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ook gewerkt aan een aantal nieuwe zaken in en om PE-Online.
Zo komen in deze nieuwsbrief ook Excel vaardigheden en inzet van social
media aan bod.
Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met uw
projectmanager

Excel en draaitabellen
Als klant bent u gewend dat PE-Online bruto rapportages oplevert. Vanuit
deze rapporten zijn er diverse mogelijkheden managementinformatie op
te vragen. Dit vergt wel enige Excel kennis.
Een voorbeeld:
PE-Online genereert het aantal accreditatieaanvragen in een overzicht,
maar eigenlijk wilt u in een taartdiagram de 10 aanbieders zien met de
meeste aanvragen en ook hoeveel. In enkele seconden is een grafiek als

Het is sinds kort ook
mogelijk om in
evaluatie / enquête
formulieren een
toelichtende tekst per
vraag te plaatsen. Deze
wordt weergegeven
met een vraagtekentje,
zoals dit ook elders in
PE-Online gebeurd.

onderstaande te maken:

Een basiscursus om dit soort grafieken uit PE-Online rapporten te halen kan
door ons worden verzorgd.
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Cursus nascholingsaanbieders
Krijgt u vaak vragen vanuit diverse aanbieders over PE-Online? Wij bieden nu
de mogelijk een cursus PE-Online voor scholingsaanbieders te organiseren. U

Maakt u gebruik van
competenties of de PEOnline cursusboom? U
kunt nu de
nascholingsagenda
openen vanaf uw
website en direct
doorlinken naar een
bepaalde competentie
of zoekitem.

kunt hierbij denken aan een dagdeel, waarbij wij een cursus verzorgen over
het systeem en waarbij aanbieders vragen kunnen stellen over reglementen,
het systeem en dergelijke.

Twitter
In samenwerking met het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) wordt er een
module ontwikkelt om vanuit PE-Online automatisch berichten naar social
media te sturen. Initieel zal dit ontwikkelt worden voor Twitter, maar later kan
dit uitgebreid worden naar andere social media zoals LinkedIn, Facebook,
Hyves etc..
Een voorbeeld zoals dit bij het KRT gebruikt gaat worden:
Iedere 30 dagen voor een uitvoering van een scholing moet deze op Twitter
verschijnen met daarin de titel, het aantal punten, de locatie, de aanbieder
en een directe URL naar de PE-Online scholingsagenda.
Natuurlijk kan een Twitter bericht maatwerk worden ingevuld aan de hand
van uw wensen.

Wachtwoord vergeten
Om gegevens in PE-Online nog beter te beveiligen zullen wij vanaf medio juli
een nieuwe methode introduren voor de wachtwoord-vergeten

In onze vorige
nieuwsbrief kondigden
we aan dat de
beheerders in PE-Online
binnenkort gaan
werken met eenzelfde
layout als de
geregistreerden.
Dit staat gepland voor
17 juni!

functionaliteit. Het nieuwe wachtwoord zal niet meer verstuurd worden per
email naar de gebruiken, maar de gebruiker krijgt een link om het
wachtwoord opnieuw in te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat
onbevoegden uw wachtwoord kunnen inzien.
Let op: Dit geldt niet als u gebruik maakt van de externe login module.

Statistieken rapport
Vanaf juli 2013 is er in PE-Online een nieuw rapport welk op aanvraag
beschikbaar gesteld kan worden. Dit rapport geeft statistieken weer over uw
portaal. Hierbij kunt u denken aan:


Aantal accreditatieaanvragen



Aantal verwerkte presenties



Aantal geregistreerde activiteiten



Facturatie opbrengsten (herregistratie en accreditatie)



Totaal aantal logins

Dit rapport is te filteren op een jaar of specifieke maand.

