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PE-online nieuwsbrief
DocData Payments wordt CM.com
Vanaf 3 september 2019 zal DocData Payments veranderen in CM.com. Als gevolg hiervan zal de
naam DocData Payments ook verdwijnen uit PE-online. Op dit moment staat er op alle facturen nog
de naam Stichting foundation DocData Payments en ook op bankafschriften staat deze naam
vermeld. Op de facturen zullen in de aanloop naar de naamswijziging beide namen te zien zijn, om zo
de overgang naar de nieuwe naam zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op 3 september zal dan
vervolgens CM.com op de bankafschriften en in PE-online verschijnen. De wijziging geldt dus alleen
voor de tenaamstelling van de rekening, het bankrekeningnummer van DocData Payments/CM.com
zal niet gewijzigd worden. Hier hoeft u niets voor te doen, we regelen dit voor u.

‘Zoeken op kaart’ vernieuwd
Bij het zoeken in een register is het voor degene
die zoekt makkelijk om te zien waar een bedrijf,
praktijk of professional uit het register gevestigd
is. Om de zoeker nog sneller een overzicht te
tonen van alle bedrijven, praktijken of
professionals in een bepaalde omgeving is nu
de functie ‘zoeken op kaart’ vernieuwd.
Wanneer er wordt gezocht in het register is het
mogelijk om een kaart van een bepaald
gebied te tonen met daarop door middel van
markeringen aangegeven waar er een
instelling of professional gevestigd is. De zoeker
kan de gegevens van de instelling of
professional opvragen door vervolgens op de
markering te klikken.

Beoordelaar meerdere keren koppelen aan een
accreditatieaanvraag
Voorheen kon een beoordelaar slechts één keer gekoppeld worden aan een accreditatieaanvraag
om deze te beoordelen. Sinds kort is dit niet meer het geval en kan een beoordelaar meerdere keren
gekoppeld worden. Door deze wijziging kan een beoordelaar die eerder een aanvraag heeft
beoordeeld deze opnieuw beoordelen. Bij een afgewezen of teruggestuurde aanvraag is het niet
meer nodig om de oude beoordeling te verwijderen, voor de beoordelaar opnieuw kan beoordelen.
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PE-online App
Sinds de introductie van de PE-online App blijven veel professionals de weg vinden naar de app.
Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

Aantal nieuwe koppelingen
743
589
1282
3346
1018
701

Ook dit jaar is de PE-online App al regelmatig gedownload en gekoppeld. Professionals kunnen de
App koppelen door een QR-code te scannen die te vinden is onder ‘mijn gegevens’ in het dossier.
Met het gebruik van de App is het dossier makkelijk in te zien op mobiele apparaten. De PE-online App
is te downloaden via de Google Playstore en de Apple Appstore.

Bewijs van accreditatie voor aanbieders
Sinds enige tijd kent PE-online de functie om een beeldmerk af te geven bij een geaccrediteerde
cursus. Bij accrediterende verenigingen die deze functie gebruiken verschijnt er een extra kolom onder
de accreditatiegegevens. Door op de QR-code te klikken heeft de aanbieder de mogelijkheid om
een beeldmerk te downloaden met daarop het logo van de accrediterende vereniging, het idnummer van de cursus en een QR-code die direct leidt naar de cursus in de nascholingsagenda.
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Vernieuwde weergave periodes in de dossiers
De pagina met de verschillende periodes in het account van de professional zal binnenkort gewijzigd
worden. Bij iedere periode verschijnt nu een pijltje om de actieknoppen uit te klappen. Op deze
knoppen zullen de acties te zien zijn die op dat moment mogelijk zijn bij die periode. Zo zal de knop
‘Dossier indienen’ of “Herregistratie aanvragen” voortaan hier te zien zijn. Ook zal er bij een ingediend
dossier een nieuwe knop verschijnen met ‘Dossier inzien’. Bij een teruggestuurd dossier kan men ook
direct opnieuw indienen via “Opnieuw indienen”. Met deze knoppen worden de verschillende
mogelijke acties overzichtelijker weergegeven en zal onnodig zoeken door de professional worden
voorkomen.

Vermelden van de kosten voor het indienen van een dossier
Voor het indienen en laten beoordelen van een dossier kunnenprofessionals een factuur ontvangen.
Het blijkt belangrijk om al bij de start van het indienen aan te geven dat de professional daarmee een
betaalverplichting aangaat. Jurisprudentie wijst uit dat wanneer het vooraf niet duidelijk is dat er
betaald moet worden, de betaalverplichting dan niet geldig is.
Deze situatie is eenvoudig te voorkomen door in PE-online in de eerste stap van de wizard die wordt
gebruikt om het dossier in te dienen aan te geven dat er een factuur wordt aangemaakt. Dit kan
onder andere door het plaatsen van een tekst of door bij het indienen van het dossier een verplicht
vinkje te latten zetten bij de stelling dat men akkoord gaat met de betalingsregeling van de
beroepsvereniging. Indien u dit wil toepassen in de dossiers van uw vereniging of register kan u
contact opnemen met uw accountmanager.

Kort nieuws
-

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is gestart met PE-online voor de registers
VVD en PCP. Daarnaast registeren zij hun SHM’s ook in PE-online. PE-online verzorgt ook de
koppeling tussen de VVD/PCP (professional) en de SHM (bedrijf). Tevens worden aandeelhouders
en bestuurders bijgehouden in PE-online.

-

De volgende klanten hebben zich onlangs aangesloten op PE-online: NVES (Nederlandse
Vereniging Extended Scope Specialisten), RRP (Register voor Risico Professionals), Register
Vaktherapie (FvB), RDGG (Reinier de Graaf Gasthuis)
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.

