Case study

Tap & van Hoff Notarissen bespaart kosten met Xtendis

Bij Tap & van Hoff Notarissen werken meer dan 50
medewerkers verspreid over de vestigingen in Zutphen,
Doetinchem en Lochem. Elke notaris is gespecialiseerd in een
bijzonder vakgebied. Hierdoor bestrijkt Tap & van Hoff Notarissen het volledige speelveld van het
notariaat en kan daardoor in complexe zaken van dienst zijn: van familierecht en estate planning tot
ondernemingsrecht, agrarisch recht en onroerend goed recht.

Tap & van Hoff als één van de eerste notariskantoren over op digitale archivering
Tap & van Hoff Notarissen is een vooruitstrevend notariskantoor. Begin 1990 schaft de organisatie,
onder leiding van Mr. Albert van Hoff, een digitaal archiveringssysteem aan. Hiermee is Tap & van
Hoff Notarissen één van de eerste notariskantoren dat overgaat tot de aanleg van een digitaal archief.
In 2006 wordt dit systeem vervangen door Xtendis: een moderner digitaal archiefsysteem, dat ook
wordt geïntegreerd in het netwerk en gekoppeld met het Notarieel Informatie Systeem van Van Brug
Software.

Voordelen notariskantoor door inzet Xtendis
Documenten die met het Notarieel Informatie Systeem worden gemaakt, worden nu in Xtendis
gearchiveerd. De dossiers worden, nadat een zaak is afgerond, gescand en vervolgens digitaal
opgeslagen in Xtendis. Zowel vanuit Xtendis als vanuit het Notarieel Informatie Systeem zijn de
dossiers vervolgens opvraagbaar. De inzet van Xtendis levert grote kostenbesparingen op bij het
archiveren en opzoeken van documenten en een enorme besparing op archiefruimte.

Xtendis ondersteunt centrale backoffice
In 2009 zijn binnen het notariskantoor verschillende wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste
verandering is dat men overgaat op een zogenaamde centrale backoffice. Dit resulteert in een veel
efficiëntere werkwijze. Xtendis wordt breder ingezet en nu ook gebruikt voor de distributie van de
binnenkomende post.
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De nieuwe efficiëntere werkwijze
Alle inkomende poststukken worden direct bij binnenkomst vanaf de verschillende vestigingen van
Tap & van Hoff Notarissen gescand en in Xtendis geregistreerd. Teamleiders verdelen de
documenten vervolgens over de medewerkers op de backoffice-afdeling. Concreet houdt dit in dat
de medewerkers op de diverse vestigingen automatisch de documenten die ze in behandeling
dienen te nemen in Xtendis aantreffen. Het raadplegen van de documenten is eenvoudig en kan nog
steeds zowel vanuit het Notarieel Informatie Systeem als rechtstreeks in Xtendis.

Kostenbesparing systeembeheer
Een andere ingrijpende verandering is de overgang naar de centraal beheerde versie van het Notarieel
Informatie Systeem van Van Brug Software. Dit systeem wordt door Netwyse ASP* in een veilige
ASP-omgeving ter beschikking gesteld en is standaard gekoppeld met Xtendis. Het grote voordeel
van deze verandering is dat geen lokaal systeembeheer meer nodig is op de diverse vestigingen.

*NetWyse ASP is het facilitair automatiseringsbedrijf van Netwerk Notarissen. NetWyse heeft voor haar leden een standaard Notarieel
Informatie Systeem (NIS) geselecteerd van leverancier Van Brug Software, dat draait in een Citrix omgeving. Kantoren kunnen deelnemen en
het NIS via een (A)DSL-verbinding benaderen. Het grote voordeel van deze oplossing is dat geen lokaal systeembeheer nodig is op de kantoren.
Xtendis is gekoppeld met NIS waardoor NetWyse haar relaties een digitaal archief kan aanbieden met uitgebreide mogelijkheden. NetWyse biedt
dan ook als standaard Xtendis in gehoste vorm aan.
Netwerk Notarissen is een samenwerkings- verband van meer dan 150 notariskantoren en verleent diensten op het gebied van vakinhoud,
opleiding & training, kwaliteitszorg, automatisering en marketing.
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