
 

   
 

Releasenotes 
 

versie 5.02.00 

  



 
 

 

 

NEXTassyst - Releasenotes -  versie 5.02.00  2 / 27 
 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

2. Beheer .............................................................................................................................................. 5 

 Nieuw....................................................................................................................................... 5 

2.1.1 Financieel ............................................................................................................................ 5 

2.1.2 Tabellen ............................................................................................................................... 5 

2.1.3 E-mail/Connectoren ........................................................................................................... 6 

3. P&O ................................................................................................................................................... 7 

 Gewijzigd .................................................................................................................................. 7 

3.1.1 Privileges .............................................................................................................................. 7 

4. Algemeen ......................................................................................................................................... 8 

 Nieuw....................................................................................................................................... 8 

4.1.1 Sidebar ................................................................................................................................ 8 

4.1.2 Lijstweergave ...................................................................................................................... 9 

5. HOME ................................................................................................................................................ 11 
 Nieuw....................................................................................................................................... 11 
5.1.1 Dashboard ........................................................................................................................... 11 
5.1.2 Zoom .................................................................................................................................... 11 

6. Dossiers .......................................................................................................................................... 12 

 Opgelost ................................................................................................................................. 12 

 Nieuw...................................................................................................................................... 13 

6.2.1 Modereren .......................................................................................................................... 13 

6.2.2 Partijen ............................................................................................................................... 15 

6.2.2.1 Afwijkend factuur (e-mail) adres ............................................................................... 15 

6.2.2.2 Dossier uitsluiten van verzameldeclaraties .............................................................. 16 

6.2.3 Documenten ....................................................................................................................... 16 

6.2.3.1 Zoeken ........................................................................................................................ 16 

6.2.3.2 Rubrieken ................................................................................................................... 16 

6.2.3.3 Prullenbak .................................................................................................................. 17 

6.2.3.4 Klembord .................................................................................................................... 17 

6.2.3.5 Documenten verslepen naar dossier ........................................................................ 18 

6.2.3.6 Zoeken ........................................................................................................................ 18 

6.2.3.7 bijlage toevoegen aan mail in outlook ....................................................................... 19 

6.2.3.8 Zippen van bestanden ............................................................................................... 19 

7. Agenda ........................................................................................................................................... 20 

 Nieuw..................................................................................................................................... 20 

7.1.1 Partijen koppelen aan afspraak ....................................................................................... 20 

7.1.2 Documenten koppelen aan afspraak ............................................................................... 20 

 Gewijzigd ............................................................................................................................... 20 

7.2.1 Afspraaktype ..................................................................................................................... 20 

8. Taken .............................................................................................................................................. 21 
 Nieuw...................................................................................................................................... 21 
8.1.1 Een afspraak aanmaken bij een taken. ............................................................................. 21 



 
 
 

 

 

NEXTmatters NG - Releasenotes - versie 5.02.00  3 / 27 
 

9. Relaties .......................................................................................................................................... 22 

 Gewijzigd ............................................................................................................................... 22 

 Nieuw..................................................................................................................................... 22 

 Opgelost ................................................................................................................................ 23 

10. DMS - Document manager ......................................................................................................... 25 

 Gewijzigd ............................................................................................................................... 25 

 



 
 
 

 

 

NEXTmatters NG - Releasenotes - versie 5.02.00  4 / 27 
 

1. INLEIDING 

In dit document treft u de releasenotes tot en met versie 5.02.00, waarin verbeteringen en nieuwe 
functionaliteiten worden beschreven.  
 
Tevens zijn de meest wezenlijke verschillen tussen NEXTmatters NG en de vorige versie, 
NEXTmatters Smart Client, uitgelicht . 
 
Heeft u naar aanleiding van deze releasenotes vragen of wilt u de nieuwe functionaliteiten uit deze 
versie graag live zien? Neem dan contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor 
een training. 
 
NEXTlegal 
servicedesk@nextlegal.nl 
+31 (0)88 20 34 310 

mailto:helpdesk@nextlegal.nl
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2. BEHEER 

 Nieuw 
 

2.1.1 Financieel 

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

  

 

2.1.2 Tabellen 

• Kenmerken 
 Indien kenmerk voor een dossier wordt vastgelegd dan kan bij het kenmerk aangegeven 

worden wat het type van het veld is: 
o Checkbox 
o Datepicker 
o Tag 
o Textfield 
o User 

 

 
 
• Standaard documenten. 
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 In deze tabel kan ingesteld worden welke standaard documenten gekopieerd moeten worden 

naar een nieuw aan te maken dossier. Op dit moment kunnen de documenten nog geen 
intelligente codes bevatten. 

 
o In de Windows Verkenner zal in de map "Modellen" en een nieuwe map aangemaakt 

moeten worden genaamd "Standaard documenten" (indien deze nog niet bestaat). 
o Plaats in deze map de diverse documenten die gekopieerd moeten worden naar de nieuw 

aan te maken dossiers 
o Ga naar "Beheer" | "Tabellen" | "Standaard documenten". 
o (1) Klik op "Ververs" om de documenten in te lezen. 
o Alle documenten worden getoond met een vinkje "actief" 
o (2) Klik op "Bewerken" om een verdere selectie vast te leggen. 

▪ Indien een document in elk dossier geplaatst moet worden dan zal een vinkje 
geplaatst moeten worden bij "Dossier". 

▪ Als een document in een specifiek rechtsgebied geplaatst moet worden, dan zal een 
vinkje geplaatst moeten worden bij het desbetreffende rechtsgebied.  

▪ Of als een document in een specifieke dossiersoort geplaatst moet worden, dan zal 
een vinkje geplaatst moeten worden bij het desbetreffende dossiersoort/soorten. 

▪ Daarnaast kan de "Folder", "Documentcategorie" en "Documenttype" ingesteld 
worden.  

o (3) Er kan een overzicht gemaakt worden op grond van "Rechtsgebied" i.c.m. met 
"Documenttype" (=dossiersoort) welke documenten gekoppeld zijn. 

2.1.3 E-mail/Connectoren 

• Mogelijkheid om automatische e-mail berichten te sturen naar partijen/relaties bij het maken 
c.q. annuleren van een agenda afspraak in NEXTmatters. 

 
 Stappen: 

o Maak twee e-mail modellen aan in de Designer (één voor het bevestigen en de ander voor 
het annuleren van een afspraak) 

o Ga naar Beheer | E-mail/Agenda | tabblad Agenda 
o Koppel bij "E-mail sjablonen" het briefje in de kolom "Bevestiging" en "Annulering" 
o Maak eventueel ook de e-mail modellen in andere talen en koppel deze op dezelfde 

manier 
o Bij het maken c.q. annuleren van een afspraak zal automatisch de mail conform de 

modellen verstuurd worden inclusief een "calendar.ics-bestand" welke er voor zorgt dat 
de afspraak in de agenda van de cliënt geplaatst wordt bij het openen van dit bestand. 
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3. P&O 

 Gewijzigd 

3.1.1 Privileges 

• Nieuwe privileges, te weten: 
o Blokkeer aanmaken dossier : Knop "Nieuw" bij dossiers is niet 

aanwezig. Let op: indien weer 
inschakelen dan kan dit alleen door een 
medewerker die P&O rechten heeft en 
niet de medewerker zelf die het vinkje 
geplaatst heeft bij zichzelf. 

o Modereren : Geeft bij declareren onder de knop Extra 
de functionaliteit om de te factureren 
uren per tijdschrijver in 1x aan te passen 
(op basis van bedrag/tarief). 

o Wijzig bankrekeningnummers 
o Controleer bankrekeningnummers : Per controle zijn kosten van toepassing. 

Om die reden een aparte privilege. 
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4. ALGEMEEN 

 Nieuw 

4.1.1 Sidebar 

Rechts onderin het scherm wordt een sidebar getoond met diverse opties. Deze sidebar is in alle 
hoofdfuncties te benaderen. 
 

 
 
De sidebar bevat de volgende opties: 
 
1. Minimaliseren van het gegevensscherm. 
2. Recent gewijzigde of vandaag ingezien voor wat betreft: 

o (1) "Dossiers", "Relaties", "Recent geopende documenten" en "Vandaag ingezien facturen", 
alsmede 

o (2) het starten van uurregels 
 

 
3. Tonen van "Taken/Dossiersignaleringen", "Taken",  of "Dossier signaleringen". 
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4. Het plaatsen van documenten in het "Klembord". 
5. Favorieten. Is nog in voorbereiding. Bedoeling is om favoriete dossiers te kunnen toevoegen. 
 
 
 
 

4.1.2 Lijstweergave 

  De lijstweergave bij onder andere "Dossier" en "Relaties" is aangepast.  
• De ruimte tussen de regels is vergoot voor een betere leesbaarheid. 
• De horizontale sortering van de kolommen kan worden aangepast. Deze keuze wordt per 

gebruiker onthouden. 
Stappen: 

o Ga met de muis op de gewenste kolomheader staan. 
o Druk de linkermuisknop in en houd deze ingedrukt. 
o Sleep de kolom nu naar rechts of links en laat de muisknop op de gewenste positie 

los. 
• Er kan worden geselecteerd welke kolommen er standaard in de lijstweergave worden 

getoond. Deze keuze wordt per gebruiker onthouden. 
Stappen: 

o Klik in de rechterkant van de lijstweergave op de button "Kolommen" . 
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o Vink vervolgens de kolommen uit die niet zichtbaar hoeven te zijn. 
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5. HOME 

 Nieuw 

5.1.1 Dashboard 

Er wordt een dashboard getoond: 
• Termijnacties 
• E-mail berichten (concept) 
• Urenregistratie 
 
Door op een van de onderdelen te klikken, wordt de desbetreffende functie geactiveerd. 

5.1.2 Zoom 

Per gebruiker kan worden ingesteld in welk zoom percentage NEXT NG geactiveerd moet worden. 
• Klik hiervoor rechts bovenin op (of werkelijke foto)  (1) met de linkermuisknop: 
 
• Klik op Zoom (2) en selecteer het gewenst percentage 
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6. DOSSIERS 

 Opgelost 

• "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" | "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". 

 
 

 
 
 
• "Dossiers" | "Financieel" | Aanmaak "Voorschotnota" 
 Wanneer in NEXTmatters een voorschotnota wordt aangemaakt en deze wordt niet 

genummerd dan komt er bij het factuurnummer geen 'pro forma' te staan terwijl dit in een 
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declaratie wel het geval is. 
 
• "Dossiers" | "Financieel" | "Verschotten" 
 Via  het blauwe icoon "i" kan het informatiescherm van het betreffende verschot worden 

opgeroepen. Dit scherm kan voortaan worden vergroot.  
Stappen: 
o Open het informatie scherm. 
o Ga met de muispijl linksonder op het scherm staan. De muispijl veranderd nu in een 

diagonale dubbele pijl. Hou de linkermuisknop ingedrukt en sleep om het scherm te 
vergroten.  

 
• "Dossiers" | "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. 

 

 Nieuw 

 

6.2.1 Dossierstatus 

De dossierstatus kan niet op "Afgehandeld" worden gezet als er openstaande declaraties op het 
dossier staan. 

6.2.2 Modereren 

• Nadat een declaratie voorstel is aangemaakt (op dossierniveau of vanuit de run), kan deze 
worden gemodereerd. Open de declaratie en ga naar Extra | Modereren: 
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• Selecteer één van de gewenste moderatie types: 

 

 
 

• (1) Pas het tarief aan van de gekozen declarant. 
▪ Klik op "Opslaan" om de wijziging te bevestigen. 

• (2) Pas het totaal aan honorarium aan van de gekozen declarant. 
▪ Klik op "Opslaan" om de wijziging te bevestigen. 
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• (3) Pas het totaal honorarium van de declaratie bedragsmatig aan. 
▪ Klik op "Herberekenen" en daarna op "Opslaan" om de wijziging te bevestigen. 

• (4) Pas het totaal honorarium van de declaratie procentueel aan. 
▪ Klik op "Herberekenen" en daarna op "Opslaan" om de wijziging te bevestigen. 

• (5) Pas het totaal van de gehele declaratie aan. vul een bedrag in inclusief BTW. 
▪ Klik op "Herberekenen" en daarna op "Opslaan" om de wijziging te bevestigen. 
▪ De wijziging wordt met terugwerkende kracht op het honorarium en eventuele 

kantoorkosten toegepast. Verschotten behouden hun oorspronkelijke waarde. 
• NB: de toegepaste moderatie wordt onthouden. Hiermee dient rekening te worden 

gehouden wanneer het declaratie voorstel word verwijderd en opnieuw gegenereerd. 
 
 
 
 

6.2.3 Partijen 

6.2.3.1 Afwijkend factuur (e-mail) adres 

o Factuur e-mailadres: gebruik deze om voor het specifieke dossier een alternatief factuur 
e-mailadres te gebruiken. 

 

  
 

o Factuuradres: gebruik deze om voor het specifieke dossier een alternatief factuuradres 
te gebruiken. 
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6.2.3.2 Dossier uitsluiten van verzameldeclaraties 

o Wanneer bij een relatie is aangeven dat de declaraties moeten worden verzameld, kan dit 
per dossier worden uitgesloten. Selecteer bij Partijen | Tariefafspraken voor de gewenste 
debiteur (en)  het vinkje "Declaraties niet verzamelen" :  
 

 

6.2.4 Documenten 

6.2.4.1 Zoeken 

• Diverse mogelijkheden onder opties zoals "Alles selecteren" of tonen of verbergen van 
bepaalde opties. Bijvoorbeeld "Alles selecteren" kunnen in één keer alle documenten 
verwijderd of geopend worden. 

 
 

 
 

6.2.4.2 Rubrieken 

• Mogelijkheid met de rechtermuis op een map in de boomstructuur om een "rubriek" aan te 
maken (vanuit de "Document manager"). Het maken van folders is niet mogelijk vanuit de 
"Document manager" maar wel vanuit de "Dossier verkenner". 
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6.2.4.3 Prullenbak 

• In de boomstructuur wordt de "Prullenbak" van het dossier getoond. Hier staan alle 
documenten die via NEXTmatters zijn verwijderd. 

 
 Op een verwijderd document kan geklikt worden met de rechtermuis met de opties: 

o Openen 
o Link 
o Zet op klembord 
o Afdrukken 
o Verwijder permanent 
o Herstel document 

 

6.2.4.4 Klembord 

• Rechtermuis optie "Zet op klembord" bij documenten kan toegepast worden bij bijvoorbeeld 
documenten die nog aandacht nodig hebben. Op eenvoudige wijze zijn deze documenten 
vervolgens weer te benaderen. 

 
 Stappen 

o Klik bij het gewenste document met de rechtermuis en kies voor "Zet op klembord" 
o De blauwe balk rechts van het programma bestaat uit diverse iconen. Onder andere 

"klembord". 
 

 
 

o Klik op dit icoon. Er wordt een extra panel geactiveerd waarbij het documenten of de 
documenten getoond worden die in het klembord zijn geplaatst. 

o Klikken op het desbetreffende document met de rechtermuis geeft de volgende opties: 
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▪ "Openen" van het desbetreffende document. 
▪ Ga naar dossier [xxx]. 
▪ Kopieer nar dossier. 
▪ Verplaats naar dossier. 
▪ Verzenden via Outlook. 
▪ Verwijder uit klembord. 

6.2.4.5 Documenten verslepen naar dossier 

• "Verslepen" of "Bladeren" van bestanden (e-mail en overige documenten) die toegevoegd 
moeten worden aan het dossier kan d.m.v. het "verslepen"/"bladeren" links onderin dit vak: 

 

  
 

6.2.4.6 Zoeken 

• Er kan gezocht worden op "bestandsnaam". Ook van toepassing indien "Full text search" actief 
is. 

 

 
 
• Extra mogelijkheden t.a.v. de weergave van de documenten en het (de)selecteren van 

documenten. 
 Indien voor het gekozen dossier gebruik wordt gemaakt van de NEXTportal kan hier ook de 

inlogpagina geactiveerd worden en het adres gekopieerd worden om toe te sturen naar de 
klant. 
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6.2.4.7 bijlage toevoegen aan mail in outlook 

• Mogelijkheid om documenten uit het dossier en vervolgens uit andere dossiers/relaties te 
mailen via Outlook d.m.v.: 
o Selecteer het eerste document of documenten. 
o Klik met de rechtermuis en kies voor "Verzenden via Outlook" (via NEXTmatters kan ook 

op deze wijze). 
o Mogelijkheid om het document om te zetten naar PDF. 
o Indien meerdere documenten geselecteerd zijn, zullen deze documenten allemaal op 

dezelfde wijze omgezet worden naar PDF. 
o Een pop-scherm wordt gepresenteerd met het document als bijlage. 
o Het "onderwerp" is automatisch ingevuld op grond van de dossieromschrijving. 
o In het veld "Aan" kan enter gegeven worden. Een oranje balk wordt gegeven waarbij een 

gedeelte van een bestaand e-mail adres ingegeven kan worden en deze kan ook 
geselecteerd worden. Uiteraard kan ook op de bekende wijze in Outlook het e-mail adres 
toegevoegd worden. 

o Indien andere documenten uit het dossier of een ander dossier, of relatie toegevoegd 
moeten worden, kan dit door het pop-up scherm eventueel te verplaatsen voor het 
overzicht en kunnen één of meerdere documenten aangevinkt worden en met de 
rechtermuis gekozen worden voor "Toevoegen als bijlage". Een andere mogelijkheid is de 
gewenste documenten vooraf op het klembord te plaatsen. Vanuit het klembord kan met 
de rechtermuisknop worden gekozen voor "Toevoegen als bijlage. 

o Zolang niet op "Nieuwe e-mail" geklikt wordt, kunnen er documenten toegevoegd worden 
aan één en dezelfde mail. Dus ook vanuit de relatiemap. 

o Als alle bijlagen zijn toegevoegd, klikken op "Nieuwe e-mail". 
o Rechts onderin verschijnt er een melding "E-mail wordt aangemaakt. Momentje a.u.b.". 
o En vervolgens wordt het e-mail bericht geopend met de bijbehorende bijlage(n). 

 

6.2.4.8 Zippen van bestanden 

• Mogelijkheid om één of meerdere bestanden te zippen. 
o Selecteer één of meerdere documenten. 
o Klik met de rechtermuis 
o Kies voor "Exporteren naar zip" 
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7.  AGENDA 

 Nieuw 

7.1.1 Partijen koppelen aan afspraak 

• Aan een afspraak kan een dossier worden gekoppeld. Na het koppelen van een dossier kunnen 
ook partijen van het dossier of relaties gekoppeld worden. 

 

  
 

7.1.2 Documenten koppelen aan afspraak 

• Het scherm om documenten te koppelen is een pop-up scherm geworden in verband met 
leesbaarheid. 

 
• Het te koppelen document kan ook geopend worden vanuit het pop-up scherm ter controle of 

het juiste document wordt gekoppeld. 
  

 Gewijzigd 

7.2.1 Afspraaktype 

• Afspraaktype is uitklapvenster geworden. 
 

 
 



 
 
 

 

 

NEXTmatters NG - Releasenotes - versie 5.02.00  21 / 27 
 

8. TAKEN 

 

 Nieuw 

 

8.1.1 Een afspraak aanmaken bij een taken. 

• Tijdens het aanmaken van een taken kan "Aanmaken afspraak" worden aangevinkt: 

 
• Na het opslaan van de taak wordt automatisch de agenda in NEXTmatters getoond. 

Selecteer de gewenste dag en dubbelklik op het gewenste tijdslot. Het scherm voor het 
vastleggen van een afspraak verschijnt waarbij de gegevens uit de taak zijn ingevuld.  
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9. RELATIES 

 Gewijzigd 

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

 

  

 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". 
 

• Verzamel declaraties. Bij Relaties | Financieel kan worden aangeven dat declaraties voor deze 
relatie moeten worden verzameld in één declaratie. Denk hierbij aan een debiteur die aan 
meerdere dossiers is gekoppeld en hiervan één declaratie wenst te ontvangen in plaats van 
een "losse" declaratie per afzonderlijk dossier. Neem contact op met een van onze consultants 
voor de mogelijkheden en kosten voor implementatie.  
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• Staffelkortingen. Bij Relaties |  Financieel | Staffelkorting kan op verschillende niveaus een 
staffelkorting worden toegekend. Neem voor meer informatie contact op met een van onze 
consultants. 
 

 Opgelost 

• 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. 

  
 

 
 



 
 
 

 

 

NEXTmatters NG - Releasenotes - versie 5.02.00  24 / 27 
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10. DMS - DOCUMENT MANAGER 

 Gewijzigd 

• Preview documenten is uitgebreid met onder andere afbeeldingen, html,  audio en video 
bestanden 
 

• Via "Zoekcriteria" (onderaan de mappenstructuur) kunnen voortaan ook specifieke mappen 
binnen het geselecteerde dossier worden opgezocht. 
 

 
 
 

• Via "Zoekcriteria"  (in het overzicht van de documenten) kan voortaan ook specifieke tekst in 
een document binnen het geselecteerde dossier worden opgezocht. 
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NEXTmatters NG - Releasenotes - versie 5.02.00  27 / 27 
 

11. DECLAREREN 

 

 Gewijzigd 

11.1.1 Declaratierun 

Het overzicht van de declaratieruns toont het totaal bedrag per run exclusief BTW. 


