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PE-online nieuwsbrief
Nascholingsagenda vernieuwd
De nascholingsagenda’s in PE-online/GAIA hebben recent een metamorfose
ondergaan. Op deze manier hopen wij de agenda gebruiksvriendelijker en
overzichtelijker te maken en te voorzien van een frissere vormgeving.

Vereniging EMDR
Nederland is sinds kort
actief met dossiers in
PE-online.

Zo is het mogelijk om te zoeken naar een type nascholing. Hiervoor zijn
bovenaan de knoppen “Klassikale nascholing”, “e-learnings/schriftelijke
nascholingen” en “groepen” gerealiseerd. Door op een van deze knoppen
te klikken worden alle nascholingen binnen deze categorie weergegeven.
Daarnaast is het ook mogelijk om onder “Uitgebreid zoeken” een aantal
zoekopdrachten toe te voegen. Zo is het mogelijk om te zoeken naar
nascholingen op een bepaalde locatie of in een bepaald gebied om deze
locatie heen. Ook zoeken naar een minimaal of maximaal aantal
accreditatiepunten of naar een nascholing van een specifieke aanbieder
behoort tot de mogelijkheden.

Deloitte gebruikt PEonline sinds November
2016 voor haar registers
NBA en NOB. In Januari
2017 zal ook NOREA via
PE-online gefaciliteerd
worden.

De nieuwe nascholingsagenda is daarnaast ook aangepast voor gebruik op
de mobiele telefoon of tablet. De agenda past zich aan het kleinere scherm
aan.

De PE-online menukaart
Recent is de PE-online “menukaart” ontwikkeld. Deze is opgesteld omdat er
vaak vragen kwamen over de mogelijkheden die PE-online biedt. Wij willen
met de menukaart in een oogopslag inzichtelijk maken welke functies er
allemaal mogelijk zijn binnen PE-online. De mogelijkheden zijn ingedeeld naar
de verschillende rollen binnen PE-online.
In de bijlage van de mail waarin deze nieuwsbrief is verstuurd vindt u ook de
digitale versie van de menukaart. Wilt u graag een fysieke versie van de
menukaart? Deze is op te vragen bij uw projectmanager.
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Afgewezen aanvragen blijven zichtbaar
Wanneer een aanvraag wordt afgewezen door de accrediterende
vereniging blijft deze sinds kort in het account van de aanbieder staan. Eerder
was het zo dat alleen geaccrediteerde of teruggestuurde aanvragen te zien
waren in het overzicht met verenigingen waar de aanvraag is ingediend.

De afgewezen aanvraag is nu dus wel zichtbaar, echter het is niet mogelijk
om deze opnieuw in te dienen bij de vereniging die de aanvraag heeft
afgewezen. Een teruggestuurde aanvraag kan wel worden gewijzigd en
opnieuw worden ingestuurd.

Kort nieuws:
Het register voor de
informatieprofessional
wordt door KEI-IP via PEonline onderhouden.

-

Evalutaties voor professionals kunnen nu ook op de mobiele telefoon
of tablet ingevuld worden. Daarnaast is het nu ook mogelijk om de
evaluatie tussentijds op te slaan.

-

Voor coördinatoren is het nu mogelijk om in een klik alle beoordelaars
te selecteren.

-

De koppeling van PE-online/GAIA met DocData is recent vernieuwd,
als gevolg hiervan wordt nu het nieuwe betaalmenu “One Page
Check-out” gebruikt.

-

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om digitaal aan te melden
dan moest een professional inloggen en vervolgens het ‘dossier
indienen’. Wanneer deze stap puur bedoeld is om zich aan te
melden en er geen punten eis is, dan zal deze na inloggen direct
opstarten waarmee de professional meteen stap voor stap het
dossier digitaal kan indienen.

PE-online Responsive Design
De afgelopen maanden is er verder gewerkt aan het responsive design van PEonline. De pagina’s die gebruikt worden door de professionals zijn op dit moment
voor 80% afgerond. De pagina’s die worden gebruikt door de beheerders staan
op de agenda voor het voorjaar van 2017

Melding bij ongelezen berichten
Wanneer een aanbieder of professional inlogt krijgt deze sinds kort een
melding wanneer er nog ongelezen berichten zijn. In de rechter bovenhoek
van het scherm verschijnt er een pop-up.

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.

