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1. INLEIDING 

Hierbij de releasenotes versie 5.02.30.  
 
Dit document bevat de release notes versie 5.02.30. Deze release notes beschrijft de verbeteringen 
en nieuwe functionaliteiten. 
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2. DOSSIERS 

Gewijzigd 
• "Dossiers" | "Urenregistratie" | "Uurregel". Aan het einde van de regel staat een menu (drie 

puntjes) met de opties: 
 
 Nog niet gekoppelde uurregel: 

o Wijzig urenregel 
o Splits urenregel 
o Tariefinformatie 
o Verwijderen 

 
 Gekoppelde uurregel: 

o Tariefinformatie 
o Verwijzing naar notanummer/debiteur waaraan de regel gekoppeld is 

 
• Diverse aanpassingen om documentenstructuur beter op te bouwen ("Dossier" | 

"Documenten"). 
 
Opgelost 
• Het is op dit moment mogelijk om de bestandsnaam te wijzigen en een te lange naam te geven 

waardoor padnaam te lang wordt (>256 tekens, limiet van Windows). 
Daarna is het bestand niet meer te openen. 

 
• Foutmelding bij het verslepen van een e-mail vanuit Outlook naar NEXTassyst. De e-mail wordt 

wel opgeslagen in NEXTassyst. Geen "Groen" blokje in Outlook. 
 
• Afdrukken dossierkaart ("Dossiers" | "Extra" | "Dossierkaart") toonde alleen de afdruk van de 

eerste notitie. De overige notities werden niet afgedrukt. 
 
• "Dossiers" | "Urenregistratie" | een selectie maakt van een periode | "Urenoverzichten". Dan 

wordt de periode genegeerd. 
 
• Bij rechtsgebied "Diversen (5000)" kan alleen gekozen worden voor "Declaratie", niet voor 

"Voorschotnota" of andere "Nota's". 
 
• "Dossiers" | "Documenten" | "Prullenbak". Meerdere documenten "Selecteren" of "Verwijderen". 

De vraag selectie verwijderen wordt gesteld. Voor alle geselecteerde documenten vervolgens 
een extra vraag of deze daadwerkelijk verwijderd moeten worden. Indien keuze "Verwijderen" 
gemaakt wordt, blijven de documenten toch staan. Ook in de verkenner worden ze niet 
verwijderd. 

 
• ECH afloszaak: Probleem opgelost voor wat  betreft de melding "Kan document niet 
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wegschrijven. Raadpleeg systeembeheerder". 
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3. RELATIE 

Opgelost 
• Onjuiste koppeling WID scanner indien BSN nummer leeg is in NEXTassyst en de scan heeft 

ook een leeg BSN nummer. 
 
• Selecteren en kopiëren van gegevens welke in "Relatie" | "Lijst" vermeld staan d.m.v. selecteren 

met de muis en Ctrl+C. 
 
• Bij het ontkoppelen van een relatie en het opnieuw koppelen van een nieuwe partner d.m.v. de 

knop "Nieuw" verscheen er een foutmelding. 
 
Gewijzigd 
• "Relatie" | "Bewerken" | "Rechercheren KVK" | vinkje "Compliance check" behoudt zijn selectie 

voor de volgende recherche. Staat deze aangevinkt dan zal het vinkje bij de volgende 
recherche van een rechtspersoon ook aan staan. En visa versa. 
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4. HOME 

Opgelost 
• "Home" | "Recherches" | "Her- en narecherches" werkten niet. 
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5. AGENDA 

Opgelost 
• Afspraak periode van 5 minuten mogelijk 
 
• Tijdvakduur voor weergave kun je instellen op: 
 5, 10, 15 of 30 minuten . 
 Deze instelling kan vastgelegd in "Menu" | "Beheer" | "E-mail/Agenda" | tabblad "Agenda" | veld 

"Standaard duur". 
 


