A REPSTOR SUCCESS STORY

Stedin Groep kiest Custodian for Legal van Transform Data
voor het beheer van juridische dossiers, meetings & rapportages
Stedin heeft Repstor Custodian for Legal
gekozen, als nieuwe oplossing voor
rapportering, dossierbeheer en
structurering van meetings.

De regionale netbeheerder, actief in de
Randstad, was op zoek naar een goed werkend
dossiermanagementsysteem om documenten e-mailmanagement te vereenvoudigen.

Voor de juridische afdeling was het van belang
om een compleet dossier te kunnen vormen
waarbij naast de communicatie en documenten,
ook notities en statusupdates eenvoudig
geregistreerd kunnen worden binnen een
dossier. Vanuit het managementperspectief was
het wenselijk om een rapportage mogelijkheid
voor handen te hebben, die inzicht biedt in de
werkdruk op de juridische afdeling om waar
nodig bij te sturen en snel de juiste beslissingen
te maken.

Daarnaast was er de behoefte om meetings
zoals AVA, RvB, RvC, etc. beter te structureren.
Door herbruikbare meeting structuren te
definiëren kunnen de verschillende meetings nu
eenvoudig voorbereid worden en is informatie
zoals notulen altijd eenvoudig terug te vinden.
Meeting deelnemers hebben toegang tot een
gebruiksvriendelijk portaal om hun informatie slim
te bewaren en te raadplegen.

“We zijn trots om Stedin te ondersteunen
bij de overgang van legacy systemen naar
Custodian for Legal. De samenwerking met
zowel de juridische afdeling als met het IT
Team was zeer goed en we kijken uit naar een
lange en hechte samenwerking met Stedin.”
Rob Kubben, managing partner Transform Data

“De overgang van verschillende legacy
systemen naar het Microsoft 365 platform
is voor vele afdelingen een grote uitdaging
geweest. Het was een grote hulp voor ons
dat de juridische afdeling ondersteuning
heeft gekregen van Transform Data,
daar ze zowel een goede sparringpartner
zijn voor onze IT-afdeling, maar ook onze
juridische afdeling inhoudelijk goed kunnen
ondersteunen en best-practices uit vele
voorgaande projecten inbrengen die er
mede voor hebben gezorgd dat de overgang
voor Stedin zeer soepel is verlopen.”

Over Stedin Groep
Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe
energie. Daar werken zo’n 4500 medewerkers van
Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze
verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze
klanten kunnen beschikken over duurzame energie
om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin
Groep verduurzamen wij het energiesysteem en
houden het onverminderd robuust en betaalbaar.
Binnen Stedin Groep werken de netbeheerders
Stedin (Zuid-Holland en Utrecht), Enduris (Zeeland)
en de experts van infrabedrijven NetVerder en
DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen.

Bojan Loncaric, Senior Projectleider Change Office

Alle informatie die binnen dossiers en meetings
wordt opgeslagen, wordt automatisch voorzien van
de juiste meta-data, waardoor er gebruik gemaakt
kan worden van de krachtige zoekfunctionaliteit
van het Microsoft platform. Door de inzet van
Transform Data’s Qwickr applicatie, kunnen
gebruikers zeer uitgebreide zoekopdrachten
uitvoeren en eigen dwarsdoorsnedes maken door
hun data, en op deze manier zo snel en efficiënt
mogelijk de gewenste documenten terugvinden en
actie ondernemen.

www.transformdata.eu

Over Repstor Custodian for Legal
Custodian for Legal is een document-, email- en
dossier managementoplossing gebaseerd op
het krachtige Microsoft 365 platform en biedt
een zeer uitgebreide integratie met Microsoft
Outlook en andere Office-applicaties om zo de
gebruikersadoptie te maximaliseren. Custodian
for Legal wordt wereldwijd gebruikt door
advocatenkantoren groot en klein, juridische
afdelingen en professionele dienstverleners.

www.stedingroep.nl

