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Dit jaar zijn we begonnen met een nieuwsbrief vol feitjes over PE-Online en
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de groei van de afgelopen jaren. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan
nieuwe functionaliteiten en verbeteringen.
In deze nieuwsbrief staan de laatste interessante ontwikkelingen
beschreven. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact
opnemen met uw projectmanager

Validatie adres cursusaanbieder
Een cursusaanbieder heeft de mogelijkheid meerdere adressen in te
voeren. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld afgeweken kan worden voor het
factuuradres. Voorheen was het niet duidelijk welke velden er wel en niet
ingevoerd moesten worden. Inmiddels is dit duidelijk aangegeven door
deze velden te groeperen en deze als groep te valideren bij opslaan.

Ook een beheerder
kan vanaf nu een
activiteit voor een
professional als
concept opslaan en
deze later hervatten.

Zodra er gebruik gemaakt wordt van een afwijkend adres, dan dienen nu
alle velden ingevuld te worden.
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Icoontjes persoonsgegevens
Iedereen die gebruik maakt van de dossier of portfolio functionaliteit van PEOnline herkent onderstaand scherm. Voorheen stond hier een icoontje voor

In Januari 2013 zijn 3599
accreditatieaanvragen gedaan. Dit
was in januari 2012 nog
2546.

om direct naar het dossier / portfolio te gaan, maar kon er ook op de naam
geklikt worden. Deze klik bleek niet logisch.
Vanaf heden is dit scherm voorzien van een extra icoontje, waarbij direct
doorgelinkt wordt naar de persoonsgegevens.

We kennen nu dus 3 standaard icoontjes welke afhankelijk van de rechten van
de beheerder getoond worden:
 Openen dossier / portfolio
 Toevoegen activiteit
 Persoonsgegevens

Status dossiers
We kennen in PE-Online de mogelijkheid om dossiers in te dienen en digitaal
(her)registratie aan te vragen. De beheerders kunnen deze dossiers
behandelen en zien wat de actuele status in dit proces is.
Hier deed het probleem zich voor dat het niet te zien was welk dossier nog in
behandeling was bij beoordelaars. Om deze reden zijn er 2 statussen
toegevoegd naast de al bekende “goedgekeurd”, “afgekeurd” en
“behandeld”.

Zodra een dossier in behandeling is bij beoordelaars, dan zal de status
wijzigen in “In behandeling bij beoordelaar”. Zodra alle beoordelingen
gegeven zijn, wijzigt deze in “Beoordeeld”.

Op 9 januari zijn er op één dag 235

Zoektermen cursusboom

accreditatieaanvragen in PE-Online

Bij accreditatie wordt er vaak gebruik gemaakt van een cursusboom ofwel

geplaatst!

zoektermen. Daarmee kan de professional gericht kan zoeken in het
aanbod.
De zoektermen die ingevuld zijn op het accreditatieformulier, zijn vanaf
heden ook zichtbaar voor de beheerder in het scherm met cursusdetails.
Deze informatie kan dus meegenomen worden zonder in een pop-up
venster te moeten raadplegen.
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Dashboard bij persoonsgegevens
Het scherm waar in PE-Online gezocht kan worden naar geregistreerden is
sinds kort uitgebreid. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om de
kolommen flexibeler in te richten naar wensen van de klant en deze
pagina om te vormen tot een dashboard. In onderstaande voorbeelden
staan een aantal kolommen als voorbeeld.

Het archiveren van
scholingen leverde bij
aanbieders regelmatig
vraagtekens op omdat er
geen melding aan vooraf
ging.

In bovenstaande afbeeldingen zijn aan de rechterkant 3 maatwerk

Vanaf nu verschijnt er eerst
een melding met uitleg
voordat de scholing
verplaatst wordt naar het
archief.

kolommen toegevoegd, welke ieder door met de muis eroverheen te
bewegen, extra informatie laten zien.

Automatisch signaallijsten ontvangen
Met de rapportagemodule in PE-online is het ook mogelijk om
automatisch (per e-mail) op de hoogte gebracht te worden van
bepaalde vorderingen/acties. Voorbeelden:
1.

Een overzicht van beoordelaars die de beoordeling al langer
dan 3 weken hebben open staan

2.

Overzicht van alle accreditatieaanvragen die meer dan 2
maanden gelden zijn aangevraagd en nog niet geaccrediteerd

3.

Overzicht van alle personen die binnen 1 jaar moeten
herregistreren maar nog niet de helft van het beoogd aantal

Als er gebruik wordt
gemaakt van een
cursusboom op een
accreditatieformulier,
worden de geselecteerde
waarden direct getoond,
zonder het pop-up venster
eerst te openen.

punten hebben gehaald
Natuurlijk kun u met de huidige rapportagemodule zelf telkens het
rapport in elkaar zetten. Met de nieuwe functionaliteit is het mogelijk om
automatisch het rapport te krijgen. Daarbij krijgt u het rapport ook alleen
als er daadwerkelijk iets te rapporteren valt (bij voorbeeld 1 krijgt u dus
alleen een rapport toe gemaild als er beoordelaars zijn die aan de
voorwaarde voldoen).

Wilt u meer informatie of vraagt u zich af welke mogelijkheden PE-Online uw organisatie kan bieden?
Neem contact op met onze projectmanagers, we denken graag met u mee.

