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PE-online nieuwsbrief
Delen van activiteiten
Sinds kort is het voor professionals mogelijk om activiteiten uit het eigen dossier eenvoudig te
delen. Aan de pagina ‘overzicht activiteiten’ is nu een knop toegevoegd die naar een nieuw
scherm leidt. Op dit scherm kunnen één of meerdere nascholingen geselecteerd worden die
vervolgens met een druk op de knop geëxporteerd worden naar een PDF-bestand of naar
Excel.

Nieuw wachtwoordbeleid in PE-online
Enige tijd geleden is het nieuwe wachtwoordbeleid ingegaan voor PE-online. De eisen voor
het instellen van een (nieuw) wachtwoord zijn daarbij aangescherpt. Een nieuw wachtwoord
moet nu minimaal uit acht karakters bestaan en daarnaast moet het minimaal één cijfer, één
kleine letter en één hoofdletter bevatten. Met deze maatregel willen we de veiligheid van PEonline nog verder verbeteren.

Verwijderen volgens de nieuwe AVG-wet
In de AVG is ook het recht op vergetelheid (artikel 17 AVG) opgenomen. In PE-online hebben
wij onze software aangepast zodat onze klanten de consequenties van artikel 17 kunnen
implementeren in het PE-online. Er is een uitgebreide verwijderfunctie gemaakt waarbij ook
daadwerkelijk alle gegevens uit het systeem verwijderd worden. Dit is een zeer zorgvuldig
proces want weg is weg. Bij het verwijderen blijven gegevens die benodigd zijn voor
managementinformatie wel beschikbaar in het systeem. Samen met uw projectmanager kunt
u het proces dusdanig in laten regelen dat de verwijdering van persoonsgegevens aan de
criteria voldoet die u eist.
Halverwege 2018 hebben twee klanten deze functie al geactiveerd en met andere klanten is
overleg over de juiste inrichting. De projectmanagers van Xaurum zijn hiervoor het
aanspreekpunt.
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Rapporten voor beheerders
De afgelopen periode hebben wij ervoor gezorgd dat de performance van PE-online stabieler
is door een aparte reportingserver in te richten die alle rapport aanvragen afhandelt. Het
opvragen van de rapporten kon flink beslag leggen op het systeem, maar door het inrichten
van de aparte server hiervoor zal dit niet meer het geval zijn en worden alle schermen die in
PE-online worden getoond sneller afgehandeld door het systeem. De meeste rapporten zijn
daardoor niet meer gebaseerd op de actuele informatie maar op informatie die maximaal 1
dag oud is. Bij het rapport staat dan een markering (*) met uitleg.

Kort nieuws


FGzPt heeft in PE-online een register toegevoegd voor de erkenning van
praktijkopleidingsinstellingen. De instellingen in dit register worden aangesloten bij het
opleidingsregister van de FGzPt in PE-online. www.fgzpt.nl



Kentalis is gestart met het gebruik van PE-online voor hun leiderschapsbeweging
‘Krachtig Leiderschap’.



Registerplein heeft de psychodiagnostisch werkenden toegevoegd aan de portal op
PE-online. www.registerplein.nl



Het traject voor de ISO-27001 certificering van Xaurum is succesvol verlopen en deze
certificering is ondertussen aangevraagd.

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.

