Casestudy RedSpeak Dictation

Sørensen | VanLuipen
Arbeidsrechtadvocaten

“RedSpeak zorgt binnen ons kantoor voor
een optimale workflow van dictaten met
efficiëntie tot gevolg, en dat zonder
één enkele installatie.”

mr. Laura van Luipen

Onze oude oplossing moest eerst op locatie

Partner & Advocaat bij Sørensen | VanLuipen

geïnstalleerd worden tegen een flink kostenplaatje.

In 2015 is Sørensen|VanLuipen kantoorbreed
(8 medewerkers) overgestapt naar RedSpeak
Dictation. De advocaten bij Sørensen|VanLuipen
spreken alle dictaten in via de Olympus/RedSpeak
mobiele app. “Voor ons kantoor is dicteren een
essentieel onderdeel om juridische documenten
snel en comfortabel te produceren. Wij zouden dus
niet zomaar overstappen naar een andere
leverancier” Vertelt Laura van Luipen.

“RedSpeak heeft ons overtuigd door
de eenvoud in gebruik, mobiliteit,
adequate service en perfecte prijs/
kwaliteit verhouding.

RedSpeak wordt daarentegen kosteloos ingericht
en tevens uitgelegd door een medewerker.
Daarnaast is ons kantoor bij RedSpeak verzekerd
van kosteloze en
automatische
updates.” Geeft
Laura aan.
Sørensen|

“We kunnen nu met RedSpeak heel
eenvoudig overal, en op ieder
moment dictaten inspreken en
uitwerken. Geweldig!”

VanLuipen overweegt RedSpeak Dictation zelfs in
de nabije toekomst uit te breiden met
spraakherkenning. “Ik zie RedSpeak als een
onmisbare tool voor een advocatenkantoor”. Sluit
Laura van Luipen af.

Na de proefperiode heeft Sørensen|VanLuipen
gekozen voor RedSpeak. “Het mooie aan RedSpeak
vind ik de transparantie. Je kunt RedSpeak kosteloos
en vrijblijvend 30 dagen uitproberen, zonder verdere
verplichtingen.” Licht Laura toe. “Eigenlijk na 2
weken wisten zowel het secretariaat als de
advocaten het zeker: deze oplossing willen wij
blijven gebruiken! ” aldus Laura van Luipen. Binnen 2
uur was RedSpeak Dictation kantoor breed

Al 10 jaar is Sørensen|VanLuipen gespecialiseerd in
arbeidsrecht en een echt begrip in Rotterdam en omstreken. Zij
onderscheiden zich door de volledige focus op arbeidsrecht

geïmplementeerd en kon direct gestart worden met

i.c.m. met een praktische, snelle en oplossingsgerichte aanpak.

mobiel dicteren. “Ik had niet verwacht dat de

Cliënten zijn grote tot middelgrote ondernemingen, statutair be-

implementatie zo snel en soepel zou verlopen.

stuurders en werknemers uit het hogere segment. Het team van
Sørensen|VanLuipen bestaat uit 8 medewerkers.
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