Straatman Koster advocaten groeit,
dat vereist een ICT-partner die
mee kan groeien
Optimaal gebruik maken van informatietechnologie
verhoogt de efficiency.

“A x o f t i s o n z e v a s t e I C T- l e v e r a n c i e r
sinds de start van ons kantoor
in 2006. Als je tevreden bent, is er geen
r e d e n e l d e r s t e s h o p p e n .”

Specialisten in vastgoedrecht in

veiligheidsniveau en verdere verbetering van de toegankelijk-

de breedste zin van het woord.

heid. Dat is een continu verbeterproces, constant de lat hoger

Straatman Koster advocaten (SKa)

leggen, upgraden en weloverwogen snelle maar behapbare

is een modern high-end niche kantoor

slagen maken.”

met een duidelijke focus voor
een aantal rechtsgebieden.

Al vroeg in de cloud

“Je moet je als kantoor niet op je naam beroepen, maar op

SKa is al jaren terug afgestapt van eigen servers on premise.

dat wat je keer op keer daadwerkelijk waarmaakt,” betoogt

“Vanwege de kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Wanneer er iets

Frederik van Nouhuys, Partner en ICT-manager bij SKa.

met de server was, moest er iemand langskomen. Al in 2009

“Dat geldt ook voor Axoft, die hebben hier door de jaren heen

hebben we de servers in een extern datacenter ondergebracht

goed werk geleverd, ze blijven scherp en verslappen niet en

en dat doen we nog altijd. Automatische back-upprocedures,

dus is er voor mij geen reden om verder te kijken. Ze helpen me

redundantie in de systemen en een heel hoog beveiligings-

innoveren en besparen.”

niveau, ik zou niet meer anders wensen. Waarschijnlijk waren
we een van de allereerste bedrijven met een eigen cloud. En
bij al die stappen die we gezet hebben en nog gaan zetten is
Axoft actief betrokken.”

De vraagstelling vanuit Straatman
Koster ADVOCATEN …
Veilige externe opslag van toenemende data(stroom),
automatische back-up en maximaal gebruik kunnen
Axoft leverde, toen SKa in 2006 startte, de allereerste PC.

maken van hedendaagse technische mogelijkheden.

Naarmate er meer PC’s bijkwamen en er een printer gedeeld
moest worden, werd het eerste relatief simpele netwerk

De oplossing van Axoft voor SKA …

aangelegd en dat werd al snel geprofessionaliseerd.

Na het realiseren van een betrouwbare netwerk-

“Dat was noodzakelijk, want we hebben hier te maken met

omgeving met stabiele verbindingen bestaat de rol

vertrouwelijke klantdossiers en het mag natuurlijk nooit zo

van Axoft er momenteel uit om te monitoren, continu de

zijn dat een willekeurig iemand van buitenaf op ons netwerk

behoefte te peilen, goed te communiceren en kennis te

mee kan kijken.”

delen. Gezamenlijk bepalen we zo welke ICT-koers en
welke middelen passen bij de toekomstvisie van SKa

Realistisch vooruit kijken

en daarbij worden afgebakende (deel)projecten binnen

“Begin 2008, zijn we als kantoor verhuisd naar het WTC. Van

budget en binnen de tijd afgerond.

begin af aan heb ik hier ingezet op het consequent investeren
in nieuwe technologie. Ik streef altijd naar een nog hoger

Millenniumtoren is state of the art

SKa maakt gebruik van de nieuwste technische hulpmiddelen.

Het advocatenkantoor groeide uit het WTC en in 2013 is SKa

“Niet als gadget, maar omdat het ons helpt in ons werk en de

verhuisd naar de Millenniumtoren tegenover het

dienstverlening naar een nog hoger niveau tilt.”

Centraal Station. Momenteel werken er vijftien advocaten,

ICT is niet meer weg te denken in de (straks deels ook elektro-

die ondersteund worden door een goed georganiseerde

nische) rechtsspraak. “We zullen doorgaan met digitaliseren

backoffice én een up to date ICT-omgeving.

en op termijn als extra service onze cliënten in afgeschermde

“Hier konden we van scratch af aan inrichten en logisch

onderdelen van de eigen dossiers laten kijken. Er staat veel te

organiseren. Het was het moment om ook de ICT grondig

gebeuren op het gebied van de uitwisseling van documenten en

aan te pakken. Met de specialisten van Axoft hebben we een

wat te denken van de beschikbaarheid op de iPad? Voorlopig is

blauwdruk gemaakt. We hebben nu een redundant uitgevoerde

er nog genoeg te doen, maar zoals al eerder gezegd, het is een

dataverbinding bestaande uit glas en kabel en we hebben

continuproces en dat houdt dus nooit op.”

VoIP, dus telefonie over internet, met alle voordelen van dien.”
De kracht van Axoft
Eigen document management systeem

volgens Frederik van Nouhuys …

In 2011 heeft SKa met SharePoint een eigen document

(Partner en ICT-manager, Straatman Koster advocaten)

managementsysteem ingericht. “De eerste aanzet met hulp van
Axoft, maar vanwege de groeiende importantie tegenwoordig

• Partner van de goede maat

met deskundige begeleiding van Epona, een DMS-specialist

• Weet samen te werken

waarmee Axoft regelmatig samenwerkt. Axoft op zijn beurt,

• No-nonsense

sized de onderliggende hardware, levert, test en implementeert.

• Realistisch en pragmatisch

Ze zijn behalve onze hard- en softwareleverancier ook onze

• Alle specialismen in huis

telefonie- en kennispartner waarmee ik spar over zaken zoals

• Geen doorgangshuis en daardoor

wachtwoordwisselingen en beveiligingsbeleid.”

kennen ze onze organisatie door en door

Data én kennisbehoefte groeit
We zijn meer en meer gaan scannen en hebben de documentenstroom gedigitaliseerd. Dat betekent dat de data explosief
groeit en dat vraagt weer om slimme systemen om dat te
managen. Wat krachtig is aan Axoft is dat ze samen met ons

Axoft IT & Telecom …

optrekken en onze business en behoefte begrijpen. Het is

Al sinds de start van SKa is Axoft de vaste ICT-partner.

ook best bijzonder dat de man die in 2006 hier de eerste PC

Al ruim 20 jaar helpt Axoft bedrijven beter te presteren

afleverde, nog altijd bij ons over de vloer komt. Doordat er

door IT en Telecom goed te regelen.

hoegenaamd geen verloop is, borgen ze de kennis en kennen
ze onze organisatie als geen ander.”

Alles draait om veilige communicatie, gecontroleerde
toegang tot informatie, continuïteit en beschikbaarheid.
Daarom combineert Axoft de gerenommeerde merken
zoals Microsoft, HP, Cisco en KPN met persoonlijke

“Ik heb ideeën en samen met

service, snelheid en flexibiliteit.

de specialisten van Axoft
bekijken we de haalbaarheid.
Want we willen wel
voorop lopen,
maar kiezen graag voor
p r o v e n t e c h n o l o g y.”

Met vestigingen in Schiedam en Ridderkerk is Axoft
altijd dichtbij. Als full service provider zorgen de
50 professionals van Axoft dat ICT perfect aansluit op
de klantwensen.
T: 088 - 22 10 800 - E: info@axoft.nl - W: www.axoft.nl

