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Inleiding
In 2013 hebben we de flexibiliteit van PE-Online nog meer vergroot. Een belangrijke

1 Nieuwe website

ontwikkeling hierin is de mogelijkheid om de huisstijl nog meer aan te laten sluiten op die

2 Wizards

van onze klanten. In het eerste kwartaal van 2014 zijn er diverse wijzigingen geweest

2 Extra zoekopties

waardoor de moderne technieken en ontwikkelingen steeds meer toegepast zijn voor de
aanbieder en geregistreerde. In de volgende periode zal dit ook voor de beheerder
gebeuren. Naast overige ontwikkelingen richt deze nieuwsbrief zich op een aantal van
deze wijzigingen.

Terugsturen activiteiten
Al geruime tijd bood PE-Online de mogelijkheid om ingediende dossiers terug te sturen naast goedkeuren en afkeuren. Bij
individuele activiteiten was er alleen de mogelijkheid tot goedkeuren en afkeuren. Sinds kort is het ook mogelijk om individuele
activiteiten, welke extra gekeurd dienen te worden, terug te sturen. Dit resulteert in een melding naar de geregistreerde en de
ingediende activiteit wordt gewijzigd naar een concept. Ook is de historie van de acties (terugsturen / goedkeuren / afkeuren)
t zien.

Nieuwe website
Al sinds dat PE-Online actief is wordt dezelfde website gebruikt. Deze is vanzelfsprekend erg verouderd en voldoet niet meer
aan eisen voor bijvoorbeeld nieuwe browsers en mobiele apparaten. Daarom is www.pe-online.org in een nieuw jasje
gestoken.
Oud:

Nieuw:
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Wizards
Presentie

PE-Online kent al een
tijdje de mogelijkheid
om gegevens vanuit
het systeem
automatisch en
periodiek te versturen
naar het Twitter
account van uw
organisatie.

De nieuwe en moderne huisstijl is doorgevoerd in de wizard waarmee de aanbieder van
nascholing presentie verantwoord. Zoals op de overige aanbiedersschermen al aanwezig zijn de
knoppen afgerond. De vraagtekentjes met uitleg staan rechts uitgelijnd en de gegevens staan
beter gegroepeerd.
Individuele activiteiten
De wizard waarmee een individuele activiteit kan worden toegevoegd is aangepast met
dezelfde wijzigingen als de wizard presentie.

Sinds kort is LinkedIn
toegevoegd aan de
mogelijkheden.

Extra zoekopties
Een nieuwe functionaliteit welke onlangs aan PE-Online is toegevoegd is het zoeken op persoonsgegevens. Dit houdt in dat u
het zoekscherm naar geregistreerden kunt uitbreiden met persoonsgegevens zoals deze bekend zijn in uw portaal. Vraag uw
projectmanager naar de mogelijkheden.

Omdat er soms veel
informatie op een
pagina staat en PEOnline de
actieknoppen boven
aan iedere pagina
toont verschijnt er een
knop om direct terug te
springen naar het begin
van de pagina:
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