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Wil jij als notaris gerust zijn over je IT-omgeving en -infrastructuur? ClearMedia zorgt ervoor 
dat je veilig en efficiënt kan werken, zonder zorgen. Bart Verhelst, eigenaar van IT-provider, 
legt alvast uit hoe Notariaat in de Cloud ervoor heeft gezorgd dat de notarissen in zijn 
netwerk opnieuw op twee oren slapen. 

Benieuwd welke voordelen Notariaat in de Cloud voor jou heeft? Ontdek ze onderaan deze 
whitepaper - of neem contact met ons op en we gaan er samen door! 

Bart Verhelst, eigenaar van IT 
Provider, werkt al een tiental jaar 
samen met ClearMedia. Waar de 
partners zich nu vooral samen 
mee bezighouden: de notariaten 
begeleiden naar Notariaat in de 
Cloud. “Zo zit alle data veilig 
opgeborgen in de cloud, ver weg 
van de oude fysieke server.” Bart 
Verhelst vertelt. 

“Zo’n tiental jaar geleden waren we 
van mening dat een lokale server 
en een lokaal te onderhouden 
serverroom niet meer van deze tijd 
zijn: veel te gevaarlijk voor zowel 
cybercriminelen als voor fysieke 
ongelukken”, aldus Verhelst. “Daarom 
waren wij op zoek naar een vaste 

Veilige data, efficiënte werking

partner die het technische verhaal uit 
handen nam, en waarmee wij konden 
verzekeren dat onze klanten veilig 
kunnen werken.”

ClearMedia raadde KMO in de 
Cloud aan, en dat bleek al snel 
de juiste zet. “Een tool die ervoor 
zorgt dat je efficiënt werkt, zonder 
gevaar op dataverlies: het bleek de 
ideale oplossing. Maar we merkten 
dat de notarissen waarmee wij 
samenwerken nog net dat tikkeltje 
meer nodig hadden om er alles uit 
te halen. Denk bijvoorbeeld aan een 
rechtstreekse verbinding met het 
Beveiligd Notarieel Netwerk.”

“Het is een veilige en 
schaalbare oplossing 
die ervoor zorgt dat 
elke notaris alle nodige 
digitale tools in handen 
heeft.”

Daarom worden alle notarissen 
momenteel overgezet naar Notariaat 
in de Cloud. “Het is een veilige en 
schaalbare oplossing die ervoor zorgt 
dat elke notaris alle nodige digitale 
tools in handen heeft. Zo brengt die 
zijn job piekfijn in orde.”

En dat voor een duidelijk afgesproken 
prijs: “Je kent op voorhand perfect 
je tarief per maand, aangezien 
we met vaste budgetten werken. 
Geen onaangename verrassingen 
aan het einde van de rit dus. In de 
plaats krijg je een veilige, efficiënte 
en performante omgeving, met 
een vaste partner aan je zijde. Weg 
met die helpdesk waar je maar een 
nummertje bent, dus, maar een echte 
samenwerking die ontzorgt. Alleen 
maar voordelen!” sluit Bart Verhelst 
af. 

Dit betekent Notariaat 
in de Cloud voor jou. 

Bart Verhelst 
CEO IT Provider

https://www.clearmedia.be/nl/notariaat-in-de-cloud/
https://youtu.be/3fhErG-rWJk


Dat Notariaat in de Cloud ervoor zorgt dat notarissen veilig kunnen werken, dat staat als een 
paal boven water. Maar op welke manier gebeurt dat dan? ClearMedia-collega Dustin legt 
uit hoe de beveiliging precies werkt. 

Complexe verzameling 
van beveiligingstools

Met Notariaat in de Cloud geniet 
je van een gelaagde beveiliging: 
geen uniek product dat makkelijk 
te hacken is, dus, maar een 
verzameling van verschillende tools. 
Dat gaat van een geavanceerd 
antivirusprogramma met 
gedragsanalyse tot een sterke 
firewall - er wordt echt aan alles 
gedacht. 

De beveiliging achter Notariaat 
in de Cloud uitgelegd

Steeds een expert aan je 
zijde

“Daarbovenop blijven onze partners 
en wij ook steeds aan de zijde van 
de notariaten”, verzekert Dustin. “Zo 
ontdekken we de best practices om 
de beveiligingscomponenten in te 
stellen, zodat we op die manier al 
een groot aantal aanvallen kunnen 
dwarsbomen. Daarnaast custom 
monitoren we wat er zich op de 
omgeving afspeelt om ook daar 
eventuele dreigingen in de kiem te 
smoren.” 

“Dankzij het Notariaat 
in de Cloud-programma 
van ClearMedia ben jij als 
notaris weer helemaal 
gerust.”

“Tot slot nemen wij ook de taak 
op ons om, wat security betreft, 
helemaal op de hoogte te blijven 
van de nieuwste bedreigingen 
én technologieën. Zo hoeven de 
notariaten daar zelf niet mee bezig 
te zijn, maar zijn we de hackers toch 
steeds een stapje voor. Kortom: 
dankzij het Notariaat in de Cloud-
programma van ClearMedia ben jij 
als notaris weer helemaal gerust”, 
sluit Dustin af. 

Ontdek de beveiliging 
voor jouw Notariaat

Dustin Benner 
Cyber Security 
Engineer

https://www.clearmedia.be/nl/producten/notariaat-in-de-cloud/
https://youtu.be/_0c4scR3jjY


Notariaten moeten, net zoals elke KMO, gaan digitaliseren. Zeker in deze nieuwe tijden is het 
van groot belang dat notarissen en hun medewerkers een digitale werkplek hebben die het 
moderne werken ondersteunt. Olivier, CEO van ClearMedia, legt uit hoe Notariaat in de Cloud 
notarissen daarin helpt. 

De unieke oplossing voor Notariaten

Contacteer ons

Olivier 
Malherbe  
CEO 
Clearmedia

Cloudoplossing 
met specifieke 
beveiligingsfeatures

Notariaat in de Cloud is een unieke 
oplossing, specifiek ontwikkeld voor 
notariaten. Die hebben immers 
gevoelige data om mee om te gaan, 
en hebben daardoor nood aan extra 
beveiliging. “Daarom hebben we 
aan de standaard digitale werkplek 
die we hebben gecreëerd voor 
KMO’s enkele extra security features 
toegevoegd - features die specifiek 
op notariskantoren van toepassing 
zijn”, aldus Olivier. 

Die nieuwe oplossing is vervolgens 
naadloos geïntegreerd in het 

Beveiligd Notarieel Netwerk. “We 
hebben voor Notariaat in de Cloud 
trouwens veel interessante en 
waardevolle informatie gekregen 
van Fednot. Een soortgelijke tool 
vind je dus nergens.”

“Je moet als notaris niet 
meer zelf investeren 
in eigen servers; je 
geniet immers meteen 
van de state of the art 
beveiligingsinfrastructuur 
van Notariaat in de 
Cloud.”

Bespaar op budget en tijd

Maar de beveiliging is niet het enige 
voordeel, aldus Olivier. “Je moet 
als notaris niet meer zelf investeren 
in eigen servers; je geniet immers 
meteen van de state of the art 

beveiligingsinfrastructuur van 
Notariaat in de Cloud. Dat werkt 
heel kostenbesparend. En ook in tijd 
win je heel wat: je moet immers zelf 
alle laatste snufjes niet opvolgen.”

“Wekelijks onboarden wij extra 
notariaten op Notariaat in de Cloud.  
Zowel via alle grote softwarespelers 
in de notarismarkt, via een aantal 
erkende IT-partners of zelfs via een 
IT-partner die je zelf kiest, kun je 
zelf ook van de oplossing profiteren. 
Toegankelijk voor iedereen, dus!” 
concludeert Olivier. 

Toch nog graag meer info? 
ClearMedia zal aanwezig zijn op het 
notarieel congres om daar meer 
uitleg te geven over Notariaat in de 
Cloud. 

https://www.clearmedia.be/nl/contact/
https://youtu.be/j_TguQ2Hf-Y


Rechtstreekse verbinding met Beveiligd Notarieel Netwerk: dankzij 
je rechtstreekse verbinding met BNN haal jij er meer rendement uit je 
verbinding met het BNN en werk productiever.

Eigen softwarepakketten: krijg toegang tot je eigen softwarepakketten.

Gemakkelijk: geef je IT volledig uit handen, zodat jij je er geen zorgen 
meer om hoeft te maken. 

Flexibel: werk waar dan ook, wanneer dan ook, vanop elk device.

Eén contactpersoon: weet perfect wie je moet contacteren voor al je 
vragen rond IT. 

Veilig: profiteer van de welbekende beveiligingsfeatures van Microsoft. 
Geen onverwachte cyberattacks of verlies van data, dus! 

Prijs: betaal enkel voor wat je gebruikt en bespaar op de kost van je server.

De voordelen van 
Notariaat in de cloud

Contacteer ons en 
ontvang meer info

Interesse in onze diensten?
Neem contact met ons op!

+32 3 658 00 36

hello@clearmedia.be

dpo@clearmedia.be
ClearMedia NV
Merksemsesteenweg 148
2100 Deurne

BE 0831 425 897

IBAN BE68 0016 2859 4634
BIC GEBABEBB

https://www.clearmedia.be/nl/contact/
https://www.facebook.com/ClearMediaCloud
https://www.linkedin.com/company/clearmedia/

