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Inhoud van de presentatie

Kantoorbreed 
contentintegratiesysteem

• Aankondiging Rechtsorde Lokaal

Juridisch informatieportaal• Introductie Rechtsorde

Ontwikkelaar en toeleverancier 
van informatie-
ontsluitingstechnologie

• Introductie C-CONTENT



• Opgericht in 1987;
• Ontwikkelt snelle, krachtige zoektechnologie;
• Met name voor juridische en fiscale toepassingen;
• Gebruikt in honderden toepassingen door miljoenen professionele 

gebruikers;
• Zowel door informatieaanbieders (uitgevers, internationale 

overheid) als gebruikers van juridische informatie.

C-CONTENT, een introductie

C-CONTENT kantoor



C-CONTENT biedt u:

• Deskundigheid
– Eigen krachtige zoektechnologie;
– Team van hoogopgeleide experts;
– Onderscheidend in innovatie;

• Betrouwbaarheid
– Bewezen producten met miljoenen gebruikers; 
– Honderden (internationale) projecten succesvol 

geïmplementeerd;
• Continuïteit

– 20 jaar ervaring;
– Stabiele, gezonde organisatie met internationale klantenkring;

• Flexibiliteit
– Meedenkend, oplossingsgericht;
– Van initiële inventarisatie tot de bouw van het uiteindelijke 

informatie-ontsluitingssysteem.



Referenties C-CONTENT

• Intergouvernementele organisaties;
• Nationale overheidsinstanties;
• Juridische, fiscale en wetenschappelijke uitgevers;
• Uitgevers van Telefoongids & Company directories;
• E-service providers.



Rechtsorde, een introductie

• Aanbieder van alle nationale plus relevante internationale openbare 
officiële publicaties;

• In alle rechtsgebieden;
• Alle voor Nederlandse juristen relevante juridische informatie wordt 

dagelijks verzameld, gestructureerd, onderling gelinked en 
gepresenteerd in één overzichtelijke databank;

• Snel, direct toegankelijk en gebruiksvriendelijk;
• Het resultaat: Een efficiënter gebruik van uw tijd. 



Rechtsorde biedt u:
• Een betrouwbare en complete bron van openbare juridische informatie

– Gegarandeerde authentieke officiële brondocumenten;
– Geen wijzigingen toegepast in inhoud van documenten;
– Continu nieuwe (internationale) bronnen toegevoegd.

• Onmiddellijke toegang tot het juiste document dankzij:
– Razendsnelle eigen zoektechnologie;
– Vele geavanceerde zoekfunctionaliteiten zoals juridische 

thesauri/synoniemen (whiplash/zweepslag), “bedoelt u?”, “Mijn 
Dossier” functie voor opname zoekresultaten (WORD/print/opslag).

• Persoonlijke dienstverlening door eigen juristen
– Training (inclusief “Train the trainer” programma);
– Support (technisch en inhoudelijk).

• Continue verbetering van het portaal
– Dankzij feedback van honderden gebruikers.



Inhoud Rechtsorde.nl

• Alle Nederlandse W&R;
• Nederlandse jurisprudentie;
• Memorie van toelichting op wetgeving;
• Alle relevante EU W&R en jurisprudentie;
• Alle relevante internationale W&R en jurisprudentie;
• Alle officiële overheidspublicaties;
• Alle APV’s: De enige complete elektronische databank in 

Nederland;
• Alle CAO’s;
• Diverse modellen en URL-links.
• Alle relevante documenten onderling gelinked d.m.v. eigen 

linkgenerator (meer dan 1 miljoen links).

* Uniek in Nederland

*

*



Referenties Rechtsorde.nl

• Razendsnelle groei aantal gebruikers bevestigt geschiktheid van het portaal.
• In slechts enkele maanden kent Rechtsorde.nl als betalende abonnees o.a.:

– meer dan 175 advocatenkantoren;
– de helft van de Nederlandse juridische faculteiten;
– de helft van de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken;
– vele juridische hogescholen, gemeenten, waterschappen, 

overige non-profit organisaties;
– juridische afdelingen van (grote) bedrijven.



Rechtsorde Lokaal, een introductie
• Een kantoorbreed contentintegratiesysteem.
• Specifiek ontwikkeld voor grote kantoren.
• Biedt onmiddellijke toegang tot alle relevante “externe” en “interne” 

documenten.
• Vanaf één zoekinterface, waarvan de “look en feel” door het kantoor zelf 

wordt bepaald.
• Alle documenten worden:

- automatisch geclassificeerd, middels een documentclassicifatie engine 
(definitie eigen wettenclassificatie mogelijk);

- onderling gelinked, middels een specifieke linkgenerator.
• Integrale opname van binnen het kantoor beschikbare CD-ROM’s mogelijk.
• De gebruiker ziet het geheel als één databank.
• Het resultaat: sneller, efficiënter toegang tot alle gewenste documenten.
• Een reeks van gebruiksgemakverhogende functionaliteiten zoals:

“Mijn dossier”, “eigen print templates”, “bedoelt u?”, gebruik van thesauri, 
synoniemen, attendering etc.



Rechtsorde Lokaal

Modulen gebaseerd op Rechtsorde en technologie van 
C-CONTENT.

Databanken, software & systemen van eigen kantoor.

Databanken, CD-ROM’s en systemen derden.
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Rechtsorde Lokaal samenstelling

• Biedt toegang tot alle “externe documenten” bestaande uit:
– alle databanken van uitgevers waarop het kantoor een abonnement heeft, zoals 

JOR, JAR, Cremers, Groene Serie, Boom, Paris, Ars Aequi, etc.
– de catalogi van beschikbare juridische literatuur b.v. via Jongbloed boekhandel.
– alle lokale, nationale en internationale openbare juridische informatie via 

Rechtsorde.nl.
• Biedt bovendien toegang tot alle relevante “interne documenten” zoals:

– modellen - adressen
– circulaires - brieven
– notities - e-mails etc.

• Rechtsorde Lokaal is modulair in opbouw en maakt maximaal gebruik van 
de bestaande systemen, databanken en software van  het kantoor zelf.



Implementatie Rechtsorde Lokaal

Fase 1
• Inventarisatie van bestaand systeem bij het kantoor;
• Leveren van representatieve set van voorbeeld documenten;
• Alle documenten worden geanonimiseerd en enkel gebruikt t.b.v. 

prototype van het kantoor zelf;
• Bouw van kantoorspecifiek prototype; 
• Evaluatie van het geproduceerde prototype;
• Uitvoering: kosteloos.

Fase 2
• Specificatie, realisatie en installatie van Rechtsorde Lokaal.

Fase 3
• Training;
• Inrichting en ingebruikname;
• Support en onderhoud.



Meer informatie?

C-CONTENT b.v.
Europalaan 28b

5232 BC Den Bosch
Telefoon: 073-528 60 40



Rechtsorde Lokaal
Het toekomstgerichte 

contentintegratiesysteem




