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Inmiddels is het tweede kwartaal van 2013 al aangebroken. De
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Extra filter op dossiers

ontwikkelingen aan PE-Online staan ook nu niet stil!
In deze nieuwsbrief staan de laatste interessante ontwikkelingen
beschreven. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact
opnemen met uw projectmanager

Accreditatie in meerdere categorieën
Wanneer u de mogelijkheid kent om voor een scholing in meerdere
categorieën punten toe te kennen, ging dit voorheen altijd door deze een
voor een in te voeren.
Vanaf heden is het ook mogelijk dit in een keer te doen.

Indien u gebruik maakt
van een cursusboom, is
deze nu ook zichtbaar
bij de details van een
cursus in de
nascholingsagena

Vraag uw projectmanager naar deze mogelijkheid!
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Layout beheerder
In PE-Online kennen we al geruime tijd de mogelijkheid het complete
portfolio te stylen naar uw wensen. Om dezelfde structuur aan te houden zal

Sinds kort is het mogelijk
om bij het koppelen
van een
dossierbeoordelaar aan
te geven of deze direct
gekoppeld moet
worden, of pas nadat
de aangehechte
factuur betaald is!

voor de zomer ook de layout van de beheerder op dezelfde manier worden
doorgevoerd. De grootst zichtbare wijziging zal zijn dat de menuknoppen op
dezelfde locatie komen zoals deze bij de professionals.

Punten in agenda
Zodra een cursus meerdere uitvoeringen en bijeenkomsten omvat en deze
eventueel ook in meerdere categorieën accreditatie heeft gekregen, was
het lastig te zien wanneer een geregistreerde welk aantal punten krijgt.
Inmiddels is hier een verbetering op doorgevoerd waardoor deze punten
gespecificeerd zijn:

Zodra een coördinator
een beoordelaar
koppelt en hier een
opmerking invult, was
deze alleen zichtbaar in
de melding van de
beoordelaar. Vanaf nu
is deze ook zichtbaar
op het scherm van de
beoordelaar
.

Extra filter op dossiers
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van dossierfacturatie was het voorheen
niet mogelijk om in de zoekopdracht af te wijken tussen de verschillende
betaal statussen. In de huidige versie van PE-Online is dit wel mogelijk.

