
CONTACT
Martin Duijs
martin@devoon.nl 

OVER DE SPREKER
Martin Duijs van Devoon heeft -  net als alle consultants bij Devoon – zijn wortels in het notariaat liggen. 
Vanuit die ervaring is hij bij Devoon aan het werk gegaan met een rotsvast geloof in de basis gedachte van 
Devoon: “Het kan altijd beter”.  

KERNWOORDEN
NEXTassyst, NEXTapp

SAMENVATTING
Anno 2016 wilt u als (kandidaat) notaris altijd en overal kunnen werken. Of u  nu op kantoor, op het strand 
of in de trein onderweg naar een klant zit. De tijd dat u alleen maar op kantoor achter uw pc kon werken ligt 
inmiddels ver achter ons.

Het is niet meer dan logisch dat uw softwarepakket u de mogelijkheid biedt om plaats- en tijdonafhankelijk 
te werken. Althans, dat vinden wij bij Devoon. Daarom maakt Devoon dit als eerste notariële softwareleveran-
cier mogelijk met de NEXTapp. 

INHOUD
Met de NEXTapp hebt u als (kandidaat) notaris 24/7 toegang tot uw dossier- en relatiegegevens. 

U kunt gemakkelijk de NAW gegevens van een klant opzoeken. U kunt direct vanuit de app navigeren naar 
het goede adres of een e-mail sturen. U kunt zien welke zaken er voor die klant in het verleden zijn gedaan 
en alle daarbij behorende documenten inzien en lezen. Zo hebt u direct overzicht in de klantgegevens en de 
klanthistorie. Ook het tijdschrijven kunt u direct vanuit de NEXTapp doen. Zo hoeft u als u ’s avonds of in het 
weekend iets voor de klant doet niet Assyst helemaal op te starten maar registreert u de regels met één druk 
op de knop in de applicatie. 

De NEXTapp is direct te downloaden in de IOS AppStore en de Google PlayStore. Voor het activeren heeft uw 
een server-adres en kantoorkey nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van onze consultants. 

Meer informatie: www.devoon.nl/NEXTapp

ALTIJD EN OVERAL TOEGANG 
MET DE NEXTAPP


