
AkzoNobel implementeert Custodian for Corporate Legal van 
Transform Data International voor het verbeteren van hun matter 

AkzoNobel is een Nederlandse multinational die 
hoogwaardige verf en coatings produceert voor 
zowel de industrie als consumenten over de hele 
wereld. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in 
Amsterdam, heeft 33.000 mensen in dienst en 
is actief in meer dan 150 landen. AkzoNobel was 
op zoek naar een matter management platform 
ter vervanging van hun vorige systeem. 

De keuze is voor Custodian for Corporate 
Legal gebasseerd op Intapp OnePlace 
Collaboration & Content van Transform Data 
International gevallen omdat het uitgebreide 
mogelijkheden voor hun matter-, document-, 
en e-mailmanagement biedt. Bovendien is de 
oplossing gebaseerd op het bekende Microsoft 
365 platform, waardoor die investering wordt 
gemaximaliseerd.  

A TRANSFORM DATA SUCCESS STORY



Betrouwbare gegevens voor rapportages 
AkzoNobel was specifiek opzoek naar een 
oplossing die inzichten kon genereren rond 
de verschillende verzoeken die door de 
juridische afdeling werden afgehandeld. De 
belangrijkste vereisten waren het vastleggen 
van alle dossiers (zaken) die door het team 
werden afgehandeld en het registreren van 
vereiste eigenschappen die uiteindelijk de 
basis zijn van de rapporten. Dit moest op een 
snelle en gebruiksvriendelijke manier gebeuren 
zonder een administratieve last te veroorzaken 
voor de juridische professionals die de zaken 
behandelen. 

Budgetteren en registreren – De volgende 
stap in rapporteren 
Er was een sterke behoefte om externe 
uitgaves bij te houden, zodat er een 
volledig rapport opgesteld kon worden 
over de opgehaalde financiële gegevens die 
automatisch waren opgeslagen in SAP én om 
het indienen van het inkooporderproces (PO) te 
automatiseren. Naast de gemeenschappelijke 
eigenschappen zoals het type zaak, regio en 
verantwoordelijke advocaat, besloot AkzoNobel 
om een bestaand goedkeuringsproces voor 
inkooporders om te zetten in een Custodian 
for Legal gebaseerde benadering. Hierdoor 
kunnen gebruikers zich eenvoudig registreren 
als er externe adviseurs bij betrokken zijn 
en een inkooporder aanvragen voor externe 
juridische uitgaven. Door deze informatie te 
koppelen aan de financiële informatie van SAP, 
worden de juridische uitgavenrapportages voor 
AkzoNobel gestuurd. 

Transform Data heeft de legacy informatie 
(documenten en metadata) van AkzoNobel’s 
vorige systeem gemigreerd, zodat de overgang 
voor de gebruikers zo naadloos mogelijk 
verliep.

Geavanceerd zoeken 
Naast Custodian for Legal heeft AkzoNobel 
ook gekozen voor een product van Transform 
Data International genaamd Qwickr. 
Hiermee worden alle zoekmogelijkheden 
voor gebruikersdocumenten en e-mails 
verbeterd. Qwickr wordt ook gebruikt om alle 
contracten bij te houden en om uitgebreide 
zoekopdrachten uit te voeren. 

Het project is gestart in het voorjaar van 2021 
tijdens Covid-19 en is geïmplementeerd in 
het najaar van 2021. Het op afstand voltooien 
van een project bracht geen nadelen of 
vertragingen met zich mee, sterker nog, het 
was een zeer flexibele manier van werken om 
ervoor te zorgen dat de juiste mensen aan 
de juiste onderdelen op het juiste moment 
werkten. Dit zal uiteindelijk de nieuwe 
standaard van werken worden. 

 
www.transformdata.eu

 
www.akzonobel.com 

“We hebben een positieve projectervaring gehad 
met Transform Data International. Ze hebben de 
overgang van ons vorige legacy-systeem naar Cus-
todian for Legal zeer soepel gemaakt dankzij hun 
krachtige ondersteuning. Ze behelzen alle fases van 
de implementatie.
 
Custodian for Legal is nu geïntegreerd waardoor 
onze teamleden zeer efficiënt kunnen werken.”
 
Projectteam AkzoNobel


