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Van Gastel en Bal Advocaten te 
Hellevoetsluis heeft in het verleden 
gewerkt met een digitaal dicteer- en 
spraakherkenningssysteem, geba-
seerd op SpeechMagic. Het kantoor 
is hierdoor al jaren gewend te werken 
met spraakherkenning, echter kon 
de huidige SpeechMagic oplossing 
niet voldoen aan de wensen omtrent 
hun IT omgeving. Van Gastel en Bal 
ging hierdoor op zoek naar een nieuw 

systeem en kwam uit bij BigHand. In 
overleg is gekozen om gedurende een 
pilotperiode bij alle medewerkers 
BigHand in combinatie met Dragon 
Speech Recognition te installeren. 
De heer mr. J.M. de Koning licht 
toe: ‘Na een training op locatie is 
niet alleen digitaal dicteren, maar 
ook spraakherkenning uitvoerig in de 
praktijk getest. Het feit dat digitaal 
dicteren met spraakherkenning 

mogelijk is via de iPhone, is een groot 
plus punt voor de advocaten die vaak 
onderweg zijn of parttime werken. 
Tijdens het evaluatiegesprek is het 
positieve besluit genomen: BigHand 
in combinatie met Dragon is een 
grote verbetering voor ons kantoor 
en zal dan ook per direct definitief 
in gebruik genomen worden.’

Uw bedrijf

het meest 
efficiënte 
kantoor van 
Nederland?

‘Spraakherkenning werkt, ook via de iPhone!’
Van Gastel en Bal Advocaten kiest voor gouden combinatie: BigHand & Dragon

“3x sneller spreken 
dan typen”

Onderzoek van Nuance wijst uit dat 
de meeste mensen meer dan 120 
woorden per minuut spreken, maar 
er hooguit 40 per minuut typen.

‘Spraakherkenning 
voelt als 2e natuur’
bij Jeroen Bosch 
Advocaten

Dhr. W. Munten (advocaat Jeroen 
Bosch Advocaten) licht toe:  ‘de in-
werktijd van BigHand en spraakher-
kenning was veel korter dan wij 
hadden gedacht. We merkten na een 
paar dagen al niet meer dat we met 
een ander systeem bezig waren. Het 
werkt op een natuurlijke manier.’

Buiten kantoor comfortabel 
werken in de Cloud 
DE HEER MR. A.T. EISENMANN, EISENMANN 
& RAVESTIJN ADVOCATEN: ‘We zijn erg 
tevreden over het gebruik van 
BigHand. Met name de mogelijkheid 
om ook buiten kantoor via de 
BigHand-app op onze smartphone 

dictaten in te spreken en door te 
sturen, is geweldig en enorm handig. 
Op geen enkele manier verlangen we 
daarom terug naar ons oude systeem 
met bandjes. De overstap is snel en 
zonder enig probleem verlopen.’
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Missie Deterink: het beste kantoor van 
Zuid-Nederland zijn. BigHand helpt.
Deterink Advocaten en Notarissen is een kantoor met een missie en 
wil voor het bereiken daarvan ontzorgt worden. BigHand helpt.
Het beste kantoor van Zuid-
Nederland zijn; een missie die past 
bij de ambitie van het kantoor om 
te groeien door het verfrissend en 
anders te doen. Het is juist om 
deze missie ook niet zo gek dat ze 
gekozen hebben voor de wereld-
wijde marktleider; BigHand. Deze 
twee kampioenen vonden elkaar 
in de kernwaarden van Deterink: 
deskundigheid, betrouwbaarheid 
en vindingrijkheid. Het argument 
voor deze keuze luidde als volgt: 

‘onze talenten moeten niet bezig 
zijn met administratieve en redi-
gerende zaken, maar de handen 
vrij hebben om werk te verzetten 
waarin zij zich kunnen focussen op 
hun specialisatie. Dat kan met een 
gespecialiseerde leverancier en een 
hulpmiddel dat hen aanmoedigt 
om comfortabel en declarabel te 
werken, zonder hindernissen en 
onderbrekingen’, aldus Brigitte 
Wirschell, ICT-medewerker bij 
Deterink Advocaten en Notarissen. 

Lees verder op pagina 2

BigHand; een tool om met minder 
mensen meer werk te verzetten
Kneppelhout & Korthals innoveert, juist  in tijden van crisis, 
met het inzetten van BigHand

Lees verder op pagina 2

De visie van Dirkzwager advocaten & notarissen
“Spraakherkenning geeft ons meer flexibiliteit. Als een ondersteunend 
medewerker niet beschikbaar is, kan de advocaat nog steeds snel een 
document produceren.”

Lees verder op pagina 2

Probleemloos dicteren via Citrix
JPR Advocaten heeft na een pilot onder 22 testgebruikers, 
verspreid over de verschillende vestigingen, besloten BigHand 
digitaal dicteren over 100 medewerkers uit te rollen. 

Lees verder op pagina 4
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BigHand; een tool om met minder 
mensen meer werk te verzetten

De visie van Dirkzwager advocaten & notarissen

Kneppelhout & Korthals innoveert, juist  in tijden van crisis, met het inzetten van BigHand

“Spraakherkenning geeft ons meer flexibiliteit. Als een ondersteunend medewerker 
niet beschikbaar is, kan de advocaat nog steeds snel een document produceren.”

Juist in tijden van economische crisis 
en het inkrimpen van juridische kan-
toren heeft Kneppelhout & Korthals 
de bewuste keuze gemaakt niet stil te 
staan. ‘Wij zijn van mening dat het in 
deze periode meer dan eens belangrijk 
is je concurrentiepositie vast te houden 
of zelfs te verbeteren. Om die reden zijn 
we op zoek gegaan naar tools om met 
minder mensen meer werk te verzetten. 
BigHand stond hierbij op de shortlist 
door ervaringen van medewerkers bij 
vorige werkgevers. Na een persoonlijke 
kennismaking en prettige brainstorm-
sessie met Juul Leijnse (Sales Director 
BigHand) over hoe we met BigHand 
onze wensen konden vertalen naar de 
praktijk, ging het razendsnel, ’ aldus 
Lianne Laurijssens, office-manager bij 
Kneppelhout & Korthals.    

In een kort tijdsbestek werd de 
serveromgeving van Kneppelhout, die 
extern beheerd wordt, voorzien van 
de BigHand software en modules. De 
perfecte samenwerking met de sys-
teembeheerder versnelde dit project, 
waardoor de 1e ‘testgroep’ direct van 
start kon. 

DIRKZWAGER ADVOCATEN & NOTARISSEN 
NEEMT DE SPRAAKVERWERKINGSSOFTWARE 
EN MOBILITEITS-APPS VAN BIGHAND IN 
GEBRUIK OM FLEXIBELER, MOBIELER EN 
EFFICIËNTER TE KUNNEN WERKEN.

De spraakverwerkingssoftware van 
BigHand stelt zowel advocaten als 
ondersteunend personeel in staat 
om op elke locatie hun werk te doen, 
waardoor documenten sneller kunnen 
worden geproduceerd. Dit maakt 
het voor zowel advocaten als onder-
steunend personeel gemakkelijker om 
flexibeler te werken door hen in staat 
te stellen ook thuis te werken, terwijl 
tegelijkertijd het proces wordt ver-
sneld waarmee dictaten uiteindelijk 
documenten worden. Jeroen Zweers, 
manager ICT en Interne Dienst bij 
Dirkzwager en ontwikkelaar van het 
veel gebruikte legalknowledgeportal.
com, zegt dat BigHand ertoe heeft 
geleid dat meer en meer advocaten 
bij Dirkzwager nu dicteren. In eerste 
instantie had de firma alleen licenties 
gekocht voor de 80 advocaten die 
al dicteerden. Na een succesvolle 
implementatie bleek uit gebruiks-
rapporten dat deze technologie door 
velen positief werd ontvangen en 
gebruikt, wat de mond-op-mond-rec-
lame binnen de firma vergemakkelijk-
te en waardoor ook andere advocaten 

TRENDSETTER
Kneppelhout & Korthals gaat graag 
met de tijd mee. Momenteel leven we 
in een sterk groeiende stemgedreven 
maatschappij (denk  aan Siri, Google 
Glass, de voice-optie in WhatsApp etc).  
Juist door het simpele gebruik van de 
stem, gecombineerd met geïntegreerde 
software-oplossingen en sjablonen, 
gaat er geen seconde verloren. 
Onafhankelijk van tijd of plaats creëert 
de advocaat via de iPhone een dictaat. 
Het secretariaat pakt deze, op basis 
van vooraf gedefinieerde workflows, 
direct op, waardoor geen seconde ver-
loren gaat. Ook ontvangt de inspreker 
periodiek updates op zijn iPhone, zodat 
het werk gecontroleerd kan worden. Op 
deze manier verzetten de medewerkers 
van Kneppelhout & Korthals meer 
werk, door het efficiënt inzetten van 
hun stem. 

Vooruitstrevend is het feit dat 
Kneppelhout & Korthals wereldwijd het 
1e kantoor is, dat aan de inspreekzijde 
geen gebruik maakt van een dicteer-
apparaat en desktop software. Om 
kosten te besparen en om mobiel c.q. 

flexibel werken te faciliteren is gekozen 
BigHand voor de insprekers alleen op 
de iPhone aan te bieden. Tijdens de 
testfase hield BigHand wel de Philips 
SpeechMike Premium op voorraad, 
zodat indien gewenst deze binnen 24 
uur geleverd kon worden. Ondanks 
dat dit voor alle partijen een prettig 
idee leek, is hiervan geen gebruik 
gemaakt. Olaf  van Haperen, advocaat 
bij Kneppelhout & Korthals licht toe: 
‘De advocaten zijn uitermate tevreden 
met het gebruik van BigHand via de 
iPhone. De spraakverwerkingssoftware 
van BigHand stelt zowel advocaten 
als ondersteunend personeel in staat 
om op elke locatie hun werk te doen, 
waardoor documenten sneller kunnen 
worden geproduceerd. Hierbij is 
flexibiliteit het grootste voordeel dat 
we ervaren. Zo heeft BigHand via de 
iPhone mij al buitengewoon goede 
diensten bewezen toen ik bijvoorbeeld 
vanuit het buitenland onverwacht een 
groot memo moest opleveren.’ 

geïnteresseerd raakten. Jeroen besloot 
daarom om het aantal BigHand-
licenties uit te breiden, zodat ook 
advocaten die nooit dicteerden van 
de software gebruik konden maken. 
Dit is positief voor de firma, omdat nu 
meer advocaten gebruikmaken van 
een dicteermethode die efficiënter is.

De mobiliteits-app van BigHand stelt 
advocaten bij Dirkzwager in staat om 
vanaf elke gewenste locatie te dic-
teren via hun iPhone of BlackBerry en 
deze dictaten direct voor transcriptie 
te verzenden. Het ondersteunende 
personeel kan direct na de opname 
aan een dictaat gaan werken en hoeft 
niet meer te wachten totdat de tapes 
bij hen worden bezorgd.

Jeroen zegt hierover:
“Mobiliteit neemt vandaag de dag 
een centrale plaats in. Het past in 
ons denken over een virtuele wereld. 
Vroeger was het vaak zo dat een part-
ner alle dicteertapes en materialen 
verzamelde en deze aan het eind van 
de dag, of zelfs wel twee dagen later, 
aan het ondersteunende personeel 
gaf. Maar nu kunnen advocaten vanaf 
hun smartphone met één klik dictaten 
onmiddelijk automatisch verzenden 
naar de workflow.”

Jeroen was zich ervan bewust dat in 
de moderne werkpraktijk advocaten 
en ondersteunend personeel steeds 
meer tijd buiten kantoor doorbrengen, 
en heeft daarom BigHand geïmple-
menteerd om ervoor te zorgen dat ad-
vocaten en ondersteunend personeel 
de mogelijkheid hebben om door te 
kunnen blijven werken als ze niet op 
kantoor zijn.

Met het oog op de toekomst heeft 
Jeroen het plan om bij Dirkzwager 
BigHand te integreren in Dragon-
spraakherkenning om het proces te 
versnellen waarmee documenten 
worden verwerkt en de zelfredzaam-
heid van advocaten te vergroten.
Jeroen zegt hierover:
“Spraakherkenning geeft ons meer 
flexibiliteit. Als een ondersteunend 
medewerker niet beschikbaar is, 
kan de advocaat nog steeds snel een 
document produceren.”
De digitale dicteersoftware, mobi-
liteits-apps en spraakherkenning van 
BigHand vormen een geïntegreerd 
spraakverwerkingsplatform, dat de 
productiviteit en flexibiliteit vergroot 
en de kosten verlaagt. BigHand zet de 
toon als het gaat om de levering van 
hanteerbare technologie waarmee ju-
ridische en dienstverlenende firma’s 
de efficiency kunnen vergroten.

Probleemloos 
dicteren via Citrix
Aan de slag met BigHand via Citrix

DH&K Advocaten in de 
wolken van BigHand

Integratie MDM een feit
Integratie BigHand met MobileIron Mobile 
Device Management (MDM) 

JPR Advocaten heeft na een pilot 
onder 22 testgebruikers, verspreid 
over de verschillende vestigingen, 
besloten BigHand digitaal dicteren 
over 100 medewerkers uit te rollen. 
BigHand wordt, binnen de Citrix om-
geving, probleemloos gebruikt voor 
zowel dicteren aan het bureau als on-
derweg via een iPhone. En niet alleen 
JPR, maar ook vele andere kantoren 
uit het midden en top segment die 
gebruik maken van een Citrix of 
Terminal Server werken probleemloos 
met BigHand.

De heer mr. F.H.I. Hundscheid, DH&K 
Advocaten: ‘BigHand Professional is 
voor mij een enorme vooruitgang. Het 
werkt precies hetzelfde als de oude 
versie die ik had, maar het uploaden 
van de dictaten gaat vele malen 
sneller. Dat is een niet te onderschat-
ten voordeel. Meest belangrijk is en 
blijft echter de persoonlijke benade-
ring van BigHand. De bereikbaarheid 
en deskundigheid van de helpdesk 
en de vriendelijkheid waarmee je 
te woord wordt gestaan is voor mij 
doorslaggevend.’ 

Juridische kantoren die gebruik-
maken (of wensen te maken) van 
MobileIron voor het installeren, con-
figureren en beveiligen van BigHand 
vanaf een centrale locatie, kunnen 

hiermee drastisch besparen op on-
derhoudskosten. Bovendien wordt 
het eenvoudiger om gebruikers aan te 
melden op deze platforms.

Meten is weten, zeker in tijden van crisis
BIGHAND BEWIJST WEER EENS LIJNRECHT 
ACHTER HAAR TERUGVERDIENMODEL TE 
STAAN DOOR OPEN KAART TE SPELEN 
Terugverdienen van software is alleen 
meetbaar met goede rapportage-mo-
gelijkheden. BigHand biedt deze mo-
gelijkheid. Met de rapportage-mod-
ule van BigHand zijn juridische 
kantoren in staat (ook al tijdens een 

testperiode!) een goed overzicht te 
verkrijgen van de doorlooptijd van 
documenten en werkverdeling op 
het secretariaat en de piek- en dal 
momenten. Op basis daarvan kunnen 
eenvoudige calculaties en analyses 
in kaart brengen of en wanneer de 
software zich gaat terugverdienen. 
Een absolute aanrader in een testfase! 
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De toegevoegde waarde 
van de Lexxyn Groep

Bladeren op de weg? 
Geen probleem voor 
Böhler en Paulussen
Bij onder andere Böhler Advocaten 
(Amsterdam) en Paulussen 
Advocaten (Maastricht) spreken de 
advocaten in achter het bureau op 
kantoor, maar ook vanuit thuis door-
dat personeel mobiel kan werken. 
Middels iPhone en Blackberry 
worden dictaten probleemloos 
ingestuurd. Bladeren op het spoor 
of besneeuwde snelwegen? Geen 
probleem voor Böhler en Paulussen, 
het werk kan ook in het najaar of 
winter locatieonafhankelijk doorgang 
vinden. 

BigHand is onderdeel van de Lexxyn
Groep: diverse bedrijven gespeciali-
seerd in ICT-dienstverlening voor de
juridische markt: de advocatuur, het
notariaat en de deurwaardersprak-
tijk. Zij leveren procesonder-
steunende ICT-diensten zoals 
kantoorautomatisering, cloud 
computing, webdiensten, telecom-
municatie speciaal voor notaris-
sen, advocaten en deurwaarders 
ontwikkelde software. De unieke 
gebundelde ervaring van de deel-
nemers maakt de Lexxyn Groep tot 
een interessante partner van kleine, 
middelgrote en grote ondernemingen 
in de juridische sector. Bij Lexxyn 
vinden zij één aanspreekpunt voor 
alle benodigde ICT-diensten. Meer 
informatie: www.lexxyn.nl

Vakantiestress bij juristen 
De één kan er mee omgaan, de ander 
wat minder: het extra werk dat een 
vakantie met zich meebrengt. Het 
gevoel alles, maar dan echt alles voor 
de vakantie te willen afronden en bij 
voorkeur ook binnen één werkdag na 
de vakantie bijgewerkt te hebben, is 
iets wat de meesten onder ons wel 

bekend in de oren zal klinken. Voor 
enkelen onder ons geeft het, indien 
noodzakelijk, controleren en coördi-
neren van het werk gedurende een 
vakantie een geruststellende gevoel. 
Waarschijnlijk verklaart dat de groei 
in de verkoop van de mobiele dic- 
teerapplicatie voor iedere vakantie.

Love is in the Air

Samen gespot: Stekelenburg Advocaten en BigHand
N.C. (Nienke) Beun, advocaat/
curator, Stekelenburg Advocaten 
reageert: ‘Stekelenburg Advocaten 
heeft middels een pilot kennis-
gemaakt met het nieuwe pakket 
van Bighand: Bighand Professional. 
Bighand Professional is bij uitstek 
geschikt voor nichekantoren zoals 
wij. De software is gemakkelijk 
te installeren en de bijbehorende 

hardware is gebruiksvriendelijk. 
Het feit dat Bighand Professional 
‘cloud-based’ is, maakt dat we 
nagenoeg geen omkijken hebben naar 
bijvoorbeeld server- en systeemeisen 
en updates. Stekelenburg Advocaten 
heeft na een pilottraject van vier 
weken definitief gekozen voor 
Bighand Professional!’

Mobiel werken en dicteren biedt uitkomst bij vakantiestress 

Arbo Bureau Jeugdzorg zet spraak-
herkenning in bij re-integratie en preventie

Een project volgens het 
boekje bij Daniels Huisman

BigHand scoort punten bij KNVB

@Jure advocaten wint tijd 
met spraakherkenning

‘Werken met spraakherkenning scheelt heel veel tijd’

Arbo Bureau Jeugdzorg Noord-
Holland gebruikt BigHand 
dicteersoftware, in combinatie met 
spraakherkenning bij re-integratie 
en preventie.’ Medewerkers met 
(chronische) klachten aan armen en 
gewrichten kunnen zo het gebruik 

‘Dit hele IT project verliep volgens het 
boekje’, aldus Patrick te Marvelde 
van Daniels Huisman Advocaten. Hij 
vervolgt: ‘Na een probleemloze pilot 
waarin we via Citrix het dicteren op 
kantoor, en onderweg met behulp 
van de iPhone getest hebben, is snel 
besloten het hele kantoor te laten 
profiteren van de voordelen’. 

Annemieke van Dijk (KNVB) meldt: 
‘Eind vorig jaar zijn wij gestart met het 
dicteerproject BigHand. Conclusie: 
BigHand werkt uitstekend zowel op 

‘Digitaal dicteren in combinatie met 
spraakherkenning werkt zeer effi-
ciënt, niet alleen voor de advocaat 
maar ook voor de ondersteuning. 
Hierdoor wordt veel tijd gewonnen 

van het toetsenbord beperken. Voor 
ons een win/win situatie, tevreden 
medewerkers en beperking van 
het ziekteverzuim’, aldus  Drs. E. 
Visscher (Arbo Bureau Jeugdzorg 
Noord-Holland)

kantoor, maar ook vanuit huis. Het 
systeem is eenvoudig in gebruik. Het 
werken met spraakherkenning is erg 
prettig dit scheelt heel veel tijd.’

Nazorg ‘Spraakherkenning in de 
praktijk’ zorgt voor snelle acceptatie 
bij Stellingwerf Van Beek & Drosten

Documentaal slaat de brug tussen BigHand en productie

Na een succesvolle pilot onder 4 
testgebruikers, bestaande uit 2 
advocaten en 2 secretaresses, kiest 
Stellingwerf Van Beek & Drosten 
voor een kantoorbrede uitrol. Het 
uitrolproject bestond uit de imple-
mentatie van de dicteeroplossing van 
BigHand inclusief de geïntegreerde 

Documentaal LegalWord is de appli-
catie waarmee advocaten en juristen 
eenvoudig documenten creëren met 
een professionele en consistente 
opmaak, voorzien van uw huisstijl. 
Hierbij is het nu mogelijk om dic-
taten gecreëerd vanuit BigHand als 
basis te gebruiken. LegalWord wordt 
gebruikt om de productie samen te 
stellen. Processtukken, pleitnota’s, 
overeenkomsten en akten worden 

spraakherkennings oplossing van 
Dragon. Periodieke nazorg, met 
name op het gebied van ‘spraakher-
kenning in de praktijk’, heeft 
gezorgd voor een snelle en algehele 
acceptatie van deze nieuwe manier 
van werken.

snel opgesteld op basis van het 
ingesproken dictaat dat waar ook ter 
wereld ingesproken en aan het sec-
retariaat ingestuurd is. De applicatie 
integreert volledig met bestaande 
financiële, contact en dossiersyste-
men. Het vertaalt zich direct naar 
een professioneel document wat 
door de klanten enorm gewaardeerd 
wordt.

‘Een goed begin 
is het halve werk’

COLUMN

Efficiëntieslagen 
te behalen in 
het stroomlijnen 
van de levens-
fases van een 
document.

BigHand
Sales director Juul Leijnse: “Een 
goed begin is het halve werk. In 
2014 gaan wij terug naar de basis: 
documentcreatie. Ieder document 
moet immers eerst gecreëerd 
worden, voordat het gebruikt kan 
worden. De fase die het document 
daarna doorloopt, zijn hierbij niet 
minder belangrijk. Juist hier, in het 
stroomlijnen van de levensfases 
van een document (Document 
LifeCycle), zijn efficiëntieslagen te 
maken. Tel daarbij op dat we leven 
in een sterk groeiende stemgedreven 
maatschappij (denk aan Siri, 
Google Glass, de voice-optie in 
WhatsApp etcetera). Conclusie: door 
het simpele gebruik van de stem, 
gecombineerd met geïntegreerde 
software-oplossingen en sjablonen, 
volgt het document een logisch pad, 
waarbij geen seconde verloren gaat. 
Een document wordt, onafhankelijk 
van tijd of plaats, gecreëerd door een 
ingesproken dictaat. Hierna vervolgt 
het zijn weg, met spraakherkenning 
of secretaresse, naar een sjabloon 
dat automatisch de koppeling legt 
met het document management- 
en dossier- relatiebeheersysteem. 
Kortom, het inzetten van een 
efficiënt Document LifeCycle proces 
is belangrijk voor een advocaten-
kantoor vandaag de dag.” Meer 
informatie: www.bighand.com

www.bighand.com

Taking over the world – from Leeds

Grenzeloos ondernemen voor Lantmeeters

How DLA Piper has saved costs and boosted efficiency by centralising 
document services in Leeds, using BigHand for process and workflow

BUITENLANDS NIEUWS

Global growth needs structure and 
centralisation. And to reduce costs 
and increase capability, DLA Piper 
has forged ahead with a more cor-
porate, process-led way of working, 
moving certain work to regional 
hubs. But to do that they first needed 
a solid, dedicated platform to base 
on – this is where BigHand came in. 
Jason Plant, head of applications 
technology at DLA Piper says that 
DLA Piper already had experience 
of running centralised services from 
Leeds through it’s IT department, 

Het kantoor Lantmeeters & Willems 
Advocaten te Genk, België, maakte 
reeds enige tijd gebruik van een 
enterprise dicteersysteem. Men 
was zeer tevreden over dit pro-
duct tot men overschakelde naar 
een Windows Terminal Server 
2008 omgeving. De bestaande 

and it saw an opportunity to move the 
firm’s document services function to 
a single location. “There is a cost 
savings element to this, creating one 
centralised document services unit 
outside London, but it also gives us 
scope and flexibility globally: we can 
run the office for longer hours across 
the firm, and provide service to parts 
of business where support wasn’t an 
option – where perhaps fee earners 
would otherwise be doing it. It’s 
bringing about a stronger operating 
model and real process efficiencies.” 

By enabling document flow between 
DLA offices, BigHand has been the 
fundamental technology behind that 
change. “BigHand has a very good 
understanding of what we are trying 
to do with business process – they’re 
not just about dictation,” says Plant. 
“Over and above dictation, BigHand 
is a workflow engine on which to 
build DLA’s business processes, 
helping us deliver more efficiency 
and competitiveness.”

dicteeromgeving werkte plots niet 
meer stabiel en men moest op zoek 
naar een andere oplossing.  Er werd 
uiteindelijk gekozen voor BigHand. 
Dat grenzen geen belemmering 
meer hoeven te zijn voor succesvol 
ondernemen werd in deze situatie 
wederom bewezen. Reistijden 

en –kosten werden beperkt tot een 
volstrekt minimum door  o.a. gebruik 
te maken van schermovername en 
installatie op afstand. Bijkomend 
bood deze proefopstelling een mo-
gelijkheid tot mobiel ondernemen. 

waardoor er ruimte vrijkomt in de 
organisatie van de advocaat en 
van de ondersteuning’, aldus mevr. 
M. Snoek (Hoofd Financiën/Office 
Manager @Jure advocaten).




