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PE-online Nieuwsbrief
Bewijs van accreditatie door middel van een QR-code
In samenwerkingen met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) hebben wij in PE-online
een nieuwe mogelijkheid gecreëerd; het verstrekken van een bewijs van accreditatie aan een aanbie-

der door middel van een QR-code.
Hoe gaat dit in zijn werk? Op het moment dat u een scholing accrediteert verschijnt het accreditatiebewijs automatisch in het PE-onlineaccount van de aanbieder. De aanbieder kan vervolgens het ac-

creditatiebewijs downloaden als afbeelding om deze te plaatsen op bijvoorbeeld een website, een
flyer of een programmaboekje.

Uw projectmanager kan u adviseren over de mogelijkheden. Daarbij wordt afgesproken welk formaat passend is.
Zo is bijvoorbeeld met V&VN afgesproken dat het accreditatiebewijs bestaat uit:


Een titel (“Geaccrediteerd voor”);



Het logo;



Een QR-code welke leidt naar de cursus in uw cursusagenda;

Continuïteit PE-online gewaarborgd met Escrow4All
Als gebruiker van PE-online van Xaurum vertrouwt u volledig op ons voor aanpassingen en onderhoud.
U moet er natuurlijk niet aandenken dat door onvoorziene omstandigheden de continuïteit van PEonline gevaar loopt. Dat hoeft gelukkig ook niet! Want Xaurum heeft – in samenwerking met Escrow4all
– vergaande maatregelen getroffen om uw organisatie te verzekeren van continuïteit en toegang tot
uw data.
Bij deconfiture van Xaurum zorgt Escrow4all ervoor dat PE-online onverstoord voor minimaal 3 maanden blijft doordraaien. Alle klanten van Xaurum nemen automatisch deel aan deze continuïteitsregeling, de kosten neemt Xaurum voor haar rekening.

Kort nieuws


Op dit moment wordt het register praktijkopleidersinstellingen ingericht voor de FGzPt. Naar verwachting zal dit register eind 2017 of begin 2018 in gebruik genomen worden. Voor meer informatie kan u kijken op www.fgzpt.nl



De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) is recent live gegaan
met het Register Technologie Gezondheidszorg. Voor meer informatie over dit register kan u kijken
op www.rtgregister.nl



Het SKF keurmerk voor fysiotherapeuten is recent live gegaan met de accreditatie van nascholingen. Voor meer informatie kan u kijken op www.keurmerkfysiotherapie.nl



Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is gestart met het gebruik van evaluaties en het sterrensysteem in de nascholingsagenda.

Vernieuwde meldingen en
helpteksten in PE-online.
Misschien was het u als actieve gebruiker van PE-online

al opgevallen. De meldingen die verschijnen als u met
de muis over het vraagtekentje voor hulp gaat zijn recent gewijzigd. Naast de wijzigingen in het visuele aspect blijft de melding ook langer in beeld staan.
Afb. 1: De tijdbalk loopt langzaam weg wanneer u
niks doet.

Wanneer u de melding gewoon laat staan en niks doet
dan zal er een tijdbalkje wegtikken. Deze geeft aan hoe
lang de afbeelding nog in beeld staat. Mocht u toch
meer tijd nodig hebben om de melding te lezen, dan
kan u met uw muis op de melding gaan staan. Het tijdbalkje zal verdwijnen en de melding blijft staan zolang u
met uw muis op de melding blijft staan. Door te klikken
op het kruisje zal de melding direct verdwijnen. Meldingen die verschijnen naar aanleiding van gevalideerde
velden zijn nu duidelijker gegroepeerd en kunnen in één
keer weg geklikt worden.

Afb. 2: Wanneer de muis op de melding staat blijft
deze net zo lang staan tot de muis weer weggeschoven wordt.

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.

