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Halsten is een kantoor van bedrijfsjuristen dat over 
expertise van en ervaring op diverse rechtsgebieden 
beschikt. Als externe juridische afdeling is Halsten 
een vaste waarde voor veel organisaties. Met een 
proactieve houding wordt ervoor gezorgd dat 
cliënten profiteren van een bedrijfsmodel waarin de 
prijs-kwaliteitverhouding de nieuwe norm is binnen 
de juridische dienstverlening.

Binnen het kantoor werd verwacht dat de controle 
over interne en externe data in de toekomst 
niet meer voldoende zou zijn met de toenmalige 
inrichting. Om die reden begon een zoektocht naar 
een geschikt Document Management Systeem 
(DMS). Het systeem dat initieel werd geselecteerd, 
bleek echter niet aan de behoeften te voldoen. Het 
was niet mogelijk om meer grip op de locatie van 
bestanden te krijgen, en om bestanden efficiënt en 
veilig te beheren zonder dat kopieën en versies in 
meerdere locaties werden bijgehouden. Ook was het 
tijdrovend en niet intuïtief om e-mails te archiveren. 
Hierdoor ging de zoektocht naar een geschikt DMS 
verder.
 
De zoektocht leidde tot de implementatie van 
Custodian for Legal. Deze oplossing is gebasseerd 
op Intapp OnePlace Collaboration & Content 
en maakt het mogelijk voor interne en externe 
partijen om op een veilige en controleerbare wijze 
documenten te delen. Daarnaast stelt Custodian for 
Legal de gebruiker in staat om vanuit een centrale 
locatie (samen) te werken aan documenten en 
om data eenvoudig en snel te archiveren. Halsten 
merkte al snel dat cliënten en medewerkers in 
toenemende mate gingen samenwerken en handig 
gebruikmaakten van de functionaliteit om de 
geschiedenis van dossiers te achterhalen. Custodian 
for Legal is gebaseerd op SharePoint en dit maakt 
het mogelijk om gelijktijdig in hetzelfde document 
te werken. Hierdoor wordt tijd bespaard en 
productiviteit verbeterd.Halsten heeft Custodian for 
Legal voor een aantal doeleinden ingezet, te weten:

Dossierbeheer
Halsten gebruikt Custodian for Legal in de eerste 
plaats voor het beheren van interne dossiers, 
documenten en e-mailcommunicatie omtrent deze 
dossiers. Door alle informatie binnen één centrale 
omgeving te beheren, ontstaat een ordelijke, 
toegankelijke en veilige werkplek binnen de 
organisatie. Ook is het eenvoudiger om te voldoen 
aan wet- en regelgeving die geldt rondom archivering 
en bewaartermijnen.

Samenwerkingsportaal
Daarnaast worden door Halsten 
samenwerkingsportalen opgezet en beheert voor 
grote projecten, zoals windenergieprojecten. Deze 
projecten hebben vaak een relatief grote doorlooptijd 
en er zijn vaak veel verschillende partijen bij 
betrokken. Cliënten die projectmatig ontwikkelen, 
zoals bijvoorbeeld bij windmolenparken, hanteren 
vaak één vaste methode op basis van een draaiboek 
daar Custodian for Legal het mogelijk maakt om 
draaiboeken te automatiseren. Hierdoor werd een 
inrichting bedacht die de projectontwikkeling zo goed 
mogelijk faciliteert, waarbij de cliënt gebruikmaakt van 
het DMS. Ondanks de enorme documentenstroom 
die hieraan verbonden is, is het mogelijk om met 
Custodian for Legal eenvoudig in te haken in dat 
proces zonder onnodig hoge investeringen. 

Binnen Halsten zijn samenwerkingsportalen 
waardevol, doordat deze gebruikers in staat stellen 
om makkelijk en veilig samen te werken met zowel 
interne als externe partijen. En ze leveren een extra 
dienst aan hun cliënten. Externe gebruikers kunnen 
gebruikmaken van hun eigen Microsoft account om 
toegang te krijgen tot de samenwerkingsportalen. 
Klanten van Halsten kunnen de Custodian for Legal 
cliënt installeren, zodat ze ook eenvoudig vanuit 
Outlook kunnen werken.

Roel Hakvoort - Manager Operations bij Halsten: 
“De samenwerking met Transform Data International 
was prettig en comfortabel. Ondanks dat het team 
vaak op meerdere plekken tegelijkertijd ingezet 
wordt, worden alle vraagstukken serieus en snel 
opgepakt. Doordat ze met hun klanten meedenken 
en zeer kundig zijn over hun producten, kwam al snel 
een vertrouwde relatie tot stand.”

Rob Kubben – Managing Partner bij Transform Data 
International: “Door de IT kennis vanuit Transform 
Data International en de juridische en projectmatige 
aanpak vanuit Halsten te combineren, ontstond een 
sterk team waarin beide partijen elkaar op de juiste 
punten perfect aanvullen. Het is geweldig om te zien 
hoe een alternatieve en moderne aanpak kan leiden 
tot veel waardering bij cliënten van Halsten. We zijn 
trots dat wij met Custodian for Legal hier onderdeel 
van uitmaken.”


