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PE-online Nieuwsbrief
Gewijzigde schermen voor coördinatoren
Recent zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de schermen van de beheerders. Met name de
schermen met de cursusdetails zijn gewijzigd waardoor de pagina overzichtelijker is geworden. De pa-

gina is nu ingedeeld in verschillende ‘blokken’ die naar wens open- en dichtgeklapt kunnen worden.

Wanneer de aanvraag voor de eerste keer wordt geopend zullen alle blokken opengeklapt zijn zodat
de informatie doorgenomen kan worden. Het is daarna mogelijk om via de knop ‘ga naar’ in een keer
alle blokken dicht te klappen of wanneer de blokken al dichtgeklapt zijn kunnen deze via ‘ga naar’ in
een keer opengeklapt worden.

Meer informatie over deze wijzigingen is hier te vinden.

Automatisch presentie invoeren met de webservice presentie
Ruim 130 aanbieders van nascholing maken gebruik van de mogelijkheid om de presentie automatisch
in te voeren via de webservice presentie. Met deze webservice kan de presentie vanuit het eigen systeem (LMS, scholingsadministratie of een ander systeem) automatisch worden doorgestuurd naar PEonline. Deze is zowel beschikbaar voor scholingen van het type e-learning als voor scholingen van het
type fysieke nascholing. Wanneer u meer informatie wil over de webservice presentie kan u contact
opnemen met de PE-online helpdesk via support@pe-online.org.

Kort nieuws


Het is nu mogelijk om standaard teksten op te nemen voor aantekeningen. Deze teksten kunnen
onder ‘mijn gegevens’ worden ingevoerd en vervolgens worden gebruikt bij aantekeningen.



De pagina voor beheerders met verwijderde en teruggestuurde aanvragen is aangepast, zodat
het zoeken voortaan makkelijker gaat en er een beter overzicht wordt geboden.



Het zoeken in een register dat gebruik maakt van PE-online is uitgebreid met een mogelijkheid om
te zoeken op een kaart. Zoekresultaten worden weergegeven op een kaart en gebruikers kunnen
via de resultaten op de kaart doorklikken voor meer informatie.



Beoordelaars kunnen automatisch gekoppeld worden in PE-online. Indien een organisatie hier vaste regels voor heeft en deze informatie is beschikbaar in PE-online dan kan een beoordeling automatisch toegewezen worden aan een beoordelaar.



Het sterrensysteem is uitgebreid. Het was al mogelijk om evaluaties te visualiseren in de nascholingsagenda. Zo kunnen de antwoorden op de evaluaties vertaald worden naar een sterrenwaardering
van de cursus maar ook van de opleider. Sinds kort is het ook mogelijk om de waardering van onderliggende parameters (bijvoorbeeld kwaliteit en samenwerking) te tonen. Het KRT gebruikt dit
momenteel.

Terugblik en vooruitblik
Het afgelopen jaar is er voor PE-online veelal de nadruk gelegd op beveiliging, continuïteit en performance. Wat betreft de beveiliging is er een traject gestart dat moet leiden tot een ISO27001 certificering.
Hiervoor is de inventarisatie afgerond en wordt er nu voorbereid op de proefcertificering. Doel is om in
2018 volledig ISO27001 gecertificeerd te zijn. Voor de continuïteit van PE-online is er een escrowovereenkomst gesloten waarmee de continuïteit wordt gewaarborgd. Alle huidige klanten zijn momenteel kosteloos aangesloten op deze regeling en hiervan op de hoogte gesteld middels een brief en een
certificaat van onze partner Escrow4All. Nieuwe klanten worden ook automatisch aangesloten op deze
dienst. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor het verbeteren van de pagina’s zodat deze goed
bruikbaar zijn op mobiele apparaten.
Vooruitkijkend zien we in kwartaal 1 van 2018 mogelijk de lancering van de PE-online app. Ondanks technische tegenslag de afgelopen tijd is er nu toch zicht op de lancering. Met deze app zal PE-online beter
toegankelijk worden op de mobiele telefoon of tablet.

Nieuw in PE-online


De wijnacademie is gestart met het accrediteren van cursussen in PE-online. www.wijnacademie.nl



FGzPt is recent live gegaan met dossiers in PE-online. www.fgzpt.nl



De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) is toegevoegd aan de wetenschappelijke
verenigingen van de KNMG die gebruik maken van PE-online/GAIA. www.nvtnet.nl



De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) start met
het gebruik van dossiers en accreditatie in PE-online. www.nvmka.nl



De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) start met het gebruik van dossiers en accreditatie in PE-online. www.orthodontist.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.

