
Marktleiders Epona en Legal Intelligence bundelen 

krachten 
  

Rotterdam, 7 oktober 2015 – Epona Legal B.V. - ontwikkelaars van het op 

Microsoft SharePoint gebaseerde document management systeem 

DMSforLegal – en Legal Intelligence – dé zoekmachine voor alle vertrouwde 

juridische bronnen – hebben gisteren op PLEIT een vergaande 

samenwerking aangekondigd. 

  

DMSforLegal en Legal Intelligence kunnen in het tweede kwartaal van 2016 aan 

elkaar worden gekoppeld zodat beide systemen probleemloos met elkaar kunnen 

communiceren. Zo wordt het mogelijk om vanuit DMSforLegal te zoeken in de 

bronnen van Legal Intelligence, en desgewenst vanuit Legal Intelligence de eigen 

documenten uit DMSforLegal te doorzoeken. Daarnaast wordt het mogelijk om 

gevonden documenten vanuit Legal Intelligence te exporteren naar het digitale 

dossier in DMSforLegal. 

  

Het koppelen van DMSforLegal en Legal Intelligence maakt het voor de juridische 

professional makkelijk om kennis op een eenvoudige wijze te hergebruiken. 

Daarnaast is het niet meer noodzakelijk om steeds tussen beide systemen te switchen 

tijdens research, dit bespaart veel tijd. 

  

Marjan Hermkes, directeur bij Epona Legal B.V., is enthousiast over de nieuwe 

samenwerking: “Bij Epona zijn we altijd op zoek naar optimalisatie van 

werkprocessen voor advocaten. De integratie met Legal Intelligence draagt hier zeker 

aan bij en zal door onze gemeenschappelijke klanten met open armen worden 

ontvangen!” 

  

Marco Boomsma, marketing- en salesmanager bij Legal Intelligence voegt toe: 

“Steeds meer klanten completeren het aanbod van uitgeverscontent en openbare 

bronnen met eigen documenten. Wij bieden in dit kader verschillende oplossingen. 

Door integratie van ons zoeksysteem met DMSforLegal maken we het werk voor 

juristen, advocaten en ondersteunende medewerkers eenvoudiger en efficiënter.”  

 

- einde bericht - 

 
 

 

 



NOOT VOOR DE REDACTIE 

Legal Intelligence biedt geavanceerde zoekdiensten voor het juridische, fiscale en 

overheidsdomein, en levert daarmee een bijdrage aan een beter informatie- en 

kennismanagement. Met onze informatiediensten streven wij ernaar alle relevante 

bronnen te ontsluiten, ongeacht hun herkomst, en deze tegen een betaalbare prijs 

toegankelijk te maken voor alle juridische en fiscale professionals. Legal Intelligence 

wordt voortdurend actueel gehouden door samenwerking met de toonaangevende 

leveranciers van juridische en fiscale informatie in Nederland en in Europa. De 

zoekresultaten zijn dus altijd up-to-date en betrouwbaar. 

 

 

Epona is een gevestigd IT bedrijf met meer dan 15 jaar ervaring in 

softwareontwikkeling en –advies. Eigenzinnig en betrokken, vanaf de selectie, het 

ontwerp en de ontwikkeling, tot aan de uiteindelijke implementatie van de IT-

oplossing en ver daarna. Door nauw samen te werken met juridische, marketing en 

business development specialisten werkzaam in de advocatuur, heeft Epona een 

diepgaand inzicht ontwikkeld in de dienstverlening van deze professionals. Zo is 

Epona inmiddels met haar CRM product ContactManager marktleider op het gebied 

van relatiebeheer voor de juridische markt en is ook Epona’s, op Microsoft SharePoint 

gebaseerde, DMSforLegal als documentmanagement oplossing bij uitstek geschikt 

voor informatie- en kennisintensieve organisaties. Pragmatische softwareoplossingen 

in eigen beheer ontwikkeld, wat zorgt voor korte lijnen en onafhankelijkheid. 

Het complete dienstenaanbod van Epona bestaat uit advies, projectmanagement, 

softwareontwikkeling, systeemintegratie, implementatie, training, support en beheer. 

Epona’s persoonlijke en oplossingsgerichte benadering levert, in combinatie met het 

brede productenportfolio van Epona en haar partners binnen de Lexxyn Groep, een 

passend antwoord op elk IT-vraagstuk. Partners van de Lexxyn Groep geloven dat 

onderlinge samenwerking het effect van automatisering en telecom bevordert. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Legal Intelligence: Marco Boomsma 

010 – 28 00 522 of per mail info@legalintelligence.com.  

 

Epona Legal B.V.: Marjan Hermkes 

010 – 206 63 70 of per mail info@epona.com 

 


