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In deze brief

Inleiding
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Inleiding

Naast een aantal functionele ontwikkelingen is er de eerste helft van 2013
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Layout aanbieders

3

Layout professional / beheerder

ook gewerkt aan nieuwe zaken in en om PE-Online, zoals layout
verbeteringen.
Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met uw
projectmanager

Aios geriatrie starten
met E-portfolio
De Nederlandse
Vereniging voor
Klinische Geriatrie
(NVKG) heeft besloten
om voor de aios
gebruik te maken van
het E-portfolio van
Xaurum. Een deel van
de aios opleiding wordt
gevolgd bij Interne
Geneeskunde waar het
E-portfolio al langere
tijd wordt gebruikt. Het
E-portfolio van Xaurum
is dus geen onbekende
voor de geriatrie. In
september start de pilot
en per 1-1-2014 moet
iedere aios over het eportfolio beschikken.

Layout aanbieders
Wat is er veranderd bij de aanbieder?
Er zijn 2 zaken aangepast. De grids (schermen met lijsten; zoals
cursusbeheer) hebben een vernieuwde layout gekregen. En de zoekfilters
die vaak op diezelfde pagina’s zitten hebben ook een remake gekregen.
Enkele voorbeelden van de oude en nieuwe situatie.
Oude tabel met zoekfilter op scherm accreditatie aanvragen van de
aanbieder:

Nieuwe tabel met zoekfilters:

Samengevat: zelfde velden, maar minder loze ruimtes; minder druk door
rustigere omlijning en even brede invoervelden. Dit is ook doorgevoerd op
het scherm waarop de aanbieder kan zoeken in presentie.
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En dan hebben we nog de schermen; accreditatie aanvragen, autorisatie,

Wist u dat het mogelijk
is de publieke agenda
te voorzien van
maatwerk kolommen?
Zo gebruikt het
Kwaliteitsregister
Tandartsen deze
techniek om scholingen
met een keurmerk extra
te benadrukken:

presentie, meldingen etc. Voorheen zag het er zo uit:

En dat is geworden:

Samengevat: rijen zijn iets hoger geworden, rustigere omlijning, ronde hoeken
en een gele mouse-over; De hele rij licht op als je er overheen beweegt.
Alle aanpassingen zijn getest van IE7 t/m IE10 en Safari (ook op Mac),

www.krt.nu

Chrome, FireFox en op tablets. In sommige browsers zijn er wel kleine
afwijkingen te zien.
Nog even een totaalplaatje van het scherm met accreditatie aanvragen
met oud:

Per 1 juli 2013 is de
vereniging voor
specialisten in
ouderengeneeskunde
(Verenso) live gegaan
voor de (her)registratie
voor haar
subspecialisatie
Psychogeriatrie.
Later dit jaar volgen
nog meerdere
subspecialisaties.

Versus nieuw:
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LLayout professionals / beheerders
Wat is er veranderd bij de professionals en beheerders?
De grids (schermen met lijsten, zoals activiteiten) hebben een vernieuwde

Per 1 juli 2013 is de
Nederlandse vereniging
voor Heelkunde live
gegaan voor de
(her)registratie voor
haar subspecialisaties
Longchirurg, Gastrointestinaal chirurg en
Chirurg oncoloog.
Later dit jaar volgen
nog meerdere
subspecialisaties.

layout gekregen. Zoekfilters die vaak op diezelfde pagina’s zitten hebben
een remake gekregen. Enkele voorbeelden van de oude en nieuwe situatie.
Oud:

Nieuw:

Oud:

Nieuw:

In juli 2012 werden er
2250
accreditatieaanvragen
gedaan in PE-Online. In
juli 2013 is dit reeds
gestegen naar 2650!

Net zoals bij de aanbieder is gedaan, zijn alle grids voorzien van duidelijkere
opmaak. Anders dan bij de aanbieder hebben professionals en beheerders
uiteraard hun eigen klant layout. De kleur van de bovenbalk en het
lettertype etc. kunnen dus afwijken. Maar ze hebben allemaal de hogere
rijen gekregen, de ronde hoeken en de mouseover en die is overal
standaard dezelfde kleur als bij de aanbieder (=licht geel). Aanpassingen in
uw portaal zijn altijd mogelijk.
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Voorbeeld van een lijst van het scherm met Accreditatieaanvragen van de
beheerder. Dat zag er voorheen zo uit:

Vanaf komende versie
van PE-Online kan een
aanbieder zien welke
cursussen ervoor zorgen
dat er een blokkade is
voor
accreditatieaanvragen
.

Nieuw:

Kortom: rustigere lijntjes, ronde hoeken, een mouse over als je over een rij
heen gaat en de tekst staat verder van de rand vandaan.
Een derde voorbeeld is het overzicht van het dossier / portfolio van de
geregistreerde.
Oud:

Nieuw:

Per 1 augustus 2013
gaat de Nederlandse
vereniging van
Cardiologie live met
haar subspecialisatie
Interventie cardioloog.

Tenslotte is het meldingenscherm aangepakt.
Oud:

Nieuw:

Wederom de rondingen maar dus ook een randje rondom de tekst dat er
geen meldingen zijn en een zogenaamde voetregel (footer).

