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Zakenadministratie & termijnbewaking 

Termijnenlijst 

Voor iedere advocaat is de termijnenlijst een belangrijk instrument om de wekelijkse 

werkzaamheden te ordenen en prioriteren. Met onze online termijnenlijst heeft u de beste 

oplossing in huis om geen enkele termijn over het hoofd te zien. Snel, eenvoudig en veilig legt 

u de termijnen vast op één plek van waaruit u op verschillende manieren de termijnen kunt 

doorzoeken en delen.  

Voordelen 

 Eén termijnenlijst De termijnen staan op één plek en worden enkel op die 
ene plek bewerkt. 

 Teams Meerdere advocaten/secretaresses maken onderdeel 
uit van het team dat aan een zaak/dossier werkt. 

 Bereikbaarheid Online kan iedereen te allen tijde de eigen termijnen 
raadplegen. 

 Duidelijk Op één plek vastleggen zorgt ervoor dat het duidelijk is 
wat de termijnenlijst is. 

 Tijdbesparing Het werk dat gemoeid is met het synchroniseren van de 
verschillende termijnenlijsten en agenda’s binnen 
kantoor komt te vervallen. 

 Overzicht door vaste werkwijze Iedereen die toegang heeft tot Armarium, kan direct het 
werk van een collega overnemen bij afwezigheid, 
vakantie of ziekte. 

 MS-Office koppeling De termijnen kunnen worden getoond in uw eigen 
favoriete format zoals Word, Excel of PDF-bestand. 

 MS-Outlook koppeling Iedere advocaat kan de eigen termijnen direct 
terugvinden in de Outlook agenda. 

 Journaal module Alle wijzigingen in de rechtspraak journalen duidelijk 
zichtbaar in Armarium.  
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Snel en eenvoudig 

De ervaring van de afgelopen 15 jaar is dat de inleertijd zeer kort is. Gebruikers vinden snel 

hun weg. En Armarium voelt direct vertrouwd. 

Zekerheid 

Natuurlijk staan de servers van Armarium in Nederlandse datacenters en voldoen wij aan de 

moderne eisen rond security, encryptie en AVG. Maar voor de dagelijkse praktijk is belangrijker 

om te weten dat Armarium 99,99% van de tijd bereikbaar is en dat onze klanten, meer dan 

3000 advocaten en secretaresses, vertrouwen op deze beschikbaarheid. 

Tijdbesparing 

We zien vaak dat de termijnenlijst wordt bijgehouden op drie, soms wel vier plaatsen: 

rolagenda, Word/Excel, Outlook en soms zelf een papieren agenda. Het kost heel veel tijd om 

alle wijzigingen op alle plekken bij te houden. Vastleggen van de termijnen op één plek 

bespaart ál deze tijd. Onze ervaring met alleen al de inzet van Armarium voor de 

procesondersteuning (roladministratie) is dat dit voor een tijdbesparing zorgt van 30-50%. 

Inzet van Armarium voor de complete termijnenlijst kan voor een tijdbesparing zorgen van wel 

80%. Armarium betaalt zichzelf daarmee ruimschoots terug. 

Bestaande werkwijze 

Armarium sluit aan bij bestaande werkwijzen. En we kunnen termijnenlijsten maken in de vorm 

zoals u die gewend bent. Wijzigingen in termijnen die uw secretaresse verwerkt, staan binnen 

luttele seconden in uw eigen agenda. 

Steeds beter 

Naast veel voordelen in gebruiksgemak, staan de veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit 

altijd centraal bij Armarium. Er wordt doorlopend gewerkt aan optimalisaties en nieuwe 

integraties, zodat u ervan verzekerd blijft dat de oplossing optimaal aansluit bij uw werkwijze. 

Nu én in de toekomst. 
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Journaal module 

Armarium beschikt sinds kort over de nieuwe Journaal module. Elke advocaat, secretaresse 

en procesondersteuner is als jaren aan het wachten op deze oplossing. De integratie van de 

roljournaalgegevens in Armarium. 

In de huidige praktijk worden schermprintjes van het roljournaal opgeslagen om vast te 

leggen waarom de Roladministratie gewijzigd is. Dat komt voort uit de angst dat gegevens in 

het roljournaal morgen veranderen en wellicht overmorgen verdwenen zijn. Die angst is 

gebaseerd op ervaringen in het verleden. Sinds de start van het roljournaal hebben veel 

advocaten de deksel op de neus gehad bij het gebruik van het roljournaal, soms door fouten 

in de techniek maar vaker door structurele (technische en organisatorische) keuzes bij de 

rechtspraak. De rechtspraak werkt wel aan digitale toegang maar dat is voorlopig (komende 

jaren) alleen het dossier. De zaakstand wordt nog steeds via de journalen gecommuniceerd. 

Maar Armarium heeft nu het moderne antwoord. In Armarium heeft elke zaak een tabblad 

dat verteld wat de stand van de zaak volgens het roljournaal van dit moment is. En u kunt 

elke dag in het dashboard de door de griffier aangebrachte wijzigingen zien. Indien u 

geïnteresseerd bent: neem contact met ons op of kijk op onze site. 

* * * * 


