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1. INLEIDING 

Dit document bevat de release notes t/m versie 4.10.27, deze release notes beschrijft de 
verbeteringen en nieuwe functionaliteiten. Visuele aanpassingen m.b.t. iconen en kleur gebruik zijn 
niet beschreven.   
 
In de afgelopen periode zijn er d.m.v. kleine updates diverse verbeteringen doorgevoerd en enkele 
nieuwe functionaliteiten toegevoegd zoals geïntegreerd SYVAS. 
De laatste aanpassingen voor SYVAS worden apart beschreven en rondgestuurd in week 1 van 2023. 
 
Daarnaast wordt in er in de nacht van 31 december 2022 op 1 januari 2023 op grond van aanname 
automatisch de tekst aangepast in "Menu" | "Beheer" | "Aktetekst" voor het verwijderen van de 
legitimatiegegevens. Mocht dit niet gelukt zijn, dan zal er een melding gegeven worden bij de 
aanmaak van de comparitie. Mits de laatste macro geplaatst in bij de gebruikers. Dit plaatsen van 
de macro geschiedt op het moment dat er ingelogd wordt op de omgeving waar NEXTassyst draait 
en de vorige aanmelding netjes afgemeld is. 
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2. HOME 

2.1 Nieuw 

• Dashboard op Home met diverse meldingen. 
 

  
 
 Klikken op de melding zorgt er voor dat de betreffende functie geactiveerd wordt 
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3. BEHEER 

3.1 Financieel 

• Nieuwe mogelijkheden voor verzenden UBL facturen. Vinkje e-Factuur-e-invoicing - Universal 
Business Language (UBL) waarbij verplichte velden ingevuld moeten worden. 
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4. DOSSIER 

4.1 Financieel 

• Indien UBL geactiveerd is in Beheer dan zal bij het versturen van een declaratie naar een 
rechtspersoon automatisch ook een XML bestand aangemaakt worden. 

  Stappen: 
o Maak een declaratie aan. 
o Koppel een rechtspersoon als debiteur. 
o Nummer de factuur. 
o Kies voor "Extra" | "Verzenden als bijlage". 
o Naast een PDF factuur wordt er ook een XML bestand toegevoegd. 
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5. RELATIE 

5.1 Gewijzigd 

• Tabblad KVK verwijderd. Rechercheren rechtspersoon wordt uitgevoerd via Company.info bij 
de KVK. 

 

  

5.2 Nieuw 

• Zoek mogelijkheid uitgebreid met "zoeken op BTW nummer". 
 
• Link voor het openen van het handelsregister of Company.info in een browser. Dit werkt vanuit 

"Relatie | Bewerken" of vanuit "Relatie | Algemeen". 
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 Bij de link naar het handelsregister wordt de website geactiveerd waar producten van de 

desbetreffende organisatie besteld kunnen worden. 
 Bij de link van company.info wordt de website geactiveerd van de desbetreffende organisatie 

met alle bekende gegevens. 
 
• Ingeval van een Belgische onderneming, wordt het Belgisch handelsregister (Public Search 

(KBO)) geactiveerd in een browser. Dit geldt zowel vanuit "Relatie | Bewerken" als vanuit "Relatie 
| Algemeen". 



 
 
 

 

 

NEXTassyst - Releasenotes - versie 4.10.27 (40129-O/40096-C)  9 / 10 
 

6. REPERTORIUM 

6.1 Gewijzigd 

• Repertorium | BVI Koppelen. 
 Het is weer mogelijk gemaakt om BVI bestanden die van de SYVAS website van het kadaster 

zijn gedownload, semi-automatisch te verwerken in het repertorium. 
 

6.2 Nieuw 

• Repertorium | SYVAS. 
 Geïntegreerd versturen van kadasterstukken naar het Kadaster. Zie voor nadere uitleg de 

documentatie onder de F1 knop in NEXTassyst of de link: https://help.portal.nextlegal.nl/ 
"Documentatie NEXTassyst" en "Stap voor Stap". 

 
 PDF Documentatie SYVAS: 

https://help.portal.nextlegal.nl/PDF/NEXTassyst/svs/stapvoorstapSYVASNEXTassyst_19-10-
2022.pdf 

 
 

https://help.portal.nextlegal.nl/
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7. ROYEMENTEN 

7.1 Gewijzigd 

• KIK royementsakte: stylesheet 20180501000010 vervangen door 20190826000010 (=nieuwste 
versie van het Kadaster). 


