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Hoe Specter advocatenkantoren helpt hun productiviteit te 
verhogen en winstgevendheid te vergroten 
 
Advocaten en andere juridisch adviseurs betrokken bij overnametransacties in heel 

Nederland gebruiken Specter om efficiënter en beter te documenteren. Zodoende 

verhogen zij hun productiviteit en de kwaliteit van hun dienstverlening. Dit leidt tot een 

grotere winstgevendheid. 

 

DE INNOVATIEVE DOCUMENT CREATION TOOL 

Specters web-based document creation tool is de meest gebruiksvriendelijke 

automatiseringstool voor transactiedocumentatie in Nederland. De innovatieve tool 

bevat hoogwaardige documentatie tegen scherpe tarieven. Met de documenten kunnen 

bedrijfsovernames en investeringen van begin tot eind worden gefaciliteerd. Specter 

levert alle documenten in pdf én Word format. Gebruikers maken hun documenten 

online met behulp van interactieve doelgerichte vragenlijsten die zich kenmerken door 

helder taalgebruik. De vragenlijsten bevatten in de markt gebruikelijke terminologie en 

veronderstellen affiniteit met overnames, maar een gebruiker hoeft geen specialist te 

zijn. Specters creation tool is hiermee een uitkomst voor cliëntgerichte advocaten en 

andere juridisch dienstverleners die (kosten)efficiënt willen werken. 
 
Met document automation de winstgevendheid 

van kantoor vergroten 

Advocatenkantoren gebruiken Specters document 

creation tool om winstgevendheid te vergroten door hun 

productiviteit te verhogen en te adviseren bij meer 

deals. Zij merken dat zij daardoor de tijd van hun 

advocaten slimmer kunnen inzetten en werk met nog 

meer toegevoegde waarde kunnen oppakken. Specter 

stelt kantoren bovendien in staat om met cliënten mee 

te denken over alternatieve (fixed) fee structuren die 

resulteren in een nog beter passende dienstverlening 

en meer klandizie. 

Specter is alt i jd en overal beschikbaar, vei l ig 

en betrouwbaar 

De creation tool van Specter is web-based en dus altijd 

en overal via het internet beschikbaar. Gebruikers 

hoeven geen software of programma’s te installeren. 

Door gebruikers ingegeven informatie is bij Specter in 

veilige handen. Onze hosting is ondergebracht bij een 

betrouwbare Nederlandse managed hostingprovider die 

ISO 27001:2013 is gecertificeerd. Specter hanteert een 

streng veiligheidsbeleid en ziet informatie en gegevens 

van gebruikers niet in zonder hun toestemming. 
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AUTOMATISEREN VAN EIGEN KANTOORTEMPLATES 
Advocatenkantoren baseren contracten en andere documenten vaak op eigen 

templates en precedenten. Dit is arbeidsintensief en bovendien niet zonder risico op 

fouten en inconsistenties. Specter automatiseert in samenwerking met 

advocatenkantoren hun eigen templates en maakt deze geschikt voor veilig en 

gemakkelijk gebruik binnen de creation tool. De specialisten van Specter hebben 

jarenlange ervaring in de transactiepraktijk als advocaat en legal counsel en voelen de 

behoeftes van advocatenkantoren feilloos aan. Zo stellen advocaten hun documentatie 

in de toekomst snel, foutloos en consistent op. 
 
Vertrouwde eigen kantoortemplates 

geautomatiseerd 

Veel advocatenkantoren zijn dermate goed geëquipeerd 

dat zij met hun eigen documentatie in de behoeften van 

cliënten en prospects kunnen voorzien. Specter begrijpt 

het dat kantoren graag met eigen templates werken en 

weet dat automatisering daarvan voor veel kantoren 

kansen biedt. Zo wordt het beste van twee werelden 

verenigd: foutloze eigen documenten, sneller opgemaakt. 

Repetitief handwerk wordt met Specter tot een minimum 

beperkt en advocaten houden tijd over voor werk met 

meer toegevoegde waarde. Een waardevolle propositie 

richting bestaande én nieuwe cliënten. 

Hoe Specter advocatenteams nog beter laat 

functioneren 

Advocaten bedienen transacties vaak in teams. 

Stagiaires bereiden stukken voor waarna medewerkers 

of partners de kwaliteitscontrole beheren. Specter levert 

checklists bij alle documenten die in de creation tool 

worden gemaakt. Dit helpt advocatenteams nog beter 

functioneren. Ook helpt de vraagstelling in de creation 

tool advocaten na te denken over bepalingen en de 

consequenties daarvan. Werken met Specter voorkomt 

daarmee blindelings copy-pasten uit precedenten. De 

tool is een waardevol middel waarmee stagiaires 

doelgericht kunnen worden opgeleid in het opstellen 

van hoogwaardige transactiedocumentatie.  
 
AANVULLENDE DIENSTEN 
Juridische advisering rondom een deal staat nooit op zichzelf. Advocaten zijn vaak van 

begin tot eind bij een overname betrokken en het wordt door hun cliënten gewaardeerd 

als zij transactiebreed meedenken. Specter faciliteert hierin en biedt kantoren en hun 

cliënten de kans gebruik te maken van aanvullende diensten tegen scherpe tarieven. 

Denk aan notariële diensten, fiscaal advies, dataroom services en W&I 

transactieverzekeringen in samenwerking met Specters partners, allen gerenommeerde 

namen in de overnamepraktijk. Het aansluiten van de juiste partners is volledig 

geïntegreerd in de creation tool en met één druk op de knop geregeld. 
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Hoe de partners van Specter bi jdragen aan 

kosteneff ic iënte deals 

Transacties verlopen sneller als de samenwerking 

tussen verschillende disciplines goed verloopt. Specter 

draagt daaraan bij. Ons zorgvuldig geselecteerde team 

van aangesloten partners heeft de Specter documentatie 

onderschreven, is uitstekend op elkaar ingespeeld en is 

committed om deals gemakkelijk te maken. Bovendien 

leveren Specters partners hun diensten tegen scherpe 

tarieven. Met snelheid in het dealproces en aanvullende 

dienstverlening tegen scherpe tarieven zetten kantoren 

de verdubbelaar in op weg naar kostenefficiënte deals 

voor cliënten en zichzelf. 

Specter helpt kantoren om cl iënten te werven 

en te behouden 

Cliënten waarderen dienstverleners die innovatieve 

oplossingen bieden. Advocatenkantoren die via Specter 

eigen template documenten laten automatiseren en 

gebruiken krijgen positieve aandacht. Specter biedt 

cliënten van kantoren bovendien zelf de mogelijkheid 

geautomatiseerde templates in de unieke 

kantooromgeving binnen de Specter creation tool te 

gebruiken. Kantoren bieden hun cliënten dan een review 

van de gemaakte documenten aan. Zo is Specter voor 

kantoor een verlengstuk dat helpt bij het leveren van 

innovatieve dienstverlening aan cliënten. 
 
 
 

 

SPECTERS PLUSPUNTEN.. 

ü innovatieve automatiseringstool   
ü snel hoogwaardige  documenten maken   
ü interactieve en  doelgerichte vragenlijsten   

ü web-based, altijd veilig beschikbaar   
ü  ook eigen documenten automatiseren 

ü alle documenten foutloos en consistent   
ü Nederlands en Engels  in pdf én Word 
ü geïntegreerde aanvullende diensten   

ü scherpe tarieven 

ü waardevol opleidingsmiddel 
 

 

BETEKENEN VOOR ADVOCATEN.. 

ü grotere winstgevendheid 
ü verhoogde productiviteit 

ü hogere kwaliteit dienstverlening 

ü meer tijd voor leuker werk 
ü beter functionerende advocatenteams   

ü verbetering cliëntpropositie 
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VRAGEN?  
Kijk bij vragen naar aanleiding van deze brochure eens op https://bespecter.nl/page/faq 
of stuur ons gerust een bericht op info@bespecter.com. 
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