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PE-online nieuwsbrief
Verbeteringen voor de
nascholingsagenda
De afgelopen tijd zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd aan de
verschillende nascholingsagenda’s. Zo is de periode waarop wordt
gezocht naar nascholingen beter zichtbaar. Ook is het voor de
professional die de agenda bekijkt direct duidelijk door welke aanbieder
de nascholing wordt aangeboden. Dit wordt nu duidelijk weergegeven
in het overzicht met alle nascholingen.
Naar aanleiding van het sterrensysteem dat enige tijd geleden is
toegevoegd aan de nascholingsagenda is het nu ook mogelijk om te
zoeken naar nascholingen die een minimaal aantal sterren hebben
gekregen van eerdere deelnemers. De volgende afbeelding is van de
agenda van Pro-Q-kine die ook al werken met het sterrensysteem in de
agenda:

De Nederlandse
Vereniging voor
Farmaceutische
Geneeskunde (NVFG) is
gestart met het gebruik
van PE-online
www.nvfg.nl

Automatisch rapporten of certificaten
genereren
In PE-online is het voor beheerders mogelijk om automatisch certificaten
voor professionals of rapporten te genereren. Wanneer u dit instelt
ontvangt u de gevraagde gegevens periodiek in uw inbox. Automatische
rapporten instellen kan op de pagina rapporten in PE-online.

PE-online, ook geschikt voor keurmerken
PE-online wordt veelal gebruikt voor het registreren van permanente
educatie bij verschillende beroepsgroepen, maar wist u dat PE-online ook
ingezet kan worden voor het bewaken van organisaties? Het is mogelijk
om de registraties voor een keurmerk bij te houden in PE-online.
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Pagina’s aanpassen voor gebruik op
mobiele devices gaat door

V&VN heeft vier nieuwe
opleidingsregisters
toegevoegd aan PEonline voor
verpleegkundig
specialisten:

Ook de afgelopen maanden zijn er weer veel pagina’s aangepast voor
gebruik op mobiele devices. Zo zijn onder andere de wizard voor het
indienen van een accreditatieaanvraag door aanbieders en de wizard
voor het invoeren van een overige activiteit door professionals
aangepast. Wanneer een pagina op een kleiner scherm of mobiel wordt
getoond zullen de componenten zich vanzelf uitlijnen op een manier
welke het beste past bij de situatie.

- Opleidingsregister
intensieve zorg bij
somatische
aandoeningen.
- Opleidingsregister
acute zorg bij
somatische
aandoeningen.
- Opleidingsregister
chronische zorg bij
somatische
aandoeningen.
- Opleidingsregister
preventieve zorg bij
somatische
aandoeningen.

Deelnemers registreren met aanmelder.nl
Wanneer een aanbieder een cursus indient voor accreditatie dan
krijgen zij de mogelijkheid om de deelnemersregistratie te laten verlopen
via Aanmelder.nl. Dit is een extra mogelijkheid naast de opties om het
aanmelden via PE-online te laten verlopen of via de eigen website.
De aanbieder die kiest voor Aanmelder.nl zal na het indienen van de
aanvraag doorverwezen worden naar de website van Aanmelder.nl.
Daar heeft de aanbieder diverse mogelijkheden. Het is mogelijk om
enkel een eenvoudig aanmeldformulier aan te maken maar ook
statistieken, een eventwebsite of nieuwsberichten behoren tot de
mogelijkheden.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van aanmelder.nl? Neem
dan een kijkje op de website www.aanmelder.nl.

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.

