Case Study Smallegange Advocaten
IT4Speech Digitaal Dicteren

“De nieuwe dicteeroplossing werkt
perfect binnen onze IT-omgeving”
Binnen Smallegange werd reeds door de advocaten gedicteerd d.m.v. een aantal Olympus recorders, welke door de jaren heen zijn aangeschaft.
De dictaten werden handmatig geupload en verzonden naar het secretariaat. “De aankomende
overgang naar een nieuwe IT-omgeving was voor
ons het moment
“Dankzij IT4Speech is ons om eens te kijken
kantoor weer helemaal up- hoe ons kantoor
het proces van
to-date qua efficiente
dicteren verder
werkprocessen.”
kon optimaliseren.”, geeft mr. Jan van der Stelt aan. Om inzicht te
krijgen in de ontwikkelingen op het gebied van
digitaal dicteren en de toepasbaarheid binnen de
nieuwe IT-omgeving, heeft Smallegange
IT4Speech uitgenodigd.

Klant
 Smallegange Advocaten, Rotterdam
8 advocaten + 6 stafmedewerkers
Doelstelling
 Efficiëntere workflow dictaatstroom realiseren
 Uitbreiding dicteren binnen nieuwe IT-omgeving
IT-omgeving
 Windows Terminal Server 2012
 Thin clients
Oplossing
 Olympus DS-7000 recorders
 Olympus AS-7000 transcriptiekits
 Olympus Dictation Management System (ODMS)
 Implementatie IT4Speech

“Voor ons was het doel: efficientere interne en
externe communicatie, zodat meer werk verzet
kan worden in minder tijd. Daarnaast willen wij
op het gebied van IT-innovaties binnen de advocatuur voorop lopen.”, legt mr. Jan van der
Stelt uit.

verloop van de implementatie. Er zijn geen ITconflicten ontstaan en de duidelijke en interactieve
gebruikerstraining heeft ervoor gezorgd dat de advocaten en het secretariaat direct en gemakkelijk met
de oplossing konden werken.”, vertelt mr. Jan van der
Stelt.

Voordelen advocaten en het secretariaat

Over Smallegange

De advocaten maken gebruik van de nieuwste
digitale recorder, de Olympus DS-7000. Hiermee
worden alle dictaten in de hoogst mogelijke kwaliteit opgenomen, beveiligd d.m.v. 256-bits encryptie.

Smallegange is een in het maritiem- en transportrecht
gespecialiseerd advocatenkantoor te Rotterdam, opgericht in januari 2000 door een groep ervaren advocaten, in de maritieme, verzekeringsrecht- en transportrechtpraktijk werkzaam vanaf 1980. Het kantoor
wordt gevormd door acht advocaten, van wie een
aantal een achtergrond
heeft in de zeevaart, binnenvaart, Koninklijke Marine, en/of bedrijfsleven
en die in deze sectoren
werkzaam zijn geweest,
zowel aan boord als aan de wal, alvorens hun loopbaan in de advocatuur aan te vangen.
Mr. Jan van der Stelt, medeoprichter, partner
& advocaat binnen Smallegange.

De advocaat hoeft, na het inspreken van een dictaat, enkel de Olympus DS-7000 te plaatsen in
het meegeleverde Docking Station. De dictaten
worden vervolgens automatisch overgezet naar
de Olympus dicteeromgeving op de Terminal
Server.
Het secretariaat is tevens gekoppeld aan de
Olympus dicteeromgeving. De dictaten worden
uitgewerkt en ter revisie naar de auteur geretourneerd.

Evaluatie project
Walter van Zijl (consultant IT4Speech) heeft
Smallegange geadviseerd en voorzien van de digitaal dicteeroplossing. “Tijdens de eerste kennismaking heeft Walter ons een duidelijk advies
gegeven wat perfect aansloot bij onze wensen en
eisen. Ik ben daarnaast zeer tevreden over het

Over ITSpeech
IT4Speech helpt advocatenkantoren ‘slimmer’ te werken middels spraakoplossingen. Door de inzet van de
nieuwste technologie behalen advocatenkantoren een
efficientere, effectievere en gemakkelijkere manier
van werken.

