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turning content into capital

Kennismaken met de belangrijkste spelers op de 
Nederlandse contentintegratie-markt

Verschillende aanbieders met elkaar vergelijken

Persoonlijke vragen stellen tijdens een kleine 
informatiemarkt

Contentintegratie
10 belangrijke aanbieders van oplossingen 
voor contentintegratie presenteren zich

Vervolgbijeenkomst

15 februari 2007
GO opleidingen Den Haag



Overzicht van aanbieders, kijk en vergelijk, persoonlijke vragen

Doelstellingen
Na afloop van deze bijeenkomst:

heeft u een overzicht van de belangrijkste aanbieders en wat deze u te bieden hebben
bezit u enig inzicht in de verschillen tussen de verschillende aanbieders
zijn uw vragen aan specifieke aanbieders beantwoord

U bent beter in staat een gerichte selectie cq keuze te maken bij de aanschaf  van een oplossing voor
contentintegratie binnen de eigen organisatie.

•
•
•

Ve r Vo l g b I j e e n ko m s t Co n t e n t I n t e g ra t I e

C-CONTENT (Rechtsorde Lokaal)
Rechtsorde Lokaal is een compleet en bedrijfsklaar content-integratie 
platform, specifiek ontwikkeld voor grote (advocaten-)kantoren door 
C-CONTENT, de meest ervaren aanbieder van informatieverrijking en 
zoeksystemen voor juridische gebruikers.

deLex
Uitgeverij deLex richt zich primair op het uitgeven van online 
producten en diensten voor de juridische professional. DeLex is de 
uitgever van o.a. Boek9.nl, DirectLex, Praktijkgebied IE en IE-agenda.nl. 

ElsevierPrestige
Met ElsevierPrestige kan iedere digitale bibliotheek automatisch 
voorzien worden van actuele en relevante vakinformatie. Hierdoor is 
altijd vanaf iedere werkplek en op ieder gewenst moment de laatste 
informatie voorhanden.

HowardsHome
HowardsHome is Nederlands marktleider voor elektronische 
nieuwsverzameling en distributie voor de zakelijke markt. Uit ruim 
30.000 bronnen verzamelt en selecteert HowardsHome continu 
relevante informatie en distribueert deze op individueel niveau.

Jongbloed Juridische Boekhandel
Contentintegratie;  de nieuwe ontdekking? Onze klanten wisten 
dit allang. Jongbloed Juridische Boekhandel, hét adres voor al uw 
juridische informatie.

JPindex (Illumion)
JPindex® is de meest complete oplossing voor juridische en fiscale 
professionals! Directe toegang tot alle relevante openbare en interne 
juridische documenten, SDU en Kluwer. Directe toegang tot uw 
bibliotheeksysteem en uw juridische boekhandel.

Kluwer
Klantspecifieke thesaurus en taxonomie oplossingen; geïntegreerd 
zoeken in alle bronnen en “vertrouwd” zoeken in specifiek zoekscherm 
van specifieke bron; maatwerkoplossingen. Kluwer biedt specifieke 
oplossingen voor individuele klantwensen.

Legal Intelligence
Legal Intelligence biedt overzichtelijke toegang tot juridische bronnen, 
ongeacht hun herkomst. Met één simpele zoekactie doorzoekt 
de gebruiker bijna 1,5 miljoen juridische documenten, inclusief 
desgewenst de eigen dossiers.

Recht.nl
Recht.nl publiceert juridische actualiteiten op twaalf rechtsgebieden. 
De site bevat o.a. een databank met inhoudsopgaven van vrijwel alle 
Nederlandse juridische vaktijdschriften. De elektronische magazines 
van Recht.nl worden wekelijks aan circa 17.000 abonnees verzonden.

Sdu
Het nieuwe OpMaat van Sdu Uitgevers koppelt alle juridische bronnen 
aan elkaar. Met uw eigen profiel wordt u dagelijks op de hoogte 
gehouden van nieuwe Officiële Publicaties en Sdu jurisprudentie die 
voor u van belang zijn.

Programma
12.00 uur Lunch
13.00 uur Inleiding
  (Martijn van der Kaaij, GO opleidingen)
13.15 uur Productpresentaties 1
14.45 uur Pauze
15.15 uur Productpresentaties 2
16.30 uur Mogelijkheid tot stellen van vragen
  (Martijn van der Kaaij, GO opleidingen)
16.45 uur Borrel en informatiemarkt

Locatie
GO opleidingen, Celebesstraat 89, 2585 TG  Den Haag

Kostenbijdrage
De kosten bedragen € 175 inclusief lunch.

Aanmelding
Wilt u deelnemen? Meldt u zich dan snel aan via de 
contactbutton op www.hetoverleg.org
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

ProductPresentaties
De volgende aanbieders presenteren zich:


