NEXTid
versie 04-2020

Inhoudsopgave
1. Beheer .............................................................................................................................................. 3
2. Home ................................................................................................................................................ 4

NEXTassyst - NEXTid - versie 04-2020

2/5

1.

BEHEER

In "Beheer" | "Bestanden" zal door een medewerker van NEXTlegal de locatie worden ingesteld waar
de scan importer de documenten plaatst.
Daarnaast zal er een taak door deze medewerker worden ingesteld die er voor zorgt dat iedere
twee minuten gecontroleerd wordt of er nieuwe scans zijn.
Indien er nieuwe scans zijn, dan zullen deze verwerkt worden. Mocht er door NEXTassyst niet
automatisch een koppeling gemaakt kunnen worden met een bestaande clientkaart, dan wordt de
scan geplaatst in de lijst "te verwerken" (="Home" | "ID scans" | "Te verwerken"). Op dat moment kan
handmatig de koppeling gemaakt worden.
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2.

HOME

Onder "Home" | "ID Scans" zijn opties beschikbaar voor verwerkte/te verwerken gescande
legitimatiebewijzen.
Scans kunnen automatisch aan een relatie gekoppeld worden.
De criteria voor het automatisch koppelen zijn:
• Er wordt gezocht op BSN nummer. Wordt de relatie niet gevonden, dan wordt gezocht op
• Achternaam, voorletter(s) en geboortedatum. Wordt de relatie niet gevonden, dan zal de scan
handmatig verwerkt moeten worden.

Uitleg per optie:
1. Getoonde lijst specifiek filteren op naam.
2.

Mocht de lijst niet up-to-date zijn dan kan deze vernieuwd worden.

3.

"Te verwerken" scans. De scan heeft geen koppeling kunnen maken met een relatie. Zie de
criteria hiervoor beschreven.
De lijst toont het volgende:
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A.
B.
C.
D.
4.

Handmatig koppelen van de scan aan een relatie. Er zal nogmaals automatisch een
zoekopdracht worden uitgevoerd op grond van de aanwezige criteria. Vervolgens de
mogelijkheid om zelf een zoekopdracht uit te voeren of de relatie nieuw aan te maken.
Vinkje "VIS" betekent dat bij het koppelen van de scan aan de relatie ook direct de VIS
check wordt uitgevoerd.
Het openen van de scan.
Het verwijderen van de scan.

"Verwerkt". Deze optie toont alle verwerkte scans.
De lijst toont het volgende:

A.
B.
C.
D.

E.
F.

Het openen van de scan.
Relatienummer. Klikken op dit nummer activeert de relatiekaart.
Direct bewerken van de relatiekaart (volledige kaart).
Toont een pop-up scherm met de legitimatiegegevens. Indien er meerdere
legitimatiebewijzen zijn, kan "standaard" aangevinkt worden. Deze "standaard" zal
opgenomen worden in de comparatie.
Let op: indien er reeds een KIK akte is aangemaakt en "standaard" wordt gewijzigd, dan
dient de akte opnieuw gegenereerd te worden. Er is anders een verschil tussen het pdfbestand en het XML bestand. Dit resulteert in het afkeuren van de akte.
Datum waarop de VIS recherche voor het laatst uitgevoerd is.
Het openen van de VIS recherche.

5.

Filter mogelijkheid voor het tonen van de resultaten ("alles", alleen "vandaag", of alleen
"gisteren").

6.

"Preview venster" toont het gescande document in een apart scherm. Dit preview venster kan
ook verplaatst worden naar een andere positie op het scherm of op een ander scherm.
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