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1. INLEIDING 

Hierbij de releasenotes versie 4.09.02.  
 
In de afgelopen periode zijn er d.m.v. kleine updates diverse verbeteringen doorgevoerd en enkele 
nieuwe functionaliteiten toegevoegd zoals aangifte OVB. 
In deze releasenotes zijn deze verbeteringen/functionaliteiten beschreven. 
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2. BEHEER - P&O 

2.1 Gewijzigd 

• "Update IT database" verplaatst naar menubalk. Met andere woorden deze optie is in iedere 
subfunctie beschikbaar. 
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3. DOSSIERS 

3.1 Opgelost 

• "Dossiers" | "Algemeen" | tabblad "Registergoed" | Volledige registergoed kaart 
 Kadastrale gemeente Ee wordt niet vermeld in de KIK omschrijving 
 
• "Dossiers" | "Algemeen" | tabblad "Registergoed" | Volledige registergoed kaart | "Extra" 
 Link "Energielabel" werkt niet meer. Reden website is gewijzigd 
 
• "Dossiers" | "Partijen" | "Sorteer volgorde" 
 Sorteervolgorde blijf gehandhaafd binnen het dossier totdat een ander dossier wordt 

geraadpleegd. Daarna wordt de dossiervolgorde weer op "default" geplaatst. 
 

 
 
 Bij openen van dossier staat sorteervolgorde op 'default' (de standaard groepering per 

hoedanigheid etc...). 
 
• "Dossiers" | "Documenten" 
 Het aanmaken van een nieuwe versie via de optie "openen als nieuwe versie" werkt niet goed. 

Hij maakt wel een nieuwe versie aan, maar opent het document niet. 
 
• "Dossiers" | "Documenten" | "Fax" 
 Een relatie kan meerdere faxnummers hebben. Echter bij het versturen van een fax vanuit een 

dossier werd alleen het eerste faxnummer getoond. Indien een relatie meerdere faxnummers 
vermeld heeft staan in de relatiekaart, worden alle faxnummers getoond in een pop-up 
scherm indien op het nummer geklikt wordt. Het juiste faxnummer kan geselecteerd worden 
door te klikken op het "groene vinkje". 
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• "Dossiers" | "Documenten" | "Dossier online" 
 Publiceren van een brief, document of vragenlijst lukt niet altijd indien direct deze na het 

aanmaken van een nieuw account wordt gepubliceerd.  
 
• "Dossiers" | "Documenten" | "Dossier online" 
 Bij het opslaan van bijlage(n) van inkomende stukken werd de bestandsnaam weergegeven als 

(1) 
 
• "Dossiers" | "Documenten" | "Dossier online" 
 Een bestandsnaam met een punt "ergens" in de naam werd afgekapt bij het omzetten naar 

PDF. De volledige bestandsnaam wordt nu omgezet. 
 
• "Dossiers" | "Financieel" | Aanmaak "Voorschotnota" 
 Wanneer in NEXTassyst een voorschotnota wordt aangemaakt en deze wordt niet genummerd 

dan komt er bij het factuurnummer geen 'pro forma' te staan terwijl dit in een declaratie wel 
het geval is. 

 
• "Dossiers" | "Financieel" | "Nota van afrekening" 
 Berekening negatieve rente (aantal dagen) ging niet in alle gevallen goed bij de overgang van 

zomer- naar wintertijd 
 
• "Dossiers" | "Financieel" | "Nota van afrekening" 
 Een nota van afrekening Engels: 
 Toevoegen van een regel "Honorarium" resulteert in "Notarial Fee Honorarium" (of de tekst van 

de vertaling die ingegeven is) in plaats van ""Notarial Fee". Ten onrechte werd het woord 
"Honorarium" toegevoegd. 

 
• "Dossiers" | "Financieel" | "Nota van afrekening" 
 Invoer van hoofd- of kleine letters van het woord "pm" leverde soms vreemde blokjes op. Bij 

invoer van het woord "PM" in hoofdletters zal deze automatisch omgezet worden naar kleine 
letters. Schrijfwijze mag met of zonder punt  
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4.  RELATIES 

4.1 Opgelost 

• "Relatie" | "Bewerken" | "Registers" 
 Lay-out recherche KVK hersteld 
 
• "Relatie" | "PWF scan" 
 Indien een PWF scan niet gelukt is, was er geen rapport beschikbaar met info. Deze is thans 

wel beschikbaar 
 
• "Relatie" |  "Bewerken" | "Register" 
 KVK uittreksel geeft bij koppelen van een vertegenwoordiger d.m.v. "Via KVK uittreksel" een 

rechtspersoonskaart op in plaats van natuurlijk persoon. 
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5. REPERTORIUM 

5.1 Opgelost 

• "Repertorium" | tabblad " C(L)TR" 
 CTR opgave van een buitenlandse relatie geeft soms een foutmelding bij het versturen naar 

het CDR 
 
• "Repertorium" | tabblad " C(L)TR" 
 CTR opgave met een geboortedatum 00-00-[jaartal] lukt niet. Aangezien dit geen juiste 

formaat is voor een datumveld zal in de relatiekaart 01-01-[jaartal] geplaatst worden. Bij het 
versturen naar het CTR zal wel 00-00-[jaartal] doorgegeven worden 

 
• "Repertorium" | "Overlijdensmeldingen" | "Registreren" 
 Overlijdensmelding kan niet verstuurd worden aangezien er een melding wordt gegeven dat er 

"geen akkoord" is gegeven op het document afkomstig van DocDirect 

5.2 Gewijzigd 

• Mocht deze versie nog niet op uw systeem staan, neem dan contact op met de servicedesk. Zij 
kunnen zorgen dat de functionaliteit wordt toegevoegd. U kunt u versie checken door links 
onderin de versie te controleren 

 
Voor de aangifte OVB worden alleen bepaalde partijhoedanigheden getoond om toe te voegen 
als verkrijger. Door middel van "Ctrl + groene plusje" bij verkrijgers worden alle partijen 
getoond 

5.3 Nieuw 

Aangifte OVB 
Per 1 januari is de inhoud van het elektronische aangiftebericht voor de overdrachtsbelasting 
uitgebreid. Wij zijn blij mede te delen dat wij op 18 januari het certificeringsproces hebben 
doorlopen. Inmiddels bent u geüpdatet met deze nieuwe aangifte wijze. 
Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar onze documentatie. Dat kunt u hier downloaden.  
Daarnaast hebben wij een video over de procedure opgenomen: 
https://www.youtube.com/watch?v=afAfkgQRZmo 
 
Voor een meer inhoudelijke uitleg verwijzen wij u naar de pagina op Notarisnet.  
 

https://nextlegal.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZoZWxwLnBvcnRhbC5uZXh0bGVnYWwubmwlMkZQREYlMkZORVhUYXNzeXN0JTJGT3ZlcmRyYWNodHNiZWxhc3RpbmclMjUyMGFhbmdpZnRlJTI1MjAyMDIyLnBkZg==&sig=DMGxQDMzo9JNnH8Sv75Qw4dicuMQizn41YhpN3nqHbAm&iat=1644487533&a=%7C%7C252420269%7C%7C&account=nextlegal%2Eactivehosted%2Ecom&email=IRK8T1T%2BLUrG2MPCdB2XnQ%3D%3D&s=812e738d5b51614881861ebd3d45fdb5&i=176A272A3A1945
https://nextlegal.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZoZWxwLnBvcnRhbC5uZXh0bGVnYWwubmwlMkZQREYlMkZORVhUYXNzeXN0JTJGT3ZlcmRyYWNodHNiZWxhc3RpbmclMjUyMGFhbmdpZnRlJTI1MjAyMDIyLnBkZg==&sig=DMGxQDMzo9JNnH8Sv75Qw4dicuMQizn41YhpN3nqHbAm&iat=1644487533&a=%7C%7C252420269%7C%7C&account=nextlegal%2Eactivehosted%2Ecom&email=IRK8T1T%2BLUrG2MPCdB2XnQ%3D%3D&s=812e738d5b51614881861ebd3d45fdb5&i=176A272A3A1945
https://www.youtube.com/watch?v=afAfkgQRZmo
https://www.youtube.com/watch?v=afAfkgQRZmo
https://nextlegal.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZub3RhcmlzbmV0Lm5vdGFyaXMubmwlMkZvdmVyZHJhY2h0c2JlbGFzdGluZw==&sig=CDDbVabePYbQJ4EygAXG2SrexqEWDr2DLcZGLe8DWWmE&iat=1644487533&a=%7C%7C252420269%7C%7C&account=nextlegal%2Eactivehosted%2Ecom&email=IRK8T1T%2BLUrG2MPCdB2XnQ%3D%3D&s=812e738d5b51614881861ebd3d45fdb5&i=176A272A3A1943
https://nextlegal.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZub3RhcmlzbmV0Lm5vdGFyaXMubmwlMkZvdmVyZHJhY2h0c2JlbGFzdGluZw==&sig=CDDbVabePYbQJ4EygAXG2SrexqEWDr2DLcZGLe8DWWmE&iat=1644487533&a=%7C%7C252420269%7C%7C&account=nextlegal%2Eactivehosted%2Ecom&email=IRK8T1T%2BLUrG2MPCdB2XnQ%3D%3D&s=812e738d5b51614881861ebd3d45fdb5&i=176A272A3A1943
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6. UREN 

6.1 Gewijzigd 

• "Uren" | "mogen mijn uren zien" (medewerkers worden getoond waar aangegeven staat dat 
deze door andere gezien mogen worden) 

 
 Ten onrechte werden medewerkers getoond die niet meer in dienst zijn. Thans wordt datum 

"uit dienst + 7 dagen" gehanteerd om medewerkers wel of niet te tonen. 
 
 In onderstaand voorbeeld is "Medewerker Y" per 28 januari 2021 uit dienst. Op 5 februari 2021 

wordt "Medewerker Y" niet meer getoond. Terug in de tijd van voor 28 januari 2021 wordt 
"Medewerker Y" wel getoond. 
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7. ROYEMENTEN 

7.1 Opgelost 

• "Royementen" | "Volmachten" | "Zoeken volmachten" 
 Alleen het zoeken met het vinkje "Datum retour leeg" leverde een foutmelding op 
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8. FINANCIEEL 

8.1 Opgelost 

• "Financieel" | "Notasets" | "Vertalingen" 
 Offertes in het Engels. Sets zijn vertaald maar bij het afdrukken worden de regels in het 

Nederlands geplaatst 


