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FORTUNA, het geïntegreerde 
praktijkmanagement en financieel 
pakket van Trivium Software, kent 
een enorme groep enthousiaste 
gebruikers. De softwareontwikke-
laar stimuleert al deze gebruikers 
actief om met suggesties voor 
nieuwe functies en verbeteringen  
te komen, en faciliteert ook de 
dialoog. Een speciaal hiertoe 
ingesteld forum voor FORTUNA-
gebruikers behandelt de nieuwe 
wensen op reguliere basis en geeft 
de prioriteiten aan. 

“De gebruikersgroep is voor onze 
ontwikkeling zeer belangrijk.” 
stelt Ben van Hengstum, directeur 
van Trivium Software. “Als ideeën 
voor nieuwe ontwikkelingen  
niet worden gedragen door een 
brede groep gebruikers, kan veel 
energie verloren gaan in functies 
die niemand zal gebruiken.  
Het forum van gebruikers is dan 
ook cruciaal in de ontwikkeling 
van FORTUNA.”

Vanaf het derde kwartaal van 
dit jaar krijgen de gebruikers 
gefaseerd de beschikking over een 
nieuwe versie van FORTUNA, 
met een fris nieuw uiterlijk,  
grotere schermen en efficiënter 
gepresenteerde informatie.  
Ben van Hengstum stelt dat het 
gebruik van complexe software  

als FORTUNA een stuk eenvou-
diger wordt als de gebruiker de 
functies intuïtief kan vinden.  
Dit vraagt om het ontwerpen van 
gebruiksvriendelijke schermen, 

een specialisme dat niet bij elke 
softwareontwikkelaar tot de  
standaardtalenten behoort.  
Trivium Software besteedt hier 
veel aandacht aan.
Tegelijkertijd met de ontwikkeling 
van FORTUNA werkt een tweede 
team ontwikkelaars bij Trivium 
Software hard aan het vervol- 
maken van NEXTmatters.  
Dit geheel nieuwe product voor  
de juridische markt is vanaf de 
bodem af opgebouwd, opnieuw 
met de gebruiker in het achter-
hoofd. Het is niet in de eerste 
plaats een vervanger voor  
FORTUNA, maar gebouwd voor 
een nieuwe generatie gebruikers. 

Uiteraard past Trivium de jaren-
lange ervaring met advocaten-
kantoren en de juridische werk-
processen extensief toe bij de 
ontwikkeling van NEXTmatters. 
Waarbij de kennis die is opgedaan 
bij de ontwikkeling en ondersteu-
ning van FORTUNA een groot 

voordeel is. “Zonder de ervaring 
van onze mensen bij Trivium is 
het onmogelijk om een product 
te ontwerpen dat zo goed op de 
praktijk aansluit.”.

In de komende maand gaan de  
eerste kantoren werken met 
NEXTmatters. Van Hengstum: 
“De verwachtingen zijn hoog-
gespannen, en we rekenen op 
constructieve terugkoppeling  
van deze eerste pioniers. Het zal 
voor de ontwikkelaars nog wel  
een drukke tijd worden.  
De voldoening is enorm als de 
eerste positieve reacties binnen 
komen. ”Het ambitieniveau is 
hoog. Daarbij is het aantal wensen 
en nieuwe functionaliteiten dat  
we tijdens brainstormsessies  
noteren ook enorm. Met alle  
nieuwe mogelijkheden die de  
moderne tijd ons biedt zijn we 
nog lang niet uitontwikkeld!”. 

“Trivium Software is een dynami-
sche club mensen met de ambitie 
om juristen en hun team optimaal 
te ondersteunen in hun werk.  
Samen met onze partners binnen 
de Lexxyn Groep, die zich concen-
treren op aanvullende diensten, 
vormen we een ijzersterk team. 
Wie meer wil weten over de ont-
wikkelingen bij Trivium Software  
kan contact met mij opnemen via 
www.trivium.nl of info@trivium.nl.”

Naarmate de tijd voortschrijdt veranderen de wensen van gebruikers van 
software continu. Dat geldt ook voor advocaten en hun ondersteuners.  
Trivium Software – leverancier van software voor de juridische praktijk – 
ontwikkelt dag in dag uit nieuwe functies en uitbreidingen die aansluiten  
op moderne bedrijfsvoering in de advocatuur. Bijzonder daarbij is de  
intensieve samenwerking tussen Trivium en de gebruikers.

www.trivium.nl
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