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1. Inleiding 
 
Hierbij de releasenotes van NEXTmatters versie 4.07.  
 
Eén van de nieuwe functionaliteiten in versie 4.07 is de keuzemogelijkheid van de urenspecificatie bij een 
declaratie. Een andere nieuwe mogelijkheid is het handmatig invoeren van bepaalde typen verschotten, b.v. 
kilometervergoedingen. 
 
Verder zijn er in deze versie verbeteringen doorgevoerd in het DMS (het digitaal dossier).  
Zo is het o.a. mogelijk om meerdere documenten tegelijk te kopiëren of te verplaatsen naar een ander 
dossier of map binnen Verkenner. Tevens is het aanmaken van een nieuwe versie van een document 
vereenvoudigd. 
 
In de module ‘P&O’ zijn er mogelijkheden toegevoegd die het aanmaken van een nieuwe medewerker 
vereenvoudigd. Ook het onderhouden van de tarieven van een medewerker is eenvoudiger. Deze 
tariefafspraken worden nu namelijk op een apart tabblad weergegeven. 
 
Ook in de andere modules van NEXTmatters zijn verbeteringen doorgevoerd en bugs opgelost. Bijvoorbeeld 
in de module ‘Uren’ waar o.a. verbeteringen zijn doorgevoerd aan het scherm ‘Uren info’. 
 
Tot slot zijn er in de afgelopen periode d.m.v. minor updates diverse verbeteringen doorgevoerd in 
NEXTmatters versie 4. Deze functionaliteiten zijn voor de volledigheid meegenomen in dit document. 
 
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 
helpdesk@nextlegal.nl 
+31 (0)88 20 34 310 
 
  

mailto:helpdesk@nextlegal.nl


 

NEXTmatters -  Releasenotes - Versie 4.07   4 / 30 
 

 

2. Dossiers 
 
2.1. Nieuw 
 
Sorteringsmogelijkheden partijen  
 
In het scherm 'Partijen' van een dossier zijn er verschillende sorteringsmogelijkheden toegevoegd voor de 
lijst met partijen. Zo kan de lijst alfabetisch gesorteerd worden op clientnaam of gesorteerd worden op 
clientnummer. 
 

 
 

 
 
2.2. Opgelost 
 

1. Partijen - dubbele debiteur verwijderen. Wanneer er per ongeluk een debiteur gedupliceerd wordt in 
het scherm ‘Partijen’ van een dossier, staat deze dubbel in de lijst met partijen. Het is nu mogelijk 
om de gedupliceerde debiteur te verwijderen uit de lijst met partijen. 
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2. Tariefafspraken – medewerkers uit dienst. In het scherm ‘Tariefafspraken’ stonden in de lijst met 
actieve medewerkers ook medewerkers die uit dienst waren. Dit maakte het lastig om de juiste 
medewerker in de lijst te selecteren. Dit is aangepast, zodat inactieve medewerkers onderaan de 
lijst komen staan. 
 

 
 

3. Zoeken dossiers – meerdere zoekcriteria. Het zoeken naar een dossier a.d.h.v. meerdere zoekcriteria 
leverde in sommige gevallen onverwachte zoekresultaten op. Dit is opgelost.  
 

4. Archiefnummer. Bij het archiveren van een dossier is het mogelijk om automatisch een 
archiefnummer te genereren. Deze nummering gebruikte voorheen de verkeerde nummerreeks en 
dat is in deze release verholpen. 
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3. Declareren 
 
3.1. Nieuw 
 
Urenspecificatie bij declaratie – nieuwe mogelijkheden 
 
Er zijn nieuwe mogelijkheden toegevoegd voor de urenspecificatie die bij een declaratie kan worden 
bijgevoegd. Vanaf deze versie zijn er namelijk verschillende varianten van de urenspecificatie te kiezen. 
Onderstaand de aanpassingen en nieuwe mogelijkheden op een rij. 
 

1. Onder de kolom met de tijdsbesteding is een totaaltelling toegevoegd met het totaal aantal uren: 

 
2. De volgende keuzemogelijkheden zijn beschikbaar voor de urenspecificatie: 

 

 
 

3. Er wordt geen urenspecificatie toegevoegd aan de declaratie, wanneer er gekozen wordt voor de 
blanco regel: 
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4. De keuze ‘Standaard’ zorgt voor een opzet van de urenspecificatie vergelijkbaar als onderstaand: 

 
5. De keuze ‘Gegroepeerd per medewerker’ zorgt voor een opzet van de urenspecificatie vergelijkbaar 

als onderstaand: 
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6. De keuze ‘Gecomprimeerd per medewerker’ zorgt voor een lay-out van de urenspecificatie 
vergelijkbaar als onderstaand: 

 
7. Op kantoorniveau kan bepaald worden welke soort urenspecificatie er standaard bij de declaraties 

bijgevoegd moet worden. Dit kan een beheerder instellen onder ‘Beheer / Financieel / Declaratie 
urenspecificatie’. Uiteraard kan hier op declaratie-niveau van afgeweken worden. 
 

 
 

8. Flexibiliteit kolommen urenspecificatie. In het declaratiemodel kan een nieuwe document-
eigenschap toegevoegd worden: urentabel. Deze eigenschap wordt gebruikt indien het kantoor 
bijvoorbeeld bepaalde kolommen niet wil tonen in de urenspecificatie of een bepaalde volgorde van 
kolommen wenst die afwijkt van de standaard. Hierin kan vervolgens een combinatie van letters 
(hoofdletter) worden ingevoerd voor de opmaak van de tabel: 
D = datum 
N = naam 
C = uurcode 
O= omschrijving 
T = tarief 
U = uren 
B = bedrag 
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De enige restrictie hierin is dat er nooit met een bedrag of uren begonnen mag worden. 
De lengte van de ingevulde waarde bij de urentabel moet overeenkomen met het daadwerkelijk 
aantal kolommen van de tabel. Mocht de tabel alsnog te klein zijn, dan verschijnt er een melding en 
voegt de code zelf kolommen in (zonder kop). Onderstaand een voorbeeld waarbij het kantoor geen 
kolommen met bedragen wil  tonen in de urenspecificatie. 
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Handmatig invoeren van verschotten in NEXTmatters 
 
De registratie van de verschotten gebeurd in AFAS voor alle typen verschotten. Dat wil zeggen verschotten 
waar een inkoopfactuur aan ten grondslag ligt, maar ook voor onkosten waar geen inkoop voor is, zoals 
reiskosten, kilometervergoeding, etc. 
 
Voor dit type verschotten is de mogelijkheid toegevoegd om ze handmatig in te voeren in NEXTmatters. Dit 
kan vanuit het desbetreffende dossier onder 'Financieel / tabblad Verschotten'. Hier is de knop 'Nieuw' 
toegevoegd om handmatig een verschot aan te maken. 
 

 
 
Wanneer u op 'Nieuw' klikt, verschijnt onderstaand scherm: 
 

 
 

1. Selecteer het type verschot, b.v. kilometervergoeding of lunchkosten; 
2. De omschrijving van het verschot. Deze omschrijving komt op de declaratie te staan; 
3. Vul het totaalbedrag van het verschot in. Voor de kilometervergoeding zal zelf het totaalbedrag 

berekend moeten worden (€ 0,19 * het aantal kilometers); 
4. Vul de datum in waarop b.v. het bezoek heeft plaatsgevonden. 
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Klik vervolgens op 'Opslaan' om het verschot definitief aan te maken.  

Het declareren van deze verschotten verloopt vervolgens op dezelfde wijze als voorheen: 
1. Bij het declareren vanuit de declaratierun worden de verschotten automatisch meegenomen op de 

declaratie; 
2. Bij het declareren vanuit een dossier moeten de verschotten aangevinkt worden op de declaratie. 

 
D.m.v. rechtermuisklik op een verschot is het mogelijk om deze te bewerken of te verwijderen. Dit kan alleen 
als het verschot nog niet aan een declaratie gekoppeld is. 
 

 
Let op: het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat alle verschotten op bovenstaande wijze ingevoerd worden. 
Verschotten waar een inkoopfactuur aan ten grondslag ligt, moeten nog steeds in de financiële 
administratie via AFAS ingevoerd worden en niet in NEXTmatters. Anders loopt u het risico dat verschotten 
per abuis dubbel meegenomen worden op een declaratie. 
Alleen in voorbeelden als onderstaand is het toegestaan om verschotten handmatig via NEXTmatters in te 
voeren: 

- Kilometervergoeding; 
- Lunchkosten; 
- Treinkaartje; 
- Taxikosten. 

 
Declaratiemodel voor specifieke debiteur 
 
Het is mogelijk om voor een bepaalde debiteur een declaratiemodel te gebruiken die afwijkt van het 
standaard declaratiemodel. Bij het declareren voor deze debiteur wordt dan automatisch voor dit 
afwijkende declaratiemodel gekozen. 
Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als de debiteur een afwijkende opmaak wenst voor de declaraties. 
 
Hiervoor dient van te voren wel e.e.a. ingericht te worden. Plaats in een aparte map met als mapnaam het 
relatienummer een klant specifieke template. Bij het maken van een declaratie wordt eerst gekeken of er 
een klant specifieke map bestaat. Indien dat het geval is, wordt die template gebruikt. Indien er geen klant 
specifieke map bestaat, dan wordt de standaard template gebruikt. Dit werkt zowel vanuit de declaratierun 
als bij het declareren vanuit een dossier. 
 
Wilt u meer informatie over deze nieuwe optie? Neem dan contact met ons op, zodat wij dit gezamenlijk met 
u kunnen inrichten. 
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Creditnota: gewijzigd adres 
 
Bij het aanmaken van een creditnota wordt een waarschuwing gegeven als het huidige adres van de client 
afwijkt van het adres van de oorspronkelijke declaratie.  
 

 
 
Creditnota: waarschuwingen 
 
Er verschijnt een melding bij het crediteren van een declaratie: 
 

 
 
Indien er uren gekoppeld zijn aan de declaratie verschijnt onderstaande melding: 
 

 
 
De uren kunnen dan weer gekoppeld worden aan een nieuwe declaratie of worden afgeboekt. 
 
Knop ‘Import AFAS Data’ 
 
In de module ‘Financieel’ / ‘Administratie' is de knop ‘Import AFAS Data’ toegevoegd voor financiële 
medewerkers. Normaliter worden de gegevens periodiek bijgewerkt uit AFAS Profit. Met deze knop is het 
mogelijk om handmatig de laatste gegevens uit AFAS Profit op te halen. 
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Dit kan b.v. handig zijn wanneer er managementrapportages gemaakt moeten worden en er niet gewacht 
kan worden op de automatische synchronisatie. 
 

 
 
Notities urenregel en voorstelregel in declaratie 
 
In een declaratie onder het tabblad ‘Uren’ worden voortaan onderin het scherm de vastgelegde notities 
getoond van de geselecteerde urenregel. Dit zijn de interne notities die zijn vastgelegd bij de urenregel (1) en 
de notities die zijn vastgelegd bij de voorstelregel in de declaratie (2).  
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Notities urenregel op declaratievoorstel 
 
Bij een urenregel is het mogelijk om een interne notitie vast te leggen. Deze interne notities worden nu ook 
afgedrukt op het declaratievoorstel in de declaratierun. Ze staan cursief onder de desbetreffende urenregel. 
 

 
 
Vetgedrukt, cursief en onderstreept in sluittekst 
 
In de declaratie is het mogelijk om een standaard sluittekst op te nemen. Hierin is de mogelijkheid 
toegevoegd om teksten vetgedrukt, cursief of onderstreept weer te geven. De sluitteksten zijn vastgelegd 
onder 'Beheer / Tabellen / Sluittekst'. De desbetreffende tekst dient tussen de volgende codes te staan: 

- Cursief: <i>Tekst</i> 
- Vetgedrukt: <b>Tekst</b> 
- Onderstreept: <u>Tekst</u> 
-  

3.2. Opgelost 
 

1. Afdrukken rapporten in declaratielijst. In de module ‘Declaraties / Lijst’ is het mogelijk om met de 
knop ‘Afdrukken’ diverse rapportages op te vragen. Dit was echter niet mogelijk indien er geen 
declaraties in de lijst stonden. Dit is aangepast, zodat de rapportages altijd op te vragen zijn. 
 

2. &-teken in onderwerp e-mail digitaal declareren. Wanneer in een declaratie gekozen wordt voor 
‘Extra / Verzenden als bijlage’ wordt er een e-mail aangemaakt met de declaratie als bijlage. Dit e-
mailmodel is vastgelegd in de ‘Designer’. In het onderwerp van de e-mail wordt nu ook het ‘&’-teken 
getoond, b.v. ‘Declaratie van Willing & Able Advocaten’. 
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3. Declaratierun – digitaal declareren; alles selecteren vinkje. Bij het digitaal declareren vanuit de 
declaratierun is het mogelijk om in één keer alle te verzenden declaraties aan te vinken. Deze optie 
werkte echter niet in alle gevallen. Dit is opgelost, zodat voortaan alle te verzenden declaraties 
aangevinkt worden. 
 

 
 

4. Twinfield koppeling - ophalen verschotten declaratierun. Verschotten uit de financiële administratie 
van Twinfield worden nu automatisch ingelezen zodra een declaratierun wordt aangemaakt in 
NEXTmatters. Dit was voorheen niet altijd het geval. 
 

5. Opmaak financiële kolommen. De opmaak van financiële kolommen is op diverse plekken gelijk 
getrokken, zodat deze eenduidig zijn. Bijvoorbeeld in de schermen ‘Relatie / Financieel’, ‘Dossier / 
Financieel’ en ‘Declareren / Lijst’. 
 

6. Creditdeclaratie. Na het crediteren van een declaratie met urenregels werden deze urenregels in 
het tabblad ‘Uren’ zonder sortering getoond. Dit is aangepast naar sortering op datum. 
 

7. Creditdeclaratie - urenspecificatie. Zodra een creditdeclaratie wordt aangemaakt, wordt er 
standaard geen urenspecificatie toegevoegd. 
 

 
 

8. Foutmeldingen bij doorboeken. Wanneer een declaratie niet kon worden doorgeboekt naar AFAS 
verscheen er een onduidelijke foutmelding. Er verschijnt nu een foutmelding met de reden waarom 
de declaratie niet kan worden doorgeboekt. B.v. dat het adres van de debiteur niet juist is. 
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9. Digitaal declareren met meerdere e-mail (factuur) adressen. Bij een debiteur is het mogelijk om 
meerdere e-mail (factuur) adressen vast te leggen t.b.v. het digitaal declareren. In de declaratie is 
het via 'Extra / Verzenden als bijlage' mogelijk om de declaratie digitaal te verzenden naar deze 
adressen. In de aangemaakte e-mail werden de e-mailadressen echter gescheiden door een 
komma i.p.v. puntkomma. Dit is opgelost. 
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4. Relaties 
 
4.1. Nieuw 
 
Verbeteringen scherm ‘Tariefafspraken’ van een relatie (debiteur) 

 

In een relatie zijn onder ‘Financieel’ / tabblad ‘Tariefafspraken’ verschillende verbeteringen doorgevoerd: 
a. Scherm aangepast zodat het dossiernummer inzichtelijk is. De dossiernaam verschijnt als u met de 

muis op het dossiernummer gaat staan. Let op: tariefafspraken welke dossier gerelateerd zijn 
kunnen hier niet worden aangepast. Dit moet in het desbetreffende dossier zelf gebeuren; 

b. Navigatie naar het dossier door op het dossiernummer te klikken;  
c. Sortering aangepast: eerst relatie gerelateerd, dan relatie/medewerker gerelateerd, onderaan de 

dossier gerelateerde regels. Binnen deze drie categorieën staat steeds de nieuwste startdatum 
bovenaan. 

 

 
 
Nieuwe opzet scherm 'Declaraties' van een relatie (debiteur) 
 
In een relatie zijn onder ‘Financieel’ / tabblad ‘Declaraties' verschillende aanpassingen doorgevoerd. Het 
scherm is opgedeeld in twee delen. Aan de linkerzijde worden de declaraties getoond en aan de rechterzijde 
de details van de geselecteerde declaratie. In één oogopslag zijn zo de gekoppelde urenregels van de 
geselecteerde declaratie te zien. 
 
Daarnaast kunnen aan de rechterzijde de tariefafspraken en het gemiddeld uurtarief getoond worden van de 
desbetreffende declaratie. 
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E-mail (factuur) bij nieuwe relatie 
 

Kies in de module ‘Relaties’ voor ‘Nieuw’ om een nieuwe relatie aan te maken (natuurlijk persoon of 
rechtspersoon). Onder ‘Communicatie’ wordt nu automatisch een veld aangemaakt voor ‘E-mail (factuur)’. Dit 
e-mailadres wordt gebruikt voor het digitaal declareren. De declaratie wordt vanuit NEXTmatters naar dit e-
mailadres verzonden. 
 

 
 
4.2. Opgelost 
 
1. Tooltip feitelijk adres. De tooltip bij het aanmaken of bewerken van een relatie gaf bij het veld ‘Feitelijk 

adres’ een onjuiste omschrijving. Dit is in deze release aangepast. 
 
2. KvK-koppeling i.c.m. &-teken. Er kon niet gezocht worden op bedrijven met een ‘&’ in de naam. B.v. bij 

het aanmaken van een nieuwe relatie a.d.h.v. de Kamer van Koophandel koppeling. Dit is opgelost. 
 

3. Relatie kenmerken. De ‘Relatie kenmerken’ onder de relatie / scherm ‘Info’ worden vanaf deze release 
automatisch alfabetisch gesorteerd. 
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4. Correcte hoedanigheid contactpersoon. In de relatie worden op het scherm ‘Algemeen’ de dossiers 
weergegeven waar de relatie als partij aan gekoppeld is. Hier staan ook de dossiers tussen waar de 
relatie als contactpersoon aan gekoppeld is. In sommige gevallen werd hier niet de juiste hoedanigheid 
weergegeven (‘Contactpersoon’). Dit is aangepast. 
 

 
 

5. Verwijderen adressen – audit trail. Wanneer iemand een adres verwijderd in een relatie wordt dit 
voortaan gelogd in de audit trail, zodat beheerders dit terug kunnen zien. 
 

6. Zoeken relaties – meerdere zoekcriteria. Het zoeken naar een relatie a.d.h.v. meerdere zoekcriteria 
leverde in sommige gevallen onverwachte zoekresultaten op. Dit is opgelost. 
 

7. Btw-nummer check. De check van het btw-nummer bij een relatie is verbeterd. Bij het invoeren 
verschijnt er een melding over de geldigheid. Eerst wordt gekeken voor een groot aantal landen of het 
formaat klopt. Als het formaat goed is en het is een code uit een EU land, wordt er daarna gekeken in de 
EU database of het nummer ook daadwerkelijk een bedrijf vertegenwoordigd. Het resultaat is zichtbaar 
in een scherm rechts onderaan, indien mogelijk met de naam en adres van het bedrijf. Daarnaast zijn er 
aanpassingen doorgevoerd in de export naar AFAS. 
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8. Kamer van Koophandel koppeling. Bij het koppelen van vertegenwoordigers aan een rechtspersoon 
vanuit het KvK direct uittreksel werd het geslacht niet meer goed gevuld. Dat werd veroorzaakt doordat 
de KvK de gegevens niet meer meestuurt. Dit is verholpen door een keuzescherm te bieden bij het 
koppelen van de vertegenwoordigers. 
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5. DMS - Document manager 
 
5.1. Nieuw 
 
Verkenner - meerdere documenten tegelijk kopiëren/knippen/plakken  

In Verkenner is de mogelijkheid toegevoegd om meerdere documenten te kopiëren/knippen/plakken. 
Voorheen was dit alleen per document mogelijk. Deze mogelijkheid is vooral handig om meerdere 
documenten naar een ander dossier te kopiëren of verplaatsen. 

Met de CTRL- of SHIFT-toets ingedrukt, kunt u meerdere documenten in de desbetreffende map selecteren 

in Verkenner (deze worden blauw van kleur). Klik boven in de balk op de ‘Meer opties’ knop . Er wordt 
een menu geopend met o.a. de keuzes om de documenten te ‘Knippen’ of te ‘Kopiëren’. Kies de gewenste 
optie en ga vervolgens naar het dossier of de map waar de documenten naar toe moeten. Ga in de gewenste 
map staan in Verkenner en kies voor rechtermuisklik / ‘Plakken’ om de documenten definitief te verplaatsen. 

 

Document als nieuwe versie aanmaken 

In NEXTmatters was het al mogelijk om te werken met meerdere versies van een document. Er is nu een 
nieuwe optie toegevoegd om het gebruik hiervan te vereenvoudigen. In Verkenner kunt u rechtermuisklik 
doen op een document. 
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Hier is de optie ‘Openen als nieuwe versie’ aan toegevoegd. 

 

Er wordt nu een nieuwe versie van het document aangemaakt (versie 2) die bewerkt kan worden. Het 
oorspronkelijke document wordt beveiligd tegen bewerken (alleen lezen) en wordt versie 1. 

 

E-mail (factuur) in modellen 

Het veld 'E-mail (factuur)' dat bij een relatie kan worden vastgelegd t.b.v. digitaal declareren kan nu 
overgenomen worden in de modellen. B.v. in de standaard brief. Hiervoor dient het veld 'emailfactuur' 
toegevoegd te worden in het sjabloon op de gewenste plek. 

Opslaan concept e-mails 

Er zijn checks ingebouwd voor het opslaan van concept e-mails die worden gemaakt in NEXTmatters. 
Bijvoorbeeld wanneer er per abuis op het kruisje (‘Afsluiten’) wordt geklikt tijdens het maken van een e-mail 
verschijnt een waarschuwing. Klik op 'Verzenden' om de e-mail te verzenden of op 'Vorige' om de e-mail als 
concept op te slaan in het dossier. 
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5.2. Opgelost 
 
1. NEXTdm archivering. De problemen met het archiveren van e-mails uit Outlook d.m.v. NEXTdm mappen 

zijn opgelost. 
 

2. Aanmaken correspondentie. Het proces van aanmaken van correspondentie is versneld bij 
rechtspersonen met veel vertegenwoordigers. 
 

3. Preview venster en e-mails. Het recent toegevoegde preview venster in Verkenner toonde niet altijd een 
correcte preview van e-mails. Er zijn aanpassingen doorgevoerd om dit te verbeteren. 

 
4. Kolom ‘Nummer’ verbreed. De kolom ‘Nummer’ in Verkenner die het documentnummer toont, is verbreed 

van 7 naar 10 tekens. 
 

5. E-mailadressen partijen tonen. Wanneer u een e-mail in NEXTmatters maakt, worden aan de linkerzijde 
de partijen van het dossier getoond met de vastgelegde e-mailadressen. Er is een aanpassing 
doorgevoerd, zodat alle e-mailadressen getoond worden die bij de relatie zijn vastgelegd. Dus ook e-
mailadressen van het type ‘E-mail (factuur)’ en ‘E-mail (aanmanen)’. 

 
6. Outlook opslaan (sneltoets ‘F2’). Met de sneltoets ‘F2’ is het mogelijk om het ‘Outlook opslaan’ scherm te 

openen. Deze opende echter een willekeurig dossier en niet het laatst actieve dossier. Dit is opgelost in 
deze release. 
 

7. Submappen in Verkenner. Binnen Verkenner is het nu toegestaan om maximaal 5 submappen aan te 
maken binnen een hoofdmap. Dit houdt in dat de hoofdmap 5 verdiepingen mag hebben. Het is 
technisch gezien wel mogelijk om nog diepere submappen aan te maken, echter zal dit zorgen voor 
foutmeldingen bij het maken van correspondentie binnen deze lagere niveaus. 
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6. Urenregistratie 
 
6.1. Nieuw 
 
Uren info – afdrukken rapportage 

In de module ‘Uren’ is het scherm ‘Uren info’ beschikbaar om op basis van filtering urenoverzichten op het 
scherm te genereren. De mogelijkheid is toegevoegd om een rapport op te vragen van deze gegevens en dit 
eventueel af te drukken of op te slaan als PDF. Ga hiervoor in de module ‘Uren’ naar het scherm ‘Uren info’, 
selecteer de gewenste filtering en kies boven in de balk voor ‘Afdrukken’ / ‘Urenrapportage’. 

Totaaltelling bij af-en overboeken uren 

In een dossier is het in het scherm ‘Urenregistratie’ mogelijk om uren af- en over te boeken (indien u over 
deze rechten beschikt). Gebruik hiervoor de knop 'Af- en overboeken' aan de linkerzijde en vervolgens wordt 
een apart scherm geopend om de uren af- of over te boeken. Onderaan dit scherm is een totaaltelling 
toegevoegd, zodat bijvoorbeeld inzichtelijk is hoeveel uren er totaal zijn afgeboekt. 

6.2. Opgelost 
 
1. Timers - urencode. Bij het aanmaken van een nieuwe timer is in het keuzeveld voor de ‘Activiteit’ de 

bijbehorende urencode toegevoegd.  
 

 
 

2. Uren info – samenvatting. In sommige gevallen kwamen de bedragen onder de samenvatting niet 
overeen met de totalen onder de kolommen. Dit is aangepast. 
 

3. Faillissementen – inactieve codes. Het was tot deze release mogelijk om tijd te schrijven op inactieve 
recofa codes wanneer gebruik werd gemaakt van het tijdschrijven via de module ‘Uren’. Deze bug in het 
tijdschrijven is verholpen. 
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4. Urenrapportage met meerdere debiteuren. De totaaltelling van de urenrapportages voor individuele 

medewerkers houdt nu rekening met de situatie als er meerdere debiteuren zijn. Dit betreft 
bijvoorbeeld het rapport ‘Mijn urenrapportage…’ te vinden onder ‘Menu / Rapporten’. 
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7. P&O 
 
7.1. Nieuw 
 
Tariefafspraken medewerker – nieuw tabblad 
 
De tariefafspraken van een medewerker zijn nu inzichtelijk gemaakt in een eigen tabblad genaamd 
‘Tariefafspraken’. Voorheen was dit wegens het formaat slecht leesbaar wat het onderhoud van de 
tariefafspraken lastig maakte. 
 

 
 
Dupliceren bestaande medewerker 
 
Er is een functie toegevoegd die het eenvoudiger maakt om een nieuwe medewerker aan te maken in de 
module ‘P&O’. Door met de SHIFT-toets ingedrukt op de knop ‘Nieuw’ te klikken, kan een bestaande 
medewerker worden gedupliceerd. Gegevens als privileges, functie, ‘Mogen mijn uren zien’ worden 
overgenomen op de kaart van de nieuwe medewerker. 

 

Automatisch bijwerken gewijzigde gegevens medewerker  
 
Wanneer er gegevens worden aangepast in P&O bij een medewerker, b.v. de ondertekening of functie, dan 
moest voorheen iedere keer voor de knop ‘Update IT database’ gekozen worden. Hierna werden de 
wijzigingen pas doorgevoerd in b.v. de brieven en modellen. Deze wijzigingen worden nu automatisch 
doorgevoerd zodra de module ‘P&O’ wordt afgesloten. 
 
7.2. Opgelost 
 
1. Mogen mijn uren zien – combikantoren (advocatuur / notariaat). Bij de medewerker is onder ‘Privileges’ in 

te stellen wie de urenstaat van deze medewerker mag inzien. Voor combikantoren is een aanpassing 
doorgevoerd zodat alle medewerkers van een kantoor te selecteren zijn, ongeacht de afdeling 
(advocatuur / notariaat). 
 

2. Mogen mijn uren zien – medewerkers uit dienst. Bij de medewerker is onder ‘Privileges’ in te stellen wie 
de urenstaat van deze medewerker mag inzien. Het is visueel zichtbaar gemaakt als een medewerker 
uit dienst is (inactief). Dit wordt met een rood icoon weergegeven voor de naam van de medewerker. 
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3. Herbereken uren en tarieven. Het herberekenen van uren en tarieven bij één specifieke medewerker 

vanuit de ‘Tariefafspraken’ ging niet altijd goed. Dit is aangepast. 
 

4. Datum in dienst nieuwe medewerker. Wanneer een nieuwe medewerker wordt aangemaakt en de datum 
in dienstintreding is in de toekomst, dan wordt vanaf heden de functie van deze medewerker 
automatisch correct bijgewerkt wanneer de medewerker voor de eerste keer inlogt.  
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8. Producten en abonnementen 
 
8.1. Nieuw 
 
Totaaltelling product 
 
In het producten overzicht bij ‘Dossier / Financieel / Producten’ is een kolom ‘Totaal’ toegevoegd die 
inzichtelijk maakt wat het totaalbedrag van een specifiek product is. 
 

 
 

Verbeteringen tabblad ‘Producten’ 
 
Naast het toevoegen van de totaaltelling zijn er nog meer verbeteringen doorgevoerd onder het tabblad 
‘Producten’ in een dossier. Zo is de lijst met producten alfabetisch gesorteerd bij het aanmaken van een 
product en wordt deze direct in de lijst getoond. Verder zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de lay-out 
van het scherm. 
 
8.2. Opgelost 
 
1. Verwijderen product. Door een bug was het mogelijk om producten van een dossier te verwijderen, 

terwijl het product zelf al gefactureerd was aan een debiteur. Dit is verholpen. 
 

2. Dossier archiveren. Door een bug was het mogelijk om een dossier te sluiten, terwijl er nog een product 
aan het dossier gekoppeld was die nog niet was gefactureerd. Dit is nu niet meer mogelijk. 
 

3. Producten en btw. Thans gebeurd de bepaling van btw bij een product op basis van het gekoppelde 
grootboeknummer uit AFAS. 
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9. Overige wijzigingen 
 

1. Taken - sortering. De lijsten met taakgroepen en functies onder de module ‘Taken’ worden vanaf 
deze release alfabetisch gesorteerd. 
 

 
 

2. Home – Agenda. De agenda-afspraken van medewerkers die uit dienst zijn (inactief) worden niet 
meer getoond. 
 

3. Designer – combikantoren (advocatuur / notariaat). In de lijst met de modellen in de module 
‘Designer’ is het aan de linkerzijde mogelijk om te wisselen tussen advocatuur en notariaat 
modellen.  
 

 
 

4. Zoekfunctie - tooltip auteur. In de zoekfunctie is het aan de linkerzijde mogelijk om op documenten 
van een bepaalde auteur te zoeken. Hier is ter verduidelijking een tooltip aan toegevoegd. 
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5. NEXTcall. Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de koppeling tussen NEXTmatters en de 
Xelion telefooncentrale d.m.v. NEXTcall. Bijvoorbeeld: 
 

a. Het zoeken naar medewerkers die al in Xelion staan is slimmer geworden; 
b. Onbekende nummers die in de ‘Uren /Communicatie’ lijst staan, kunnen worden gekoppeld 

aan een bestaande relatie; 
c. Het filteren op datum in de ‘Uren’ / ‘Communicatie’ lijst is nu sneller geworden; 
d. Er kan worden gecontroleerd welke medewerkers gekoppeld kunnen worden of al 

opgenomen zijn in Xelion. 
 

6. NEXTapp. Het zoeken naar dossiers in de NEXTapp werkte niet altijd. Dit is opgelost. 
 

7. NEXTmatters i.c.m. Exchange 365. Deze combinatie gaf regelmatig problemen met het verzenden en 
opslaan van e-mails. Hiervoor zijn aanpassingen doorgevoerd om dit te verbeteren. 


