PE-ONLINE NIEUWSBERICHT

Datum

:

Februari 2012

INLEIDING
Donderdag 23 februari gaat weer een nieuwe versie van PE-online. Naast diverse foutherstellingen en
performance verbeteringen gaan er ook een aantal andere verbetering live.
Wanneer u meer informatie wenst over wijzigingen of nieuwe mogelijkheden wilt bespreken, dan kunt u
vrijblijvend contact opnemen met uw projectmanager bij Xaurum.

TABBLADEN IN DOSSIER VERDWIJNEN
De opzet van de tabbladen boven de persoonlijke dossiers wordt anders (dit is al aangekondigd in een vorig
nieuwsbericht). Op dit moment zijn die als volgt bij u bekend:

Deze opzet is voor de eindgebruiker niet duidelijke en wij hebben diverse wensen binnen gekregen om



Direct door te kunnen klikken naar de gegevens van de professionals
Duidelijker te maken welk tabblad actief is

Dit gaat er als volgt uit gaan zien:

Vanzelfsprekend zullen de kleuren in uw eigen huisstijl geplaatst worden. Mocht u bovenstaande anders willen
weergeven, dan heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld de knoppen naast elkaar te plaatsen, in een menu op
te nemen of elders op het scherm te plaatsen. Neem daarvoor contact op met uw projectmanager.

DOSSIERBEOORDELAARS VAKER KOPPELEN
Een ingediend persoonlijk dossier kan nu door een coördinator maar één keer gekoppeld worden aan een
beoordelaar. Dit was onhandig omdat men in sommige situaties één persoonlijk dossier vaker wil laten
beoordelen door dezelfde beoordelaar. Het is nu mogelijk dat een dossierbeoordelaar vaker te koppelen als dit
door de vereniging wordt toegestaan.

BERICHT NAAR BEOORDELAARS WORDT OPGESLAGEN
Bij het koppelen van een beoordelaar (zowel bij cursussen, activiteiten als dossiers) kan een coördinator een
bericht meegegeven voor de betreffende beoordelaar. Dit bericht werd niet opgeslagen in het systeem en de
coördinator kon dus niet meer achterhalen wat er was meegestuurd. In de nieuwe versie wordt het
meegestuurde bericht ook opgeslagen en kan de coördinator altijd zien dat er een opmerkingen is
meegestuurd. Hiervoor staat een vraagteken voor de regel van de gekoppelde coördinator met daarin de
meegestuurde tekst.
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DOSSIERBEOORDELAARS KUNNEN BEOORDELING WIJZIGING
Een beoordelaar die een persoons dossier heeft beoordeeld kan zijn beoordeling niet meer wijzigen. Met de
aanpassing is het mogelijk dat , als de vereniging dit wenst, de beoordeling nog gewijzigd kan worden. Hierbij
kunnen diverse niveaus ingesteld worden:
-

Nooit wijzigen (= huidige situatie)
Altijd wijzigen
Alleen wijzigen als dossier nog in behandeling is bij de vereniging

WAARSCHUWINGEN WEERGEN ALS !
Op sommige schermen in PE-online werd een vraagteken weergegeven als waarschuwing dat men iets niet kon
doen (b.v. een accreditatieaanvraag indienen van het verkeerde type of een uitvoering toevoegen buiten de
accreditatieperiode). Op deze plaatsen komt nu een rood uitroepteken te staan ! zodat dit duidelijker is.

NAVIGATIE PERSOONLIJK DOSSIER
Als een professional of een beheerder een activiteit toevoegt vanuit het persoonlijk dossier en na het
toevoegen weer terug gaat naar het dossier dan komt die nu boven aan de pagina terecht. In de nieuwe versie
komt deze nu direct terug op de plek waarvandaan de activiteit toevoegen is opgestart.

ZOEKRESULTATEN CURSUSSEN WORDEN BEWAARD
Als de coördinator naar het zoekscherm van cursussen gaat (b.v. zoeken op aanbieder “hogeschool”) dan
verschijnt de lijst met resultaten op het scherm. Als men dan naar een cursus gaat uit de resultatenlijst en
daarna weer terug naar het zoekscherm dan was men de resultatenlijst kwijt. In de nieuwe versie wordt de
resultatenlijst weer getoond als men terug gaat naar het zoekscherm.
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