UW COMPLETE
JURIDISCHE
VAKBIBLIOTHEEK
ONLINE
XPOSI Legal Library
de slimme totaaloplossing
voor juridische professionals.

ALTIJD EEN ACTUELE
COLLECTIE BOEKEN
VOOR EEN SCHERPE
PRIJS!
Met XPOSI Legal Library beschikt
u altijd over een goed gesorteerd,
actueel aanbod van juridische
vakliteratuur. Uw persoonlijke
bibliotheek, toegankelijk via elk
device.

HOE HET WERKT
XPOSI Legal Library biedt een goed gesorteerd,
actueel aanbod van juridische
literatuur. Uw eigen bibliotheek is toegankelijk
via desktop, tablet en mobiele telefoon.
Een abonnement op XPOSI Legal Library maakt
enkele honderden relevante boeken op de
meest gangbare juridische vakgebieden toegankelijk voor een lage vaste prijs.
U kunt ze doorbladeren, zoals met een papieren
uitgave, maar ook handig in één keer doorzoeken met de slimme fulltext zoekfunctie (waarmee
u ook kunt filteren op rechtsgebieden, auteurs
en meer).

Een slimme totaaloplossing
voor advocaten, notarissen
en andere juridische
professionals.
XPOSI bevat actuele uitgaven van veel van
de belangrijkste Nederlandse uitgeverijen
van juridische literatuur:

Kijk voor een actueel overzicht van de uitgaven
die deel uitmaken van het basis-abonnement
op: www.xposi.com/xllcollectie.
Kleur logo is PMS 1797 C en Zwart

www.xposi.com

MET XPOSI LEGAL LIBRARY

KWALITEIT GEGARANDEERD

bespaart u veel tijd, kastruimte
en geld

Juristen voor juristen! Dat is het motto van
XPOSI Legal Library.

ontsluit u juridische kennis heel
eenvoudig op elke locatie

Wij van Square, die XPOSI Legal Library hebben ontwikkeld, zijn al vele jaren dé specialist
in het handig ordenen van vakinformatie in
een digitale omgeving. Als sinds 1985 leveren
wij bibliotheekoplossingen die onder meer
door een groot aantal top-advocatenkantoren
worden gebruikt. Sinds 2016 kozen meerdere
vooraanstaande kantoren voor XPOSI. Met
XPOSI Legal Library is onze kwaliteitsoplossing nu ook beschikbaar voor kleine kantoren
en individuele juridische professionals.

heeft u de bibliotheek van een
groot kantoor onder één muisklik.

UW EIGEN BIBLIOTHEEK
XPOSI is sinds 2016 de eerste en grootste
Nederlandse online juridische bibliotheek. De
collectie bevat ruim 17.000 publicaties. Dagelijks worden nieuw verschenen uitgaven toegevoegd.
XPOSI Legal Library biedt u toegang tot een
brede collectie actuele uitgaven van veel van
de belangrijkste Nederlandse uitgeverijen. Met
het basis-abonnement beschikt u al over een
heel complete bibliotheek.
In de toekomst biedt XPOSI u bovendien de
mogelijkheid om boeken naar uw keuze aan te
schaffen en toe te voegen aan uw persoonlijke
bibliotheek. U kunt zo ook geheel naar eigen
smaak een collectie samenstellen. De boeken
die u aanschaft zijn meteen beschikbaar. Op
deze wijze zijn dan ook boeken van andere uitgevers beschikbaar in uw online bibliotheek.

Converteer uw bestaande
papieren bibliotheek
Wilt u uw bestaande papieren bibliotheek geheel of gedeeltelijk digitaliseren? Dat kan ook.
Enkele grote kantoren gingen u hierin voor,
waardoor inmiddels al veel oude boeken zijn
gedigitaliseerd (gescand). Bij het omzetten van
uw papieren bibliotheek kan gebruik gemaakt
worden van de reeds beschikbare materialen.
Tevens is het mogelijk de nog niet digitaal
beschikbare boeken te laten scannen. Neemt u
voor meer details over de mogelijkheden
contact met ons op via info@xposi.com.

www.xposi.com

Omdat alleen het beste goed genoeg is, werken we voortdurend actief aan het verbeteren
van het product, samen met onze klanten en
met de uitgevers van de boeken. Daarnaast
werken we samen met gespecialiseerde
partners zoals bijvoorbeeld de Praktizijnsbibliotheek die ons helpt de metadata van de
publicaties te verbeteren.
Onze processen voor het bewaken van de
kwaliteit en veiligheid van onze oplossingen
en diensten zijn gecertificeerd conform ISO
9001 en ISO 27001.

‘Square is al vele jaren een
vertrouwde partner voor onze
juridische bibliotheek. Samen
met Square en de uitgevers
hebben wij als eerst kantoor een
geheel digitale bibliotheek
gerealiseerd. XPOSI is een
uitstekende tool voor onze
advocaten om plaats- en
tijdonafhankelijk te beschikken
over de benodigde vakliteratuur.’
Peter Piepers
Manager Support & Innovation
Van Doorne

PRIJZEN XPOSI LEGAL LIBRARY

1 persoon

2-5 personen

6-10 personen

€20,- per maand

€ 69,- per maand)

€ 149,- per maand

Voor slechts €20,- per
maand krijgt u persoonlijk
toegang tot de uitgebreide
basiscollectie van XPOSI
Legal Library.

Met 2-5 collega’s gebruik maken
van XPOSI? Kies dan voor dit
speciale team-abonnement met
3 licenties van elk boek.
In een gezamenlijke bibliotheek
kunnen alle teamleden ook
gebruik maken van eventueel
los aangeschafte boeklicenties
(binnenkort mogelijk).

Met meer dan 5 collega’s
gebruik maken van XPOSI?
Kies dan voor dit speciale
team-abonnement met 7
licenties van elk boek.
In een gezamenlijke bibliotheek
kunnen alle teamleden ook
gebruik maken van eventueel
los aangeschafte boeklicenties
(binnenkort mogelijk).

Alle genoemde tarieven betreffen jaar-abonnementen zoals vastgesteld ten tijde van de lancering (april 2020).
Abonnementen worden per jaar vooraf gefactureerd. Na ontvangst van uw betaling worden de licenties
beschikbaar gemaakt.

Actie: In aanloop naar een brede lancering van XPOSI Legal Library bieden wij leden van de

Praktizijns-Sociëteit de mogelijkheid om nu al als eerste te beschikken over de voordelen van XPOSI.
In samenwerking met de uitgevers kunnen wij leden een korting bieden van 25% op het
individuele jaarabonnement of 10% op de team-abonnementen.

HET AANMELDPROCES
1. Aanmelden

U kunt zich aanmelden via: www.praktizijn.nl/legal-library/
Hiervoor dient u te beschikken over een geldig
ledenaccount bij de Praktizijn. Op het formulier
geeft u aan welke abonnementsoptie u kiest.

2. Betalen

Vervolgens maken wij voor u het abonnement in orde,
en sturen u een factuur met betaallink.

3. Inloggen

Na ontvangst van uw betaling sturen wij u de inlog
gegevens voor uw online bibliotheek.
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info@xposi.com
www.xposi.com
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