
Tsjeard Boonstra: 
“gebruiksvriendelijkheid 
staat centraal.” 

Tsjeard Boonstra was in 2005 de 
initiatiefnemer bij de ontwikkeling 
van AdvocaatCentraal. Tsjeard heeft 
een uitgebreide ervaring in de auto-
matisering en was onder andere 
jarenlang manager bij Oracle en 
Siebel. Kort na de ‘dotcom-hype’ 
kreeg hij de inspiratie om de online 
toepassing AdvocaatCentraal te 
ontwikkelen: “op dit moment werken 
ruim 400 kantoren in Nederland met 
AdvocaatCentraal. We zijn er trots op 
en ik durf gerust te stellen dat wij het 
meest gebruiksvriendelijke en veelzij-
dige product voor de advocatuur in 
huis hebben.”

AdvocaatCentraal: 
eenvoudig en sneller 
declareren!
AdvocaatCentraal is een administratief systeem speciaal ontwikkeld voor de 
advocatuur. De oplossing omvat basisfuncties als relatie- en dossierbeheer, 
urenregistratie en declaratie. Bovenop de standaardfuncties voor de advoca-
tuur heeft AdvocaatCentraal specifieke functies voor de Toevoegingen, 
Faillissementen en Mediation, aangevuld met administratieve handigheden, 
zoals de mogelijkheid tot het splitsen van declaraties, termijnbewaking en 
uitgebreide rapportages. Oprichter Tsjeard Boonstra: “wij werken continu 
aan de ontwikkeling van AdvocaatCentraal. Onze vernieuwingen zijn 
gebaseerd op de wensen van onze klanten. De basis, eenvoudig en sneller 
declareren, is nog steeds het belangrijkste uitgangspunt.”

Meteen aan de slag
AdvocaatCentraal is een online toepassing waardoor software installeren en 
onderhouden niet meer nodig is. Met een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u 
altijd en vanaf iedere computer op kantoor, thuis of waar u ook bent, uw dossiers 
raadplegen en uren declareren. Tsjeard Boonstra: “gebruiksvriendelijkheid staat 
centraal. Je kunt meteen met AdvocaatCentraal aan de slag, zonder cursus, en binnen 
enkele minuten je eerste declaratie maken. Wij maken dagelijks back-ups en als er 
een nieuwe versie van de software is, dan krijgen onze klanten die automatisch in 
gebruik. Met andere woorden: je werkt altijd met de nieuwste versie en systeem-
beheer is niet meer nodig. Dat is vooral praktisch voor kleinere 
en middelgrote kantoren, die geen IT’er in dienst hebben.”

Voordelig abonnement
Het werken met online software was, toen wij in 
2005 met de ontwikkeling begonnen, nieuw en 
heeft inmiddels haar waarde bewezen. De beschik-
baarheid en toegankelijkheid van AdvocaatCentraal 
ligt op meer dan  99,9% van de tijd, mede omdat 
gebruik wordt gemaakt van dubbel uitgevoerde 
systemen. Een groot voordeel van Advocaat-
Centraal is dat u geen kostbare software 
licentie hoeft aan te schaffen. U betaalt een 
relatief bescheiden bedrag voor een jaar-
abonnement. In de praktijk zijn de kosten 
van het gebruik van AdvocaatCentraal 
tussen de 70% en 80% lager dan 
die van de traditionele software-
producten voor de advocatuur.    

AdvocaatCentraal werkt samen 
met Zarafa, een zakelijke online 
mailoplossing waarmee uw e-mail, 
agenda, contactpersonen en taken 
overal en synchroon beschikbaar 
zijn. U kunt uw e-mails in de dos-
siers in AdvocaatCentraal opslaan. 
Zo staan uw mails bij alle andere 
documenten, dat maakt het dos-
sier compleet. De contactpersonen, 
die u in AdvocaatCentraal hebt 
ingevoerd, worden automatisch 
in Zarafa gezet. U ziet dus uw 
e-mails en relaties ook op uw 
Smartphone. Windows gebrui-
kers kunnen met Outlook blijven 
werken en Zarafa werkt ook met 
Apple computers.
De samenwerking met Zarafa ligt 
in lijn met het uitgangspunt van 
AdvocaatCentraal: u heeft altijd uw gegevens bij de hand, waar u ook bent, en 
van welk apparaat u ook gebruik maakt.

Koppeling met de Twinfieldboekhouding 
Een groot aantal advocatenkantoren en hun 
accountants werken met Twinfield, het grootste 
online boekhoudsysteem. Vanaf het begin heeft 
AdvocaatCentraal een koppeling gerealiseerd met dit populaire pakket. 
Als u de boekhouding met de software van Twinfield uitvoert, dan levert de 
koppeling tussen AdvocaatCentraal en Twinfield veel voordeel op. Zo worden 
alle debiteurengegevens en declaraties door AdvocaatCentraal automatisch 
overgebracht naar de Twinfield boekhouding. Dankzij de koppeling met de 
bank worden ontvangsten automatisch in Twinfield geboekt. Zodra de cliënten 
hun betaling hebben gedaan, ontvangt AdvocaatCentraal automatisch bericht 
van Twinfield dat de betaling binnen is.   

mr. Hidde Reitsma | 
AMS Advocaten N.V. | Amsterdam
“Wij hebben vanaf de oprichting 
van ons kantoor gewerkt met 
AdvocaatCentraal en zijn bijzonder 
tevreden over de kwaliteit en het 
gebruiksgemak van het systeem en 
over de uitmuntende support.”

mr. Hans Blaak | 
Amelink Advocaten | Hilversum
“AdvocaatCentraal is een eenvoudig 
en prettig systeem. Wij zijn bijzonder 
tevreden. Incidentele vragen worden 
door de helpdesk snel en soepel 
beantwoord.”

mw. mr. Jeanin Bouwman-Treffers | 
Bouwman Thewessen Van Winden 
Advocaten | Naaldwijk
“AdvocaatCentraal is zeer gebruiks-
vriendelijk en de prijs-kwaliteit 
verhouding is erg goed.”

mr. J. van Riet | 
Van Riet Rober Advocaten | 
Hoensbroek
“Van Riet Rober Advocaten werkt 
al jaren met AdvocaatCentraal.
Voor ons kantoor overtreft de kwaliteit 
de prijs ervan!”

mr. Eric Osinga | 
Özkara Osinga Advocaten | Arnhem
“AdvocaatCentraal biedt bijzonder 
veel mogelijkheden en is toch heel 
eenvoudig in het gebruik. Dat is 
ook prettig voor nieuwe en tijdelijke 
medewerkers; zonder cursus zijn ze 
meteen thuis met AdvocaatCentraal.”

mw. mr. Marion Arends | 
LM advocaten | Assen en Groningen
“Al meer dan een jaar tevreden 
over AdvocaatCentraal. Compact, 
overzichtelijk en gebruiksvriendelijk 
programma (om in termen van LM 
advocaten te blijven: Lekker Makkelijk 
programma!).”

 

E-mail, agenda en contacten

Helpdesk voor alle toepassingen
Wij vinden dat u gewoon de telefoon moet kunnen pakken om vragen 
te stellen. Uiteraard kan dat ook per e-mail. De helpdesk van Advocaat-
Centraal geeft graag antwoord op al uw vragen, ook wanneer deze vragen 
betrekking hebben op Twinfield of Zarafa. Omdat wij AdvocaatCentraal 
zelf hebben ontwikkeld, bent u verzekerd van een snel en effectief 
antwoord op al uw vragen.

Het uitgangspunt van AdvocaatCentraal is sneller en efficiënter declareren. 
Als de jaarlijkse kosten voor het gebruik van AdvocaatCentraal ook nog eens 
een stuk lager liggen dan bij het gebruik van een traditioneel pakket, dan is dat 
een prettige bijkomstigheid. Werken met AdvocaatCentraal bespaart u kosten 
voor de aanschaf van extra hardware, software licenties en mankracht, zoals 
het inhuren van externen en het regelmatig maken van back-ups. Het enige 
dat u nodig hebt, is een gewone internetverbinding. Voor een kantoor met 
vijf advocaten bedragen de kosten van een traditionele opstelling rond de  
€ 1.900,- per advocaat per jaar, bij AdvocaatCentraal is dit minder dan € 380,- 
per advocaat per jaar. Een aangename besparing!

AdvocaatCentraal: 
tot 80% voordeliger

Kijk voor meer informatie en demo op 
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Werken met AdvocaatCentraal
Wij nodigen u uit om nader kennis te maken met AdvocaatCentraal. 
Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een gesprek met een overzich-
telijke demo, waarna u, zonder enige verplichting, een maand lang 
met AdvocaatCentraal aan het werk kan. Neemt u voor meer infor-
matie gerust contact met ons op.

Online software voor de advocatuur

mr. Dennis van der Wal | 
Pontius Advocaten | Amsterdam
“AdvocaatCentraal werkt ideaal; 
het is gemakkelijk en snel, maatwerk 
voor specifieke kantoorbehoeften en 
er zijn regelmatig nieuwe functiona-
liteiten; geen gedoe met updates!”

mr. Wilfred Wienen | 
Wienen & van Tellingen Advocaten | 
Almere
“Wij hebben dankzij de combinatie 
van AdvocaatCentraal en Zarafa 
al onze documenten en e-mails in 
één digitaal dossier. Dat is ideaal en 
overzichtelijk. De combinatie van 
AdvocaatCentraal met Zarafa en 
Twinfield betekent voor ons dat we 
gebruik kunnen maken van de beste 
systemen, ieder op zijn eigen terrein.”

mr. Hans van de Wege | 
Hest van de Wege & van Asten 
Advocaten | Eindhoven
“Wij zijn als kantoor zeer tevreden 
over Advocaat Centraal. Het is een 
betrouwbaar, overzichtelijk en 
gebruiksvriendelijk product. 
Voor nieuwe medewerkers is het 
gemakkelijk om zich het systeem 
eigen te maken. Positief is ook dat 
verzoeken om wijzigingen door de 
helpdesk meteen worden opgepakt.”

AdvocaatCentraal 
Amsterdamsestraatweg 45 
3744 MA Baarn 
telefoon 035-5435566
e-mail: info@advocaatcentraal.nl

AdvocaatCentraal is een product van 
Central Services B.V. te Baarn



Rapporten
Met de Rapporten module maakt u snel en eenvoudig overzichten aan van 
cliënten, dossiers, uren, activiteiten, declaraties en debiteuren. Bovendien maakt 
u in een handomdraai omzetrapporten en overzichten van onderhanden werk 
en productiviteit.

Specifieke functies

Toevoegingen
Voor de Toevoegingspraktijk staan de sjablonen van de Raad voor Rechts-
bijstand standaard in AdvocaatCentraal. Zo is het invullen van een Toevoegings-
aanvraag niet meer nodig; de gegevens worden automatisch op de juiste plek in 
het formulier gezet. U hoeft het formulier alleen nog maar af te drukken en te 
verzenden. Daarnaast maakt het systeem een urenverantwoording rapport en 
een Pro Forma declaratie voor de Raad voor Rechtsbijstand, inclusief de 
declaratie van de Eigen Bijdrage voor de cliënt.

Faillissementen
Met AdvocaatCentraal kunt u tijd schrijven volgens de Recofa-richtlijnen en 
worden de bijbehorende rapportages voor de rechtbank gegenereerd. Omdat 
faillissementszaken vaak meerdere jaren lopen, is er de mogelijkheid om het 
uurtarief achteraf aan te passen.  

Mediation 
Bij mediation levert het declareren, wanneer sprake is van een mix van ‘uurbasis’ 
en ‘toevoeging’, vaak de nodige rompslomp op. AdvocaatCentraal biedt u 
hiervoor een perfecte oplossing, uiteraard met als uitgangspunt dat u met één 
dossier blijft werken.  

Aanvullende functies
Declaratie van voorschotten, creditnota’s, Engelstalige declaraties en 0% BTW 
declaraties voor buitenlandse cliënten: AdvocaatCentraal voorziet daarin. Tevens 
kunt u het percentage van kantoorkosten en de minimum tijdseenheid waarin u 
tijd wenst te boeken zelf bepalen.

AdvocaatCentraal: 
gebruiksgemak voorop

Binnen 1 uur 
overstappen op 
AdvocaatCentraal
Advocatenkantoren die nog met een traditio-
neel pakket werken, maken graag de stap naar 
AdvocaatCentraal. Die stap is uiterst eenvou-
dig. Wij helpen u bij het overzetten van al uw 
relatie- en dossiergegevens. Daarvoor hebben 
wij een conversieprogramma ontwikkeld, dat 
haar kracht in de praktijk heeft bewezen. In de 
regel hebben wij al uw gegevens binnen een 
uur overgezet naar AdvocaatCentraal.     

AdvocaatCentraal is een van de pioniers geweest met de 
ontwikkeling van online software. De vraag “is werken via 
internet wel veilig en betrouwbaar?” wordt ook nu nog 
regelmatig gesteld. Op deze vraag geven wij graag een 
duidelijk antwoord. Veiligheid en continuïteit zijn immers 
belangrijke uitgangspunten.   

Toegangsbeveiliging
De beveiliging van AdvocaatCentraal is op een dermate hoog 
niveau, dat inbreken vrijwel onmogelijk is. Voor ons is het altijd 
de uitdaging om dit aspect beter te regelen dan wanneer u dit 
zelf, dus met uw eigen systeem, ooit zou kunnen doen. Zo is de 
versleutelde verbinding voorzien van een gedegen beveiligings-
certificaat, waarmee ‘digitaal afluisteren’ wordt voorkomen. 
Daarnaast werken wij samen met een ISO gecertificeerde provi-
der. Vanzelfsprekend werkt AdvocaatCentraal met een gebrui-
kersnaam en wachtwoord om in te loggen. Als extra beveiliging 
bieden wij de mogelijkheid om de toegang te beperken tot een 
specifieke werkomgeving. U bent dan de enige die toegang 
heeft tot uw gegevens. In de gebruikersovereenkomst met u 
waarborgen wij de strikte geheimhouding van uw gegevens.  

Beschikbaarheid van gegevens
Om de continuïteit van uw bedrijfsvoering te garanderen, 
zijn de systemen van AdvocaatCentraal dubbel uitge-
voerd: allereerst real time, zodat u, in geval van een 
disk crash, ongehinderd kunt doorwerken. Daarnaast 
maken wij dagelijks een back-up van uw gegevens. 

Wanneer zich een calamiteit voordoet, bent u er zeker van dat 
uw gegevens onmiddellijk weer beschikbaar zijn. Wij garande-
ren u een beschikbaarheid van AdvocaatCentraal van 99,9% 
op jaarbasis. 

Altijd ‘in de lucht’
Internet is inmiddels een beproefde en betrouwbare manier 
van werken. Zelfs wanneer uw computer wordt gestolen, is 
er geen probleem: de dossiergegevens van uw cliënten staan 
bij ons op de streng beveiligde computers. U kunt vanaf een 
andere computer gewoon 
weer verder werken. 
Een prettige en 
geruststellende 
gedachte!

Declaratie op maat
De declaratie is een belangrijk document dat 
correct en overzichtelijk moet zijn. Voor veel 
advocaten is de declaratie een visitekaartje. 
Terecht. Daarom maken wij de lay-out en 
opmaak van de declaratie overeenkomstig 
uw wens. Bovendien kunt u per declaratie 
zelf een begeleidende tekst toevoegen en 
beslissen of u als bijlage van de declaratie 
een specificatie meestuurt. Kortom, bij 
AdvocaatCentraal is iedere declaratie 
maatwerk.

 Software online: veiliger kunt ú het niet regelen

AdvocaatCentraal is een overzichtelijk en effectief declaratiesysteem, 
opgebouwd uit een aantal onderdelen waarmee u zakelijke declaraties 
kunt samenstellen en in eigen stijl afdrukt. 

Relaties
Hier worden alle belangrijke contactgegevens van cliënten en andere relaties 
opgeslagen. Met de module Relaties kunt u ook snel en eenvoudig brieven en 
e-mails aanmaken en versturen. Brieven en e-mails worden gegenereerd met 
door u aangeleverde sjablonen, waarin relatie- en dossiergegevens automatisch 
worden ingevuld. In dit scherm kunt u tevens eenvoudig een routebeschrijving 
opvragen en is het mogelijk de adresgegevens van de relatie over te zetten naar 
uw TomTom™.  

Dossier, notities en termijnbewaking
In het Dossier worden alle relevante dossiergegevens zoals advocaten, weder-
partijen, instanties, prijsafspraken, declaraties en bijbehorende informatie 
opgeslagen. Zo hebt u alle gegevens per dossier direct en overzichtelijk op één 
scherm. In het Dossierscherm kunt u een brief, processtuk of e-mail ter attentie 
van de cliënt, wederpartij, advocaat wederpartij of rechtbank genereren. Tevens 
kunnen alle aan het dossier gerelateerde documenten, e-mails en bestanden 
worden opgeslagen, zodat u altijd het complete dossier elektronisch beschikbaar 
heeft, waar u ook bent. Bij het Dossier is een aantal praktische functies ontwik-
keld, waaronder een functie om gespreksnotities op te slaan en een voorblad-
knop om een dossiervoorblad af te drukken. Tevens is de agenda functie 
gekoppeld aan een dossier, zodat u termijnen in de gaten kunt houden.

Tijdregistratie
In de beide uren modulen kunt u uw gewerkte tijd naar wens vastleggen, per 
dag of per dossier. Bovendien heeft AdvocaatCentraal een aparte stopwatch 
functie, waarmee u direct de looptijd van een bepaalde actie, bijvoorbeeld een 
telefoongesprek, bijhoudt en meteen op het juiste dossier boekt. Beschikt u over 
een mobiel apparaat zoals een iPhone, Android, Blackberry of iPad, dan kunt u 
altijd en overal tijdschrijven.  

Verschotten
Het doorberekenen van verschotten is eenvoudig. Het systeem legt vast op 
welk dossier een verschot moet worden geboekt en wie de begunstigde is. 
Bij synchronisatie met het boekhoudsysteem wordt het verschot vastgelegd, 
zowel bij de cliënt als de leverancier.  

Reiskosten
Voor advocaten die regelmatig op pad zijn, is AdvocaatCentraal dé mogelijkheid 
om snel reistijd en kilometerkosten vast te leggen.  

Declaraties en splitsen van nota’s
Per dossier ziet u een overzicht van de te declareren posten. Deze regels kunt 
u nog aanpassen en vervolgens als concept declaratie, eventueel verdeeld over 
meerdere debiteuren, aanmaken. Daarna kunt u opnieuw aanpassingen doen, 
de declaratie modereren en definitief vastleggen.   

Debiteuren
In de module Debiteuren staan de definitieve declaraties klaar voor verzending. 
U selecteert hier alle te verzenden declaraties. De declaraties worden ieder als 
een apart document aangemaakt en voorzien van een declaratienummer en 
een declaratiedatum. Deze documenten kunt u opslaan, uitprinten of per e-mail 
verzenden. De status van de declaraties wordt ook bijgehouden in deze module. 
Hier ziet u onder andere welke declaraties betaald zijn en welke lang open staan, 
zodat u aanmaningen kunt genereren.

Kijk voor meer informatie en demo op 
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Relaties Reiskosten

Dossier Declaraties

Tijdregistratie
met klokje

Debiteuren

Verschotten Planner


