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CICERO 10: een mijlpaal in uw en onze geschiedenis! 

Niet alleen omdat 10 een rond getal is. CICERO 10 is de volledig vernieuwde versie van de meest gebruikte 
advocatensoftware in België. U beheert nu alle modules via een browser applicatie, op kantoor of op 

verplaatsing. 

There will be only one CICERO... 

Alle modules zijn web gebaseerd. 

1. SYSTEEMVEREISTEN 

 Hard- en Softwarevereisten voor 'Server & Clients' vindt uw netwerkbeheerder in de Installatienota  
Cicero v10. 

2. TRAINING 

 U kunt meteen de Video Tutorials bekijken via http://www.cicerosoftware.com/nl/cicero-lawpack-
support/online-support/. 

 Voor de update willen we graag een sessie van ongeveer een half uur inplannen met de 

kantoorverantwoordelijke om de algemene instellingen voor te bereiden en om de gewenste 
opleidingen in te plannen. 

 Meteen na de update plannen we een sessie van een uur met een key-user voor het configureren 
van de kantoor instellingen. 

 Daarna volgen korte e-Learning sessies volgens opgemaakte planning.  
Korte e-Learning sessies om al doende te leren en vragen te beantwoorden. 

 
VOOR DE UPDATE : 
 
Dag1 30’ Bespreken van de Algemene kantoorinstellingen + Plannen e-Learning sessies 
 

NA DE UPDATE 
 
Dag2 60’ Configuratie Kantoor (Settings/Users/Werkgroepen/DMS) (samen met key-user) 
Dag2 30’ Relations  (key-user + administratieve medewerkers die Relaties aanmaken) 
Dag3 30’ Matters  (key-user + administratieve medewerkers die Dossiers aanmaken) 
Dag3 30’ Documentbeheer  (key-user + alle medewerkers) 

Dag4 30’ Tasks en Agenda  (key-user + alle medewerkers) 
 
Dag5 30’ Configuratie Boekhouding en Facturatie (samen met key-user) 
Dag6 60’ Billing  (key-user + medewerkers die factureren) 
Dag7 30’ Accounting (key-user + medewerkers die boekhoud administratie voeren) 
 
Dag8 30’ Incasso 

Dag9 30’ Reports  (key-user en vennoten) 
Dag10 30’ Sjablonen  (samen met key-user) 
 

3. CONTACT MET UW NETWERKBEHEERDER 

 Als u de installatie laat uitvoeren door een Cicero medewerker heeft hij belangrijke informatie nodig 

(uw hardware, software, gebruikersnamen, wachtwoorden, etc.) 

4. INSTALLATIE - CICERO SETUP 

 Cicero Setup voor Update Cicero v10 (cf. Installation Note) 
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