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1. INLEIDING 

Hierbij de releasenotes versie 5.02.21.  
 
Dit document bevat de release notes versie 5.02.21. Deze release notes beschrijft de verbeteringen 
en nieuwe functionaliteiten. 
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2. DOSSIER 

Opgelost 
• Versturen van documenten met NEXTsign waarin het documentnummer staat opgenomen als 

veldcode werd niet overgenomen in het PDF document. 
 
• "Dossier" | "Documenten" diverse verbeteringen zoals: 

o weergave van de boomstructuur is versneld 
o gebruikte lettertype is zoveel mogelijk gelijk getrokken en 
o de regelhoogte die één laag (tree-item) nodig heeft, is in lijn gebracht met de regelhoogte 

van de selectie van manager/verkenner/dossier online enzovoorts. 
 
• DMS: zoek opties ook tonen indien geen gebruik wordt gemaakt van "Full text search". 
 Filter op: 

o datum bereik 
o bestandstype 

 
• "Dossier" | "Algemeen" | tabblad "Registergoed" | "Recherches" | tabblad "Brondocument". Er kon 

geen vinkje geplaatst worden bij het rechercheren van een brondocument. 
 
• Overboeken van uurregels naar een ander dossier: wel bevestiging dat de uren worden 

overgezet maar zijn niet terug te vinden onder het juiste dossier. 
 
Nieuw 
• Het is mogelijk om bestanden vanuit NEXTassyst te kopieren naar het klembord van de 

computer en deze te plakken in bijvoorbeeld een Outlook e-mail. 
 
 Stappen: 

o Klik op een document om met de rechtermuis het  menu te openen met de bijbehorende 
opties; 

o Kies voor de optie "Kopiëren". 
o Ga naar bijvoorbeeld Outlook en open een nieuwe e-mail (of beantwoord een ontvangen 

e-mail); 
o Plak hier (ctrl+v) het document. 

 
 Deze methodiek werkt voor alle documenten binnen uw dossier. 
 

De volgende voorwaarden zijn hiervoor van toepassing: 
o Maximaal 5 bestanden tegelijk. 
o Het document dient geclassificeerd te zijn. 
o Documenten worden niet automatisch omgezet naar pdf. 
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3. AGENDA 

Opgelost 
• Afdrukken van de agenda kan alleen in portrait formaat. Thans mogelijkheid om af te drukken 

via de browser waarbij vervolgens bij de afdruk voor landscape gekozen kan worden. 
 
• Agenda geeft foutmelding indien de gebruiker zelf geen agendahouder is en ook geen 

standaard groep heeft ingesteld. 
 
• Afdrukken agenda op afdruk gelijk aan de volgorde van aanklikken van de desbetreffende 

agenda's. 
 
• Agenda afspraak maken | "Groene plusje" om dossier te koppelen | na ingave dossiernummer 

foutmelding. 
 
Nieuw 
• Agenda: Instelling overlappende afspraken naast elkaar i.p.v. over elkaar tonen. 
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4. REPERTORIUM 

Opgelost 
• Afdrukken van aktestatistieken geeft de melding dat de functie nog niet geïmplementeerd is. 
 
• Bij het koppelen van een overlijdensmelding waarbij nog geen repertoriumkoppeling bestaat is 

het niet meer mogelijk om een testament uit een verzameldossier te koppelen. Na "Zoek 
dossier" en bevestigd dat er een rep. regel aangemaakt mag worden komt het zoek dossier 
scherm in beeld. Wanneer er vervolgens een dossiernummer wordt ingegeven gebeurt er 
echter niks. 


