
When you have to be right

Bij Wolters Kluwer staat gegevensbescherming centraal. Als softwareaanbieder en 
gegevensverwerker moeten wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens veilig blijven 
– een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen.  

Kleos cloud-based praktijkmanagementsoftware voldoet aan de eisen van de 
AVG. ISO 27001-gecertificeerde processen zorgen ervoor dat persoonsgegevens 
maximaal afgeschermd blijven. Onze datacenters en servers in Duitsland worden 
24/7 bewaakt, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, inbraak of ongelukken, 
gecontroleerd door onafhankelijke derden (Norton en McAfee) en onafgebroken 
geback-upt. Uw gegevens zijn dus altijd veilig opgeslagen, zonder gevaar voor 
beschadiging of verlies. Wij proberen nieuwe gevaren altijd zo vroeg mogelijk 
op te sporen, zodat we onze systemen perfect veilig kunnen houden. Bovendien 
informeren wij onze klanten over potentiële risico’s, zodat zij de antivirussoftware 
van hun systemen tijdig kunnen updaten om aanvallen te voorkomen.

Naast de veilige opslag en verwerking van persoonsgegevens is er Kleos Connect, 
een voor alle klanten beschikbare portal om veilig bestanden te delen. Deze portal 
is het beste alternatief voor het verzenden van documenten als e-mailbijlage, een 
werkwijze die de AVG afkeurt vanwege het grote risico.

Verder bieden wij diverse diensten aan om onze klanten te helpen bij het naleven 
van de nieuwe eisen door optimaal gebruik te maken van alle innovatieve tools en 
functies van Kleos.

Kleos is helemaal klaar voor de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). Voldoe 
aan de eisen en houd de persoonsgegevens 
van cliënten veilig!

Kleos
Voor een succesvol advocatenkantoor dat aan 
de AVG voldoet.

AVG



VOLLEDIGE TRANSPARANTIE EN CONTROLE OVER PERSOONSGEGEVENS
Kleos biedt alles wat u nodig hebt om cliënten en andere partijen te helpen bij vragen of 
verzoeken omtrent hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld een verzoek om inzage of correctie 
van gegevens. Ook kunt u heel eenvoudig rapporten maken van dossiers op basis van de 
archiveringsdatum. 

NALEVING VAN DE STRENGSTE EISEN   
Vertrouwelijke gegevens en documenten worden opgeslagen en verwerkt in een streng 
beveiligde private cloud, en zo maximaal beschermd tegen ongeoorloofde toegang en 
calamiteiten. De beveiligingsprocessen van Kleos  zijn ISO 27001-gecertificeerd.

VEILIGE COMMUNICATIE MET KLEOS CONNECT  
Persoonsgegevens en dossiers van cliënten of derden worden bewaard in een veilige 
omgeving, zonder onveilige uitwisseling van documenten via e-mail. Alles is aanwezig om 
optimaal samen te werken.

VOLLEDIGE CONTROLE OVER GEBRUIKERSROLLEN EN TOEGANGSRECHTEN
U maakt uw dossiers en stukken toegankelijk zoals dat het beste werkt in uw organisatie. U 
bepaalt zelf wie gegevens mag lezen en opslaan en houdt perfect bij wie welke gegevens heeft 
geraadpleegd, inclusief audittrail.  

INZICHT IN UW AVG-GERELATEERDE VERPLICHTINGEN
Kleos maakt het mogelijk om alle documenten met betrekking tot de AVG en alle 
correspondentie met cliënten op te slaan en bij te houden in het dossier. Agenda-
items en geautomatiseerde taken maken het makkelijk om aan uw communicatie- en 
rapportageverplichtingen te voldoen.

SJABLONEN EN RAPPORTEN CONFORM DE AVG
U wint veel tijd door sjablonen aan te maken voor brieven aan cliënten, overeenkomsten, 
privacybeleid, gegevensregisters en meer, geheel conform de AVG. Door goed te rapporteren 
bent u uw cliënten en cases altijd de baas. 

HULP BIJ UW AVG-VERPLICHTINGEN 
Kleos is een innovatieve oplossing met tal van exclusieve functies die u helemaal kunt 
afstemmen op uw behoeften. De functies zijn geschikt voor meerdere apparaten, in realtime. 
Neem voor meer informatie contact met ons op..

Op zoek naar een cloud-based oplossing voor het beheer van uw advocatenkantoor? Een oplossing die 
helemaal in lijn is met de AVG? Dan is Kleos voor u. Start uw gratis proefperiode op kleos.wolterskluwer.com/nl

Werk in uw advocatenkantoor 
met software die aan de AVG voldoet

http://www.kleos.wolterskluwer.com/nl

