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Geef uw cliënten
veilig toegang tot hun
online dossiers met
NEXTportal van assyst
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Willen uw cliënten online hun dossiers
kunnen raadplegen? Geef ze direct
toegang met NEXTportal. Een geheel
op maat te maken service, integraal
onderdeel van uw vertrouwde assystpakket. Dus makkelijk te bedienen.

Hoe werkt het?
U bepaalt zelf hoe u NEXTportal wilt aanbieden. Het kan
via een ‘Mijn notaris’-knop op uw website, of in de vorm
van een per e-mail verzonden link. Na inloggen vindt
uw cliënt het dossier met de documenten die u hebt
vrijgegeven. Dit is heel precies in te stellen. Zijn er
meerdere partijen binnen één dossier? Dan krijgt ieder
alleen die documenten te zien waartoe u hem of haar
– met een simpel vinkje in assyst – toegang geeft.

Uiterst veilig, op uw eigen server
NEXTportal is een persoonlijke service. De cliënt logt in
op uw domein en de documenten staan op uw server.
Er zijn geen derde partijen, zodat u de dienst zonder
reserve onder uw eigen notariële verantwoordelijkheid
kunt aanbieden. Uw cliënt weet: mijn notaris garandeert
de veiligheid. Omgekeerd kunt u zien of de cliënt een
bepaald document inderdaad gevonden en geopend heeft.
U krijgt dus méér controle over de processen.

Slimme software voor de notariële praktijk

U bepaalt het aanbod voor uw cliënten
Omdat u NEXTportal zelf beheert, kunt u ook zelf de functies
instellen: inzage in lopende dossiers, opvragen van stukken
in depot, toegankelijk archief voor gepasseerde akten, voor
de OG-praktijk, voor nalatenschappen… u hebt het allemaal
in de hand. Ook staat het u vrij bepaalde functies aan te
bieden als betaalde optie.
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Wat kost het?
NEXTportal is als standaardmodule beschikbaar voor
alle assyst-gebruikers. U hoeft dus niets aan te schaffen.
Er zullen wat kosten zijn voor het personaliseren en
correct instellen aan de hand van uw specifieke situatie
en wensen. Tenzij u heel bijzondere eisen hebt, zullen wij
niet meer dan een twee à drie uur doorberekenen. Daarna
betaalt u € 0,46 per gepubliceerd dossier. Deze inkomsten
zullen wij investeren in ontwikkeling van steeds nieuwe,
handige functies om de online communicatie met uw
cliënten steeds verder te stroomlijnen.

Wanneer starten?
Wilt u gebruik maken van NEXTportal? Neem contact met
ons op. Dan zorgen wij dat u uw clienten snel de zo vurig
gewenste transparantie kunt bieden.
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