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1.

INLEIDING

Hierbij de releasenotes versie 4.08.
In de afgelopen periode zijn er d.m.v. kleine updates diverse verbeteringen doorgevoerd en enkele
nieuwe functionaliteiten toegevoegd.
In deze releasenotes zijn deze verbeteringen/functionaliteiten beschreven.

NEXTassyst - Releasenotes - versie 4.08

3 / 14

2.
•

KIK
Alle KIK akten en royementsakte zijn aangepast naar de laatste stylesheets van het Kadaster.
Aangepaste modellen en macro's zijn reeds uitgeleverd.
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3.

HOME - CTR

3.1

Gewijzigd

CTR | Tabblad CTR/CLTR opgaven
• CTR verstuurd | filter opties uitgebreid:

o
o
o
o

laatste 41 dagen (standaard periode)
openstaande registraties (alle openstaande meldingen sinds ingebruikname CTR versie 3)
Periode (op te geven periode voor het ophalen van registraties)
Alle registraties voor [jaar]

CTR | Tabblad CTR
• Via de webclient of telefonisch kunnen wijzigingen gedaan worden op de CTR inschrijvingen.
Die wijzigingen worden middels de gebruikelijke overzichten terug gemeld en worden in
NEXTassyst verwerkt.
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4.

DOSSIERS

4.1

Nieuw

Partijen
• Mogelijkheid om per hoedanigheid de volgorde te bepalen. Van de standaard volgorde kan
afgeweken worden door onder "Dossier" | "Partijen" | rechtermuis op de desbetreffende relatie
te klikken (1).
De optie "Volgorde hoedanigheid" (1) wordt getoond. Na het aanklikken zal er een kolom
toegevoegd worden (2). Hier kan handmatig de volgorde bepaald worden door een oplopende
nummering in te geven. Deze nummering wordt gevisualiseerd bij de hoedanigheid (3).
De volgorde zoals vermeld in NEXTassyst is de volgorde in de (KIK) akte, zowel bij het
automatisch plaatsen van de comparitie als door middel van een Selecteer-opdracht.

Documenten
• Mogelijkheid om CDR afschrift te downloaden, bijvoorbeeld t.b.v. het KvK. Klik hiervoor op het
desbetreffende bestand met de rechtermuis en kies voor "Download Pdf-akte van CDR".
• Omzetten bijlagen e-mail kan nu ook met een sjabloon welke staat in de map
"algemeen\sjablonen\Word".
Royementen | ECH
• Mogelijkheid aflosverzoek voor schepen (Rabobank). In de registergoedkaart van het schip
geeft u aandat het een schip betreft. Het veld "kadastrale gemeente" wordt dan veranderd
naar "Naam schip". Dit laatste veld kan ingevuld worden. Dit is afwijkend van de norm en
daarom alleen van toepassing bij de Rabobank.
4.2

Opgelost

Extra
• KvK Online registreren Handelsregister verwijst nu naar de nieuwe URL.
Documenten
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•
•

Versievergelijk klopte niet. De vergeleken versie werd als oorspronkelijke versie neergezet.
Documenten die worden omgezet bij het versturen via de e-mail werden toch omgezet naar
PDF ondanks de keuze "niet omzetten".

Partijen
• Dubbele debiteur kon niet verwijderd worden. Is nu opgelost.
Financieel
• Indien nota gedupliceerd wordt en de verhouding is 0-100% dan werd ten onrechte 0/1
vermeld als breuk. Thans wordt bij de verhouding 0-100% geen breuk vermeld.
• Sluittekst bij een nota/declaratie is niet meer aan te passen in Word.
• Voor iDEAL bij de nota's van afrekening is het nu zo dat de geldigheidsdatum tot 3 dagen voor
passeren is. Mollie betaalt op werkdagen uit tussen 10:00 en 11:00.
Als de passeerdatum op een maandag is en het tijdstip van passeren voor 11:00 is dan is er
kans dat Mollie het geld nog niet heeft gestort.
•
•

Oplossing: de link is tot donderdag geldig als de passeerdatum op een maandag is.
Bij het dupliceren van een declaratie wordt ook de iDEAL link mee gekopieerd. Dit is uiteraard
niet wenselijk.
Inhoudingen van ECH die ingevoegd worden via sluitnota in de nota van afrekening worden als
positief bedrag ingevoegd. Bedragen worden thans als negatief bedrag ingevoegd. Dit geldt
voor alle soorten sluitnotaregels.

Financieel | tabblad verschotten
• Tarief recherches Kadaster geven het verkeerde tarief. In 2019 was dit een bedrag van € 2,80;
vanaf 1 januari 2020 is dit een bedrag van € 2,95.
4.3
•
•

Gewijzigd
Bij het aanmaken van een creditdeclaratie via "Extra" | "Creditdeclaratie" wordt de
urenspecificatie uitgezet indien deze standaard aan staat.
Bij het aanmaken van een declaratie, kunnen de urenregels gewijzigd worden via het tabblad
"Uren" van de declaratie. Hierbij kan ook de omschrijving van de urenregel gewijzigd worden.
Het veld voor omschrijving is aangepast naar een tekst vak. De omschrijving wordt voortaan in
twee regels getoond. Indien de omschrijving meer tekst bevat kan deze met de scrol buttons
getoond worden.
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5.

RELATIES

5.1

Nieuw

•
•

Indien er geen resultaat is bij het huwelijksgoederenregister, dan zal "geen resultaat"
opgeslagen worden onder "Digitaal".
Via "Relaties" | "Financieel" | "betalingstermijn" kan de betaaltermijn voor de relatie/debiteur
worden vastgelegd. De getoonde waarden zijn de waarden welke in AFAS Profit zijn
toegestaan.

Bij het aanpassen van deze instelling wordt de relatie (opnieuw) direct geëxporteerd naar
AFAS Profit, zodat de betalingstermijn in NEXTassyst overeenkomt met de betaaltermijn in
AFAS Profit.
Deze ingestelde termijn wordt overgenomen bij het aanmaken van een nieuwe declaratie.
Eventueel kan deze bij de declaratie nog wel aangepast worden.

De optie om de betaaltermijn in te geven bij een relatie is gekoppeld aan de privilege
"Financieel".
5.2
•
5.3

Opgelost
Rechercheren huwelijksgoederenregister.
Gewijzigd

CTR inlichtingen buitenland
• Het is vanaf nu mogelijk om een inlichtingenverzoek op te vragen van iemand die nog in leven
is. Dit kan gedaan worden door geen overlijdensdatum in te vullen bij het doen van het
inlichtingenverzoek.
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•

Rusland is niet langer een ARERT-land.

Vis check weergave
• Weergave van vermist legitimatiebewijs op relatiekaart.
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6.

REPERTORIUM

6.1

Opgelost

•

In onderhands repertorium ontbreekt "Beheer".
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7.

TAKEN

7.1

Nieuw

•

"Toon alleen" vinkje zorgt ervoor dat alleen de taken van de desbetreffende medewerker
worden getoond en niet de taken die voortvloeien uit het feit dat de medewerker aan een
groep/functie gekoppeld is.
Bijvoorbeeld
Medewerker X heeft een taak welke gekoppeld is aan een groep en vervolgens toegekend aan
medewerker X. Door vinkje "Toon alleen" aan te vinken worden alleen de taken getoond die
expliciet alleen aan medewerker X zijn gekoppeld.
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8.

BEHEER

8.1

Opgelost

•

"Beheer" | "Groepen" | "Agenda groepen"
Ook de inactieve medewerkers werden getoond tijdens het aanpassen van een agendagroep
of het tonen van de medewerker groep.
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9.

P&O

9.1

Nieuw

•
•
9.2
•

"P&O" | "Privileges" | tweede tabblad "Uren"
Mogelijkheid tot het selecteren van meerdere medewerkers ("Mag ik uren van zien"). Voorheen
één voor één toevoegen van medewerkers.
"P&O" | "Privileges" | "Financieel"
Mogelijkheid om betalingstermijn in te stellen bij een relatie/debiteur.
Gewijzigd
"P&O" | "Privileges" | tabblad "Uren"
Mogelijkheid tot het selecteren van meerdere medewerkers ("Mogen mijn uren zien"). Voorheen
één voor één toevoegen van medewerkers.
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