Slimme
software
voor
notarissen

Hét meest complete en vitale
digitale hart van uw kantoor
NEXTlegal (formerly known as Devoon) levert al bijna 20 jaar betrouwbare geïntegreerde
software voor de notaris. Onze software NEXTassyst is het digitale hart van uw kantoor
waardoor u geen andere applicaties meer nodig heeft. U heeft alles zelf onder controle
én u krijgt geweldige support.
Alles-in-één-oplossing
De branche verdigitaliseert. Met de KNB als regisseur zijn
in de afgelopen tien jaar alle noodzakelijke externe
koppelingen zoals CTR/CLTR, ECH, BRP, KVK, VIS, CDR,
CIR/BIR geïntegreerd in onze software. En het is slechts
een kwestie van tijd voordat de digitale notariële akte
gemeengoed is.

Partijen zoals FBN Juristen, AFAS Software, Company.
Info, Estate Planning Expert.

Maar wij gaan verder. Om verdergaande optimalisatie
mogelijk te maken koppelen we graag met andere
softwarepartijen die hun eigen specialisme hebben.

Helder overzicht
Met NEXTassyst profiteert u van een totaaloplossing –
volledig geïntegreerde software – waarin alle

Deze koppelingen zorgen er voor dat u met NEXTassyst
gebruik maakt van de meest volledige en complete
software voor het moderne notariskantoor. Met recht het
digitale hart van uw kantoor. Nu en in de toekomst.

Implementatie

01
Offerte

02
Plan

03
Inrichting

functionaliteiten zijn gebundeld. Niet werken met tig
schermen waardoor u door de bomen het bos niet meer
ziet maar werken vanuit één helder overzicht.
Geweldige support
Wij maken het verschil met onze geweldige support.
Van eenvoudig op te lossen vraagstukken tot lastige
technische uitdagingen: we houden niet op tot dat alles
weer werkt. Persoonlijk en specialistisch advies zonder
keuzemenu’s en lange wachttijden.

04
Testen

05
Training en
instructie

06
Livegang

07
Support

Hoe pakken we het aan?
Samen! U kiest niet elke dag een nieuw softwarepakket.
En wat we uit ervaring kunnen zeggen? Het is best een
dingetje. Gelukkig hebben we dit inmiddels al honderden
keren gedaan.
Tijdens het project bieden we continu inzicht in de
voortgang in onze NEXTportal. Om de implementatie zo
soepel mogelijk te laten verlopen en verwachtingen waar
te kunnen maken.

Flexibel en aanpasbaar
NEXTassyst is volledig aan te passen aan uw dagelijkse
praktijk. Door middel van onze extra modules kunt u
NEXTassyst zo vormgeven dat u uw dagelijkse
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunt uitvoeren.
Op deze en de volgende pagina vindt u een overzicht.
Wij adviseren u graag!

NEXTapp
Geeft 24/7 inzicht in uw
dossier- en relatie
gegevens.

NEXTcall
Registreert inkomende
en uitgaande telefoongesprekken op vaste en
mobiele telefoons.

NEXTid

NEXTportal

Scant, inspecteert,
verifiëert en slaat
ID-documenten
automatisch op bij
de juiste relatie.

Geeft uw cliënt 24/7
inzage in zijn dossiers.

NEXTacademy
Biedt trainingen en
workshops voor
medewerkers.

NEXTsearch
Zoekt rechtstreeks in
documenten zoals
notariële en onder
handse stukken.

NEXTcontroller

NEXTscan

Biedt management
rapportages waarmee u
een volledig en goed
beeld krijgt van uw
kantoor.

Scant binnengekomen
stukken en koppelt
direct aan een dossier of
relatie.

NEXTflow

NEXTsync

Automatiseert
werkprocessen.

Synchroniseert de
agenda en e-mail van
NEXTassyst met
Outlook.

Hoe kunnen we u helpen?
Bel 088 20 34 320 voor persoonlijk en specialistisch
advies. Onze enthousiaste mensen zitten voor u klaar
om al uw vragen te beantwoorden.
Eerst meer lezen? Kijk dan op nextlegal.nl

Reeuwijkse Poort 305 B
2811 NV Reeuwijk
088 20 34 320
servicedesk@nextlegal.nl

NEXT assyst is een
softwareoplossing van

