
A TRANSFORM DATA SUCCESS STORY

ForFarmers kiest Custodian for Legal van 
 Transform Data International 
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ForFarmers zet zich in “For the Future 
of Farming”: voor de continuïteit van het 
boerenbedrijf en voor een financieel gezonde 
agrarische sector die nog vele generaties een 
duurzame rol zal spelen in de maatschappij. 
Door intensief met klanten samen te werken 
biedt ForFarmers hen concrete resultaten: een 
beter rendement, een gezondere veestapel en 
een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd 
met een aanbod van maatwerk en Total Feed-
oplossingen en met een gerichte aanpak 
ondersteund door gespecialiseerde en 
deskundige professionals. 

Ruim twee jaar geleden begon bij 
ForFarmers de zoektocht naar een 
uitgebreid digitaal dossiersysteem met legal 
projectmanagementmogelijkheden die 
aansluiten bij de eisen van zowel de business als 
IT en veilig is in het gebruik. Custodian for Legal 
werd geïmplementeerd als oplossing.

Custodian for Legal is een 
documentmanagement-oplossing, gebasseerd 
op Intapp OnePlace Collaboration & Content, 
waarin ook samengewerkt kan worden en maakt 
gebruikt van de veelal bekende interfaces van 
Microsoft Office om zo de gebruikersadoptie 
te maximaliseren; gebruikers behouden dus 
de al bekende omgeving. In Outlook is een 
extra sectie beschikbaar waarin de dossiers 
en projecten in een vaste structuur (zoals 
landenniveau, entiteit/staf, zaak) zijn terug te 
vinden. Mappen en bestanden zijn volledig 
doorzoekbaar – ook op metadata. Ook de 
rechtenstructuur is op verschillende niveaus 
geregeld. 

Na deze succesvolle implementatie heeft 
ForFarmers besloten om Custodian for Legal 
voor drie aanvullende doeleinden in te zetten. 

Dossier Tijdlijn
De eerste functionaliteit die Custodian for Legal 
biedt, omvat het maken van rapportages per 
dossier. Actuele status, geschiedenis, wijzigingen 
in een dossier zijn zo in chronologische volgorde 
te volgen. Hierdoor is het mogelijk om altijd up 
to date te zijn, de 
geschiedenis van een dossier te raadplegen 
of eenvoudig een zaak van een collega over te 
nemen. 

Dossier Rapportage
Ook kunnen totaaloverzichten van alle dossiers 
gemaakt worden waarin een aantal metadata 
wordt weergegeven, zoals een overzicht 
van de lopende claims. Gebruikers kunnen 
door additionele filters rapportages op maat 
toepassen.

Archivering
Met de komst van de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG/GDPR) is het 
belangrijk om gegevens volgens de gestelde 
richtlijnen te archiveren en ook tijdig te 
verwijderen. Custodian for Legal in combinatie 
met standaard SharePoint functionaliteiten 
zoals Records Management biedt ForFarmers 
de mogelijkheid om de digitale dossiers en 
bijbehorende documenten goed te archiveren.
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