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Nieuwsbrief PE-online
PE-responsive
PE-online op telefoon of tablet
We gebruiken steeds meer mobiele telefoons, tablets en phablets (de
grotere smartphone) in het dagelijks leven. De locatie maakt niet meer uit,
op nagenoeg iedere locatie is internet voorhanden. Thuis, onderweg, op het
werk, in binnen- of buitenland. Overal willen we de mogelijkheid hebben om
te kunnen werken.
PE-online is technisch geschikt om te werken op telefoons en tablets, maar
de gebruikersvriendelijkheid op kleinere schermen laat te wensen over. Om
de gegevens goed te kunnen zien moet men vaak inzoomen en weer
uitzoomen.
Op basis van de marktontwikkelingen en vragen van onze klanten gaan wij
in de komende maanden en jaren diverse structurele aanpassingen
doorvoeren. Hieronder willen wij u hierover graag informeren.

PE-online strategie: Responsive
Een voorbeeld van het huidige
PE-online op een telefoon

PE-online moet geschikt zijn voor alle soorten computers van klein tot groot.
Momenteel is de desktop computers nog steeds het meest populair in
gebruik, maar de populariteit van andere formaten (tablet en telefoon)
neemt toe.

PE-online moet geschikt zijn voor alle soorten systemen (Apple IOS, Android,
Windows, Linux en wat nog meer op de markt komt). PE-online kan zich niet
permitteren om maar voor één specifiek platform te ontwikkelen.
Ons streven is de software één keer te ontwikkelen, waarbij deze geschikt
moet zijn voor alle soorten apparaten. Wij willen graag de gehele applicatie
beheersbaar houden en niet tientallen verschillende technische versies
onderhouden. Dat zou voor ons en voor onze klanten te kostbaar worden.
Op basis van bovenstaande strategie hebben wij besloten om de applicatie
PE-online de komende periode te herschrijven. Iedere pagina in PE-online
wordt bekeken en wordt dusdanig aangepast dat de pagina er op alle
formaten en alle systemen goed uit komt te zien. In technische termen wordt
dit ook wel ‘responsive design’ genoemd. Om een indruk te krijgen wat dit is,
staan op de volgende pagina een aantal websites die dit ook hebben
toegepast. Ga met uw telefoon, tablet of desktop computer naar deze
websites en u zult zien dat de website zich zelf aanpast.
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Voor PE-online is dit een groot project dat we gefaseerd invoeren. We
hebben de technische keuzes gemaakt en een interne test is in augustus
afgerond. Hieronder ziet u als voorbeeld een pagina van de aanbieder
(opleider) zoals deze er na de aanpassingen uit komt te zien.
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Huidige desktopgebruikers zullen weinig tot geen verandering merken bij het
doorvoeren van deze wijzigingen. De wijzigingen zullen wij vanaf augustus
2015 geleidelijk door gaan voeren in het hele systeem en wij verwachten dat
het gehele proces 1 jaar in beslag neemt. De normale ontwikkelingen van
PE-online blijven ook doorgaan tijdens deze overgang. Bij iedere
belangrijkste stap zullen wij u daarover informeren.

PE-online APP?
En komt er nog een APP? Is een vraag die wij vaak krijgen. Met
bovenstaande strategie denken we vooralsnog geen APP nodig te hebben
en kunt u op ieder device volledig en gebruikersvriendelijk met PE-online
werken.

