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INLEIDING

Wanneer u meer informatie wenst over wijzigingen, of nieuwe mogelijkheden wilt bespreken, dan kunt u
vrijblijvend contact opnemen met uw projectmanager bij Xaurum.

INSTELLINGSACCREDITATIE SCHOLING WEL/NIET IN AGENDA OPNEMEN

Aanbieders die instellingsaccreditatie hebben kunnen scholingen toevoegen en accrediteren. De scholing die zij
accrediteren kwamen altijd in de nascholingsagenda terecht en dat was in sommige situaties (met name
incompany trainingen) niet wenselijk.
Vanaf nu is het mogelijk voor een aanbieder met instellingsaccreditatie om zelf te bepalen of de scholing
wel/niet in de agenda terecht komt.

GOEDKEUREN MET PINCODE
Klanten die het portfolio gebruiken hebben een extra mogelijkheid om activiteiten goed te keuren met een
pincode. Dit is vooral handig in situaties waarbij een student (b.v. aios) en een begeleider samen een formulier
invullen. Dit kan dan achter het scherm van de student en nadat alle gegevens zijn ingevuld kan de begeleider
deze activiteit direct goedkeuren met zijn/haar pincode. De begeleider hoeft dan niet extra in te loggen met
gebruikersnaam/wachtwoord.
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AANTALLEN PRESENTIE ZICHTBAAR
De coördinator van een vereniging kan zoeken naar presentie door naar de cursus te gaan en op ‘presentie’ te
klikken. Deze mogelijkheid bestaat al langer in het systeem maar is onlangs uitgebreid met extra informatie
over het aantal deelnemers.

Hierbij wordt zichtbaar gemaakt
Aantal unieke deelnemers: dit is het aantal personen dat aan de cursus heeft deelgenomen.
Aantal presentie verantwoordingen: het aantal persoon/bijeenkomsten dat is verantwoord.
In bovenstaand voorbeeld staat dit op 2 resp. 6 dit betekent dat er 2 personen hebben deelgenomen en zij
hebben ieder 3 bijeenkomsten bijgewoond (2x3 =6)

AUTOMATISCH BERICHTEN VERSTUREN OVER STATUS
“Ik wil graag dat alle personen die 1 jaar voor hun herregistratie nog geen 50% van de te behalen punten
hebben behaald, een bericht krijgen daarover”
OF
“Ik wil graag dat iemand 1 jaar na zijn registratie per e-mail een overzicht krijgt”
Dit soort vragen kregen wij regelmatig binnen van onze klanten. Op basis van deze input hebben wij een
module ontwikkeld waarmee wij zeer eenvoudig dit soort afvragingen (van simpel tot complex) in kunnen
stellen, en op basis daarvan automatisch berichten versturen.
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DASHBOARD MOGELIJKHEID VOOR BEHEERDER
In het overzichtsscherm van personen is de mogelijkheid aanwezig om extra informatie direct te tonen door er
een extra icoon te plaatsen met een “mouse-over”.

De informatie die getoond moet worden, of het aantal icoontjes kan door de klant (uzelf) bepaald worden.

STATUS IN KOLOM DOSSIER
Bij de ingediende dossiers was alleen de status van de betaling zichtbaar. Daarbij is nu een extra kolom
bijgekomen waarbij zichtbaar is of de dossiers bij beoordelaars in behandeling zijn en/of dat deze al
beoordeeld zijn.

ZOEKEN OP E-MAIL ADRES
Zoeken naar namen met Diakritische tekens (b.v. ç, å, é) is vaak lastig. Een e-mail adres mag geen diakritische
tekens bevatten en is daarom soms makkelijker te zoeken. Het zoekscherm is uitgebreid met een optie om op
e-mail adres te zoeken.

OPNIEUW INDIENEN DOSSIERS
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de functionaliteit “dossier indienen” / “herregistratie aanvragen” kon
het probleem zich voordoen dat een dossier teruggestuurd werd nadat de termijn van indienen verstreken
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was. Nu is het mogelijk om bij het terugsturen af te wijken in de termijn van indienen, waardoor een
professional bijvoorbeeld 2 extra weken de tijd kan krijgen zijn aanvraag te verbeteren.

PRESENTIE NA INTREKKEN AUTORISATIE
Aanbieders beslissen wel eens om accounts samen te voegen of over te stappen op een ander account.
Daarvoor kan autorisatie worden ingetrokken. Het nadeel was dat deze aanbieder vervolgens geen
openstaande presentie meer kon verantwoorden.
Vanaf heden heeft de aanbieder de mogelijkheid openstaande presentie te verantwoorden, nadat de
autorisatie is ingetrokken.

COMPETENTIES ZICHTBAAR VOOR BEHEERDER
Competenties zijn initieel opgezet in PE-Online om deze inzicht te geven voor de professionals. Nu zijn er een
aantal organisaties waarbij de beheerders graag mee willen kijken als er vragen zijn en dus ook deze grafiek
willen raadplegen.
Om bovenstaande reden hebben we in PE-Online de instelling opgenomen om de competentiegrafiek ook bij
een beheerder zichtbaar te kunnen maken.

PRESENTIE OPSTARTEN DUIDELIJKER
De aanbieders van de scholingen die aanwezigheid bij scholingen (presentie) invoeren hebben nu een
duidelijker opstartscherm. In de oude versie moest men op de scholing klikken en kwam er pas later de
mogelijkheid om aan te geven dat de scholing niet doorging of dat er niemand van de betreffende organisatie
aanwezig was. Dit was erg verwarrend bij veel aanbieders.
Op het nieuwe scherm kan men direct aangeven wat men wil doen.
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