PE-ONLINE NIEUWSBERICHT

Datum

:

Juli 2012

INLEIDING

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

VERBETERDE NAVIGATIE EN MENUSTRUCTUUR VOOR AANBIEDERS
De vormgeving en navigatie voor de aanbieders van scholingen is sterk verbeterd in de nieuwe versie. Met
opmerkingen en suggesties van aanbieders zijn wij aan de slag gegaan en hebben een nieuwe structuur
opgezet die handiger en sneller is in het gebruik.

De belangrijkste aanpassingen zijn:




Horizontaal menu aan bovenkant
Na inloggen direct overzicht van de aanvragen
Berichten zichtbaar via een apart berichtenicoon

LAYOUT AANVRAAGFORMULIER
Het aanvraagformulier voor accreditatie kan nog meer aangepast worden met tussenkoppen. Daardoor is het
formulier meer in blokken is op te delen overzichtelijker.

GOEDKEUREN MET PINCODE
Bij met name medische instellingen wordt PE-online ingezet als E-portfolio waarbij een supervisor een
handeling direct moet kunnen beoordelen. Om te voorkomen dat de supervisor opnieuw moet inloggen om
iets uit het portfolio van de persoon in kwestie goed te keuren, is er nu een mogelijkheid om dit direct met een
“pincode” goed te keuren.
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GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP TABLET
Alle schermen zijn nagelopen en gecontroleerd zodat deze ook op tabletcomputers bruikbaar zijn. Nagenoeg
alle aanpassingen zijn gereed. Er zijn nog enkele zaken waarmee we bezig zijn omdat deze niet optimaal
werken. Dit zijn:
-

Uploaden van documenten op Apple Ipad tablets
Gebruik van de editor functie 
Toevoegen van personen aan een presentielijst

Voor alle andere zaken kunt u ook een tablet gebruiken
voor PE-online.

GROEPEREN VAN MEERDERE PERIODES
Organisaties die gebruik maken van meerdere periodes (b.v. stages met specifieke eisen) kunnen deze nu
gegroepeerd tonen op het scherm.

FILTER PER CATEGORIE
Op het scherm waar de professional een overzicht heeft van alle activiteiten kon de professional zelf al een
filter aanbrengen op datum. Daarbij is nu ook een filter gekomen op categorie. Daarmee kan een professional
zelf een selectie maken binnen zijn dossier op bepaalde activiteiten. B.v. de vraag “toon mij alle buitenlandse
scholingen die ik in de periode van 1-1-2008 tot 1-1-2010 heb gevolgd” kan de professional nu zelf uitvoeren.

GRAFIEKEN PER ACTIVITEIT
In het dossier van een professional is het mogelijk om bij een activiteit een grafiek te tonen die een bepaald
antwoord afzet tegen landelijke gemiddelden. Deze optie is b.v. erg interessant voor organisaties die
‘checklisten’ gebruiken in het dossier.

PATIENTENENQUETE
Via het persoonlijk dossier was het al mogelijk om een Multisource feedback (ook wel 360 graden beoordeling)
uit te voeren. Nu is het ook mogelijk om een patiëntenenquête uit te voeren. Daarbij worden een aantal
patiënten (of klanten) uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen en moet de professional zelf een vragenlijst
invullen. Hieruit voorvloeiend wordt een rapport samengesteld.
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