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In deze brief

Inleiding
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Begin 2013 zijn er veel functionele en layout aanpassingen doorgevoerd in
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PE-Online. Veel van deze aanpassingen zijn gericht op performance,
gebruiksvriendelijkheid en het aantal kliks van de gebruikers. Nu de zomer
voorbij lijkt te zijn gaan de ontwikkelingen in PE-Online natuurlijk gewoon
door. In deze brief staan de belangrijkste punten weer toegelicht voor u.
Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met uw
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Het inlog scherm van PE-Online is aangepast voor alle gebruikers die via dit

Het is mogelijk om elearningsoftware aan
GAIA / PE-Online te
koppelen, zodat een
aanbieder presentie
niet handmatig hoeft in
te voeren. Hiervoor
moet zowel door u als
ons iets worden
gebouwd.
Heeft u hierin interesse?
Neem dan contact op
met Xaurum, de
leverancier van GAIA /
PE-online, via
info@xaurum.nl.
Vermeld hierbij dat het
gaat om een E-learning
koppeling met PEonline.

scherm inloggen. Ook voor tablets is dit scherm nu duidelijker.
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Tooltip tekst
Omdat Google de
verbinding met Google
Maps aangepast heeft
waren hier korte tijd
problemen mee in PEOnline.
Momenteel hebben wij
een upgrade naar de
nieuwste versie
uitgevoerd waarbij de
nieuwe Google kaarten
te zien zijn en
bijvoorbeeld ook
gebruik gemaakt kan
worden van Google
Streetview.

Het CGR (Code
Geneesmiddelen
reclame) gaat PEOnline inzetten om
cursusaanvragen te
toetsen aan hun
normstelling op het
gebied van
gunstbetoon.

Naast de bekende help teksten die in PE-Online verschijnen zodra er geklikt
wordt op een vraagtekentje kennen we sinds kort ook de mogelijkheid om
een mouse-over helptekst te tonen op een willekeurige plek in een alinea.

Filter op cursusagenda
PE-Online biedt diverse standaard mogelijkheden om de
nascholingsagenda op te vragen met een filter. Met deze functionaliteit
kunt u op uw eigen website doorlinken naar een specifiek overzicht van
cursussen. Voorbeelden zijn competenties, zoektermen, cursustype. Het
Kwaliteitsregister Tandartsen heeft dit al uitgebreid in de praktijk gebracht op
hun website. www.krt.nu.

Opleidingsgroep, overzicht beheerders
In het e-portfolio kan een beheerder alle personen van zijn of haar
opleidingsgroep beheren. Voorheen was er geen goed totaaloverzicht
aanwezig. Er is een nieuw scherm ontwikkeld waarmee de beheerder een
mooi totaaloverzicht heeft van alle personen in de opleidingsgroep, met
daarbij de rol(len) die iemand heeft.
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Aanvraaggegevens tonen bij dossiers
Op het scherm met dossier stonden tot op heden altijd basisgegevens van
deze ingediende aanvragen (Datum aanvraag, Persoonsgegevens,
Betaalstatus etc.).

Vorig jaar werden er in
september 36000
activiteiten in PE-Online
weggeschreven. Dit
jaar is dit aantal
gegroeid naar meer
dan 50.000!
Daarnaast is het aantal
logins van de
geregistreerden
gestegen van 45000 in
september 2012 naar
bijna 80000 in
september 2013.

Vanaf heden kunnen ook de maatwerk aanvraag gegevens in dit overzicht
getoond worden. Zo wordt binnenkort bij de Verpleegkundig Specialisten
het veld “Type aanvraag” getoond. Onderstaande afbeelding geeft een
voorbeeld van deze mogelijkheid:

Accreditatie bij meerdere
beroepsgroepen
Wanneer een cursusaanbieder in 1 keer een aanvraag stuurt naar meerdere
beroepsgroepen, was het niet altijd duidelijk welke informatie gevraagd
werd door welke beroepsgroep.
Het scherm is nu zo aangepast zodat het voor de aanbieder duidelijk is welk
veld bij welke beroepsgroep / vereniging hoort.

Facturatie direct via PEOnline wordt zowel bij
herregistratie als bij
cursusaccreditatie
steeds meer gebruikt.
De totaal bedragen
zijn voor beide op dit
moment al hoger dan
geheel 2012.

Hulp voor aanbieders
Aanbieders van scholing hebben in hun portaal de knop “Help” gekregen.
Onder deze knop zit een pagina met veel gestelde vragen welke wij steeds
zullen aanvullen met vragen vanuit de helpdesk of vanuit u als klant.

