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Nieuwsbrief PE-online
In deze nieuwsbrief vindt u weer veel informatie over veranderingen die
de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden binnen PE-online.

Wizard accreditatie opent niet meer in pop-up
De verschillende wizards binnen PE-online die gebruik maakten van een popup venster worden op dit moment aangepast. Zo is de wizard accreditatie
ondertussen uit het pop-up venster gehaald en geïntegreerd in PE-online, de
wizard presentie zal volgen in het eerste kwartaal van 2016.
Het menu van PE-online blijft wel zichtbaar maar zal tijdens de stappen van
de wizard tijdelijk worden geblokkeerd. Reden voor deze wijziging was dat uit
de feedback die wij ontvingen bleek dat veel gebruikers de pop-up vensters
als onhandig ervaren. Regelmatig werd de pop-up weer weggeklikt, dubbel
geopend of verdween deze achter andere openstaande schermen.
Daarnaast werken de pop-up schermen niet goed op mobiele devices.

De verpleegkundige
vervolgopleidingen
Cardiologie en
Cardiothoracale
Chirurgie, Medium
care, Stomazorg,
Endoscopie en
Reumaverpleegkundige bij St. Antonius
maken nu gebruik van
het e-portfolio

Wijzigen van beoordeling
Sinds kort bestaat de mogelijkheid voor beoordelaars van activiteiten om
de beoordeling te wijzigen zolang de activiteit niet is af- of goedgekeurd.
Eerder was deze optie al beschikbaar bij de cursusbeoordelingen. Het
kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders (SAM-TES) in België is de
eerste vereniging die met deze mogelijkheid werkt.

In opdracht van V&VN
wordt momenteel het
opleidingsregister GGZ
3 jaar ontwikkeld

Teruggestuurde activiteiten zichtbaar
voor beheerders
Beheerders hebben nu ook inzage in teruggestuurde activiteiten.
Hierdoor kan de beheerder zien of er iets richting de professional is
teruggestuurd waarop geen actie is ondernomen. Omdat een
teruggestuurde activiteit weer veranderd in een concept activiteit voor
de professional verdween deze eerder uit de lijst met teruggestuurde
activiteiten.
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Nieuw betaalmenu
Recent is alles gereed gemaakt zodat een nieuw betaalmenu van
DocData gebruikt kan worden. Dit menu zorgt ervoor dat gebruikers die
online betalen 1 scherm hebben waarin alle betaalstappen doorlopen
worden. Dit scherm toont direct moderner dan het huidige scherm en is
ook geschikt voor mobiele devices. De verenigingen die gebruik maken
van docdata online betalen worden de komende periode gemigreerd
naar het nieuwe betaalmenu

Het register van het
Oranje Kruis en de
huisstijl hebben een
volledig nieuwe opzet
gekregen
www.hetoranjekruis.nl

Wizard overige activiteiten wordt
voortaan tussentijds opgeslagen

Registerplein heeft
recent het register
Cliëntondersteuners
geopend
www.registerplein.nl

De invoer van overige activiteiten ging eerder verloren wanneer er zich
een systeemfout voordeed tijdens het invoeren (b.v. de
internetverbinding valt weg). Om te voorkomen dat ingevoerde
gegevens verloren gaan wordt de informatie nu tussentijds opgeslagen.
Wanneer er zich nu een systeemfout voordoet tijdens het invoeren
kunnen de invoerde gegevens na opnieuw opstarten weer opgepakt
worden op het punt waar men was gebleven toen de systeemfout zich
voordeed. De gebruiker ontvangt hiervan ook een melding als ze weer
opnieuw inloggen.

Periode van 360 graden feedback
verlengen
Bij de 360 graden feedback was het regelmatig een probleem dat niet
alle respondenten binnen de opgegeven termijn reageerden. Wanneer
deze periode was verlopen kon deze enkel nog door Xaurum verlengd
worden. Om dit te verhelpen is er nu een aanpassing in het systeem
gedaan waardoor het nu voor de deelnemer zelf mogelijk is om de
periode voor de 360 graden feedback te verlengen. Er is een knop
“verlengen periode” toegevoegd waarmee de deelnemer zelf de
periode kan verlengen als deze onverhoopt verlopen is en er nog
onvoldoende respondenten gereageerd hebben.
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Makkelijker zoeken in velden met veel
waarden

AIOS sportgeneeskunde
gebruiken nu de eportfolio van PE-online

In selectievelden met meerdere waarden was het vaak moeilijk om de
juiste keuze te vinden. Het scrollen door de mogelijke opties was daarbij
vaak onhandig. Wanneer een selectieveld nu meer dan 10 waarden
bevat verschijnt er een nieuwe functionaliteit om te zoeken. Hierin kan
een deel van de letters worden ingevoerd zodat de mogelijke opties
beperkt worden. Op dit moment wordt deze verbetering gefaseerd
doorgevoerd bij alle selectievelden. Zo is dit onder andere al
doorgevoerd voor het aanmaken van een KPB in de AIOS portfolio’s.

www.sportgeneeskunde.com

Zoeken in meerdere beroepsgroepen
Beheerders
met rechten voor meerdere beroepsgroepen kunnen bij het
naar professionals

zoeken naar professionals ook zien of zij in meerdere beroepsgroepen
voorkomen. Om dit te kunnen zien moet er worden gezocht op het unieke
nummer van de persoon of het e-mail adres. Indien de professional ook
daadwerkelijk in andere beroepsgroepen voorkomt dan kan daar ook
naar doorgeklikt worden.

Berichten opnieuw ongelezen maken
Gelezen berichten kunnen nu opnieuw de status ongelezen krijgen.
Wanneer een bericht wordt geopend wordt deze automatisch als
gelezen gemarkeerd. Omdat het openen van een bericht niet per
definitie betekent dat het volledige bericht is gelezen of behandeld
bestaat nu de mogelijkheid om een bericht terug te plaatsen als
ongelezen. Hiervoor is er rechts onderaan het bericht een nieuwe knop
“markeer als ongelezen” toegevoegd.

Exporteren en printen van het
activiteitenoverzicht
Professionals kunnen nu makkelijk het overzicht met alle activiteiten
exporteren en eventueel printen. Rechts boven het overzicht activiteiten
van de professional is een knop toegevoegd. Door op de knop te klikken
kan het overzicht worden geëxporteerd naar Excel en geprint.

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.

