
bedrijven die ons kunnen 
bijstaan in het zetten van de 
volgende stap met betrek-
king tot legal tech of op een 
andere manier van toege-
voegde waarde kunnen zijn 
voor onze klanten. Wil je 
meer weten over de part-
ner mogelijkheden binnen 
BaseNet? 

Bel ons dan op 020-6855031 
of mail naar 
info@basenet.nl.

Ook partner van 
BaseNet worden?



Mobiel werken
Altijd en overal gebruik maken van

BaseNet via de App

In de app vind je de volgende 
functionaliteiten: e-mail, agenda, 

taken, projecten, relaties, 
correspondentie en uren.

Op de homepage zie je in één 
oogopslag je verschillende 

e-mailboxen, eerstvolgende 
agendapunten en taken en je 
gefactureerde en besteedde 

uren.

Je logt in via een persoonlijke 
code die je zelf kunt instellen.

De app kan gebruikt worden 
voor two  way authentication, dit 
zorgt voor extra  beveiliging bij 

het inloggen in BaseNet. 

Een groot voordeel van de app is 
dat je met één druk op de knop 
de gesprekstijd kunt opnemen 

én registreren bij het juiste 
dossier.

Alle correspondentie en dossiers 
zijn ook in de app te vinden 
waardoor je altijd en overal 

toegang hebt tot alle belangrijke 
documenten.

De agenda in de app is 
verbonden met de online 

agenda: afspraken die je hier 
inplant verschijnen dus ook in 

de online omgeving.

E-mails verzonden vanuit de 
app komen in Sent terecht 

zodat deze naderhand alsnog 
gearchiveerd kunnen worden. 

Met één klik op de knop 
verstuur je vanuit het 

homescherm een e-mail, voeg je 
een nieuw agendapunt of taak 
toe en vul je je facturabele en 

besteedde uren in.   

De BaseNet App is speciaal voor 
ons ontwikkeld en beschikbaar 

voor iOS en Android. 

Ook met betrekking tot de app zijn we constant bezig met vernieuwen en 
verbeteren, houd de App Store en Google Play Store in de gaten voor 

de nieuwste versies van de BaseNet app.

 



HoofdgerechtenVoorgerechten

MENU

BaseNet Professional, 
App, Mollie

per maand €52,45

Echt altijd én overal BaseNet ge-
bruiken met onze handige app en 
laat je klanten hun facturen online 
betalen door middel van onze sa-
menwerking met Mollie.

BaseNet Professional, 
incasso-module, digitaal 
ondertekenen

per maand €69,95

Naast alle features die je nodig 
hebt als advocaat, ook alles voor 
het efficiënt voeren van een in-
cassopraktijk. Daarnaast is het 
mogelijk om documenten zelf én 
door cliënten digitaal te laten on-
dertekenen.

BaseNet Professional, 
evenementenmodule, 
eVerbinding

per maand €69,95

Organiseer evenementen recht-
streeks vanuit je BaseNet omgeving 
en verwerk binnenkomende factu-
ren automatisch als e-factuur.  

Twinfield
Koppel je administratie in Twinfield met je 
BaseNet-omgeving om facturen te expor-
teren en de betaalstatus van deze facturen 
inzichtelijk te maken. Inclusief mogelijkheid 
om herinneringen te versturen.

Exact Online
Koppel je administratie in Exact-online met 
je BaseNet-omgeving om facturen te expor-
teren en de betaalstatus van deze facturen 
inzichtelijk te maken. Inclusief mogelijkheid 
om herinneringen te versturen.

Aangetekend Mailen
Om wat voor belangrijke documenten het 
ook gaat, je wilt ze beveiligd en rechtsgeldig 
versturen. Je laat dit vandaag de dag liever 
niet meer fysiek doen.

Digitaal ondertekenen
Een digitale handtekening is een elektro-
nische variant van een handgeschreven 
handtekening. Een digitale handtekening 
bestaat uit elektronische gegevens die zijn 
vastgehecht aan een digitaal document.

Mollie Payments
Met Mollie Payments integreer je eenvou-
dig alle belangrijke betaalmethoden. Let op 
Mollie rekent af per transactie, je dient een 
account te maken bij Mollie.

eVerbinding
Met eVerbinding is e-factureren bereikbaar 
voor iedere organisatie.

BaseNet Professional, 
telefoniekoppeling, 
aangetekend mailen

per maand €69,95

Zie direct welke contactpersoon 
belt en leg alle telefoontjes vast bij 
het juiste dossier. Ook is het mo-
gelijk om aangetekend e-mails te 
versturen en ontvangen.

€39,95

BaseNet Professional

Agenda, automatische stop-
watch, correspondentie, CRM, 

declareren, digitaal dossier 
en relatiebeheer, DMS (docu-
mentbeheer) e-mailintegratie, 
factureren, mailings, manage-
mentrapportages, projectad-
ministratie, roladministratie, 

sjablonen, taken, tijdschrijven, 
workflow management.

per gebruiker per maand
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020 - 6855031

Eén 
systeem, 
altijd en 

overal

www.basenet.nl

@BaseNetNederland @basenet_nl


