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PE-online nieuwsbrief
Aanpassingen in het scherm cursusdetail voor beheerders
Beheerders zullen de komende tijd mogelijk een aantal aanpassingen opmerken in het scherm met de
cursusdetails. Verschillende functies die eerder nog als een pop-up verschenen zijn nu geïntegreerd in het
scherm:


De knop “zoeken presentie” is verplaatst en staat nu in een van de uitklapbare blokken onderaan het
scherm. Het uitklappen van het blok “zoeken presentie” zal nu geen pop-up meer openen, maar de
inhoud van het scherm wordt direct onder dit blok weergegeven.



De ingevulde beoordelingen zijn toegevoegd aan het scherm. Eerder moest er nog een pop-up
geopend worden om de beoordelingen in te zien of te verwijderen, maar dit is nu mogelijk door het
blok “beoordelaars” uit te klappen.



Het downloaden of verwijderen van een factuur en het inzien van de status van een factuur bij DocData
kan voortaan direct onder het blok “facturatie”. Het is dan niet meer nodig om door te klikken naar een
volgend scherm om een van deze acties met betrekking tot een factuur uit te voeren.

Het integreren van deze functies zorgt ervoor dat er minder vaak doorgeklikt moet worden naar een nieuw
scherm. Zo is alle informatie sneller en op één plaats te vinden.
Op onderstaande afbeelding ziet u het nieuwe blok “zoeken presentie” wanneer dit opengeklapt is.

Op onderstaande afbeelding ziet u het blok “facturatie”. De verplaatste acties voor de facturen zijn uit te
voeren door middel van de drie icoontjes voor het referentienummer. Klik op het icoontje van het bankbiljet voor
de status bij DocData Payments. Klik op het icoontje van het blad voor de het downloaden van de factuur in
PDF-formaat en klik op het icoontje van het vuilnisbakje voor het verwijderen van de factuur.
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Rapporten voorzien van een wachtwoord
Binnenkort is het mogelijk om ingeplande rapporten te voorzien van een wachtwoord. In het scherm waar
periodieke rapporten worden ingepland kan dan ook een wachtwoord worden opgegeven. Deze periodieke
rapporten worden verstuurd via e-mail. Wanneer er een wachtwoord wordt toegevoegd aan deze rapporten
dan zal het bestand dat verstuurd wordt enkel te openen zijn met dit wachtwoord.

Op bovenstaande schermafbeelding is de pagina te zien waar het wachtwoord kan worden ingesteld. Vink
daarvoor de optie “Encryptie gebruiken” aan en geeft vervolgens een wachtwoord op in het veld “Encryptiesleutel”.
Deze optie is toegevoegd in verband met de nieuwe wet AVG. Rapporten waarin persoonsgegevens worden
verwerkt zijn op deze manier beveiligd te versturen.

Kort nieuws


Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) is gestart met accreditatie in PE-online.
www.skgv-register.nl



Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) is gestart met accreditatie in PE-online.
www.lcr.nl



Registerplein heeft het register Mantelzorgmakelaar toegevoegd in PE-online. Voor meer informatie kijk
op www.registerplein.nl



Fase 1 van de ISO27001 certificering van Xaurum heeft succesvol plaatsgevonden.

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.

