
JURIBLOX LEGAL SUITE
Al uw juridische processen slim geautomatiseerd binnen Legal Suite. 
Bespaar 1500 uren op jaarbasis en werk 31% sneller. Geschikt voor 
bedrijfsjuristen en inkopers van middelgrote en grote ondernemingen.

EFFICIËNT VEILIG SLIM GEAUTOMATISEERD

LEGAL AUTOMATION

juriblox.nl



WIE IS JURIBLOX?

JuriBlox zet de norm voor legal automation. 
Onze drijfveer: documenten en processen 
efficiënter aanpakken met innovatieve 
technologie.
• Maakt praktisch juridische oplossingen

• Door mensen met technische en juridische 
achtergrond

• Heeft jarenlange juridische ervaring

• Is actief in verschillende branches, waaronder 
overheid, zorg en juridisch

• Geschikt voor middelgrote en grote ondernemingen

• ISO27001 gecertificeerd



DE JURIBLOX LEGAL SUITE

Automatiseer eenvoudig uw juridische 
documenten en processen:
• Versnel uw juridische processen

• Verhoog de kwaliteit van juridische documenten

• Stel niet-juristen in staat maatwerk juridische 
documenten te maken

• Verlaag risico’s en kosten



Met meer dan 200 medewerkers, drukke verkoop- en 
inkoopafdelingen en slechts 4 juristen zal er zich zeker een knelpunt 
voordoen. Het opstellen, beoordelen en aanpassen van juridische 
documenten zal het contracteringsproces vertragen, vooral wanneer 
er niet genoeg capaciteit aanwezig is. Is er geen gemakkelijkere 
manier om dit te doen zonder de potentiële risico's te verhogen?

BEDRIJF B.V. 

BUSINESS CASE
JuriBlox Legal Suite



PROBLEEM SITUATIE
BEDRIJF B.V.

De inkoop, sales, HR en juridische 
afdelingen van Bedrijf B.V. staan voor 
enkele uitdagingen:
• Het opstellen en beoordelen van talloze 

samenwerkingsovereenkomsten, 
arbeidscontracten, verwerkersovereenkomsten, 
service level agreements en inkoopvoorwaarden

• Het opstellen en reviewen van deze documenten 
kost veel tijd 

• Inefficiënte manier van samenwerken en 
onderhandelen, waardoor het proces nog verder 
wordt vertraagd

• Sales, inkoop of HR wil vooruit, wat veel fouten en 
risico's met zich mee kan brengen

• Juridische afdeling is over het algemeen overbelast



PROBLEEM SITUATIE 
BEDRIJF B.V.

Dus

• Teveel juridische documenten om op te stellen of te 
reviewen

• Geen gemakkelijke manier van samenwerken of 
onderhandelen 

• Te weinig juridische kennis op bedrijfsafdelingen & te 
weinig tijd op de juridische afdelingen

• Geen inzicht in meest recente versie van documenten

• Zorgt voor vertraagde processen en knelpunten

Resultaat

• Lage kwaliteit van de juridische documenten

• Geen inzicht in logging of documentversies

• Juridische fouten en daarbij behorende risico’s

• Gemiste kansen en relatief hoge kosten



MOGELIJKE OPLOSSINGEN
BEDRIJF B.V.

Het verbeteren van processen met JuriBlox
Legal Suite helpt Bedrijf B.V. om de 
problemen op te lossen:
• Semi-automatische documentcreatie: juridische 

documenten worden gegenereerd op basis van de 
laatste versie van de documentmodellen en blijven 
binnen de kaders die door de juridische afdeling zijn 
vastgesteld

• Geautomatiseerde workflows: de juridische afdeling 
wordt automatisch op de hoogte gebracht als er 
sprake is van een afwijking van het bedrijfsbeleid

• Eenvoudige manieren van samenwerken, 
onderhandelen en digitaal ondertekenen zonder 
verschillende systemen te hoeven implementeren

• Uitgebreid inzicht in documentversies en logging



MOGELIJKE OPLOSSINGEN
BEDRIJF B.V.

Met deze verbeteringen zal:
• De kwaliteit van de juridische documenten 

toenemen met minder (juridische) fouten en risico's
tot gevolg

• De juridische afdeling niet langer overbelast zijn en 
zich meer kunnen richten op bedrijfsbeleid of 
complexere zaken

• HR, sales en inkoop het proces kunnen versnellen

• Er een gemiddelde besparing van 1500 uren 
worden gerealiseerd

• Er 31% sneller gewerkt kunnen worden



WAT IS JURIBLOX LEGAL SUITE?

Een slim online platform om uw 
juridische kennis en documenten op te 
slaan en te automatiseren:
• Het centraliseren van al uw (juridische) kennis 

en templates

• Maak uw kennis dynamisch en voorzie deze van 
slimme afhankelijkheden

• Het gebruik van wizards (interactieve  
begrijpelijke vragenlijsten) om documenten te 
maken

• Het vergemakkelijken van efficiënt 
samenwerken, onderhandelen, valideren en 
digitaal ondertekenen 



VOORDELEN JURIBLOX LEGAL SUITE

Door gebruik te maken van JuriBlox Legal 
Suite:
• Heeft u samen met uw collega’s continue 

beschikking over uw eigen juridische kennisbank

• Beheert u de juridische kennisbank vanaf één 
centraal punt

• Bent u altijd juridisch up-to-date

• Kan zowel een jurist als niet-jurist juridische
documenten opstellen op basis van de kennisbank

• Bent u in control over de aangemaakte documenten 
door slimme workflows te gebruiken



DUIDELIJK OVERZICHT

Vanuit JuriBlox Legal Suite:
• Worden alle versies van aangemaakte documenten 

bijgehouden

• Heeft u beschikking over een auditlog

• Heeft u één centraal punt waarin alle informatie met 
betrekking tot uw juridische huishouding wordt 
opgeslagen

• Zijn meerdere gebruikers uit te nodigen om de 
benodigde informatie in te vullen of acties uit te 
voeren

• Bepaalt u wie welke gegevens in mag zien

• Maakt u taken aan voor de gewenste afdeling of 
gebruiker



CONTRACT LIFE-CYCLE 
MANAGEMENT

JuriBlox Legal Suite:
• Stelt u in staat om samen te werken om het perfecte 

document te creëren, inclusief track changes, suggesties, 
opmerkingen en validaties

• Laat u niet-gebruikers uitnodigen om specifieke 
documenten te bekijken, zodat gebruikers efficiënter 
kunnen onderhandelen, inclusief versiebeheer

• Biedt een directe koppeling met (uw huidige) aanbieder van 
online-ondertekening, waarbij de relevante status wordt 
opgeslagen en de documentversie na ondertekening wordt 
vergrendeld

• Maakt het mogelijk om meerdere gebruikers uit te nodigen 
om de nodige informatie te verstrekken of bepaalde taken 
uit te voeren

• Maakt het mogelijk om te beslissen wie toegang heeft tot 
welke gegevens

• Faciliteert u bij het (automatisch) aanmaken van taken voor 
specifieke afdelingen of gebruikers

• Wordt geleverd met versiebeheer voor al uw documenten 
en sjablonen



JURIBLOX LEGAL SUITE
AANVULLENDE MODULES

JuriBlox Legal Suite kan worden uitgebreid 
met een aantal aanvullende modules:
• Een whitelabel juridische documentenshop 

waarmee u uw eigen documenten kunt verkopen

• Een whitelabel self-service portaal waarin uw 
klanten zelfstandig documenten kunnen maken

• JuriBlox Privacy, waarmee u  gemakkelijk voldoet 
aan de AVG

• Gebruiksklare templates die door professionals zijn 
gemaakt en worden onderhouden 

• NDA Lynn, de lawyerbot die uw NDA automatisch 
beoordeelt
• Probeer het nu gratis: https://ndalynn.com/



JuriBlox B.V.
Jollemanhof 8a

1019 GW Amsterdam

+31 20 229 33 45
info@juriblox.nl

juriblox.nlDemo aanvragen

VRAAG EEN
DEMO AAN

Benieuwd wat onze software uw organisatie 
kan bieden? We laten u graag zien welke 
toepassingen onze software kent en hoe u 
hiermee uw bedrijfsprocessen kunt 
optimaliseren. Klik op onderstaande link om 
een afspraak in te plannen!


