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Wat is het? 
Als aanbieder, aangesloten bij PE-online (bij medisch specialisten ook wel GAIA genoemd) bent u in 

veel gevallen verplicht om na afloop van de scholing de aanwezigheidsregistratie (=presentie) toe te 

voegen aan het systeem. 

Iedere aanbieder kan dit doen door in te loggen in PE-online en daar de deelnemers toe te voegen. 

Het is mogelijk de deelnemers op nummer te importeren 

 

Figuur 1 Presentie via schermen in PE-online 

Het is ook mogelijk om de presentie direct vanaf uw eigen systeem (LMS, scholingsadministratie of 

ander systeem) toe te voegen aan PE-online. PE-online heeft hiervoor een webservice ontwikkeld die 

aanbieders kunnen gebruiken. 

 

Figuur 2 Webservice presentie 

Als u gebruik wilt maken van de webservice presentie moet de codering van de scholingen, 

uitvoeringen en bijeenkomsten overeenkomen met de codering in PE-online. Daarnaast moet u altijd 

het registratienummer van de deelnemer gebruiken. 

De webservice is het meest interessant voor scholingen van het type E-learning. In uw LMS systeem  

moet ingebouwd worden dat na het behalen van de E-learning, het systeem automatisch de ID van 

de scholing, het registratienummer en de datum doorstuurt naar PE-online. Deze variant van de 

webservice wordt hierna Webservice presentie E-learning genoemd. 

Wilt u de webservice presentie daarnaast inzetten voor scholingen met fysieke bijeenkomsten dan is 

dat ook mogelijk. Deze variant op de webservice wordt Webservice presentie met Fysieke 
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bijeenkomsten genoemd. Bij scholingen met fysieke bijeenkomsten moet u zicht realiseren dat er 

meer gegevens doorgestuurd moeten worden om de presentie op een juiste wijze toe te voegen aan 

PE-online.  

In uw LMS systeem moet worden ingebouwd dat na deelneming aan een fysieke bijeenkomst, het 

systeem automatisch de ID van de scholing, de ID van de uitvoering, de ID van aanwezige 

bijeenkomsten en het registratienummer doorstuurt naar PE-online 

Dit maakt de implementatie van deze koppeling voor u complexer. 

Kosten 
 Kosten eenmalig Opmerking 

Webservice presentie E-
learning 

€ 720  

Webservice presentie met 
Fysieke bijeenkomsten 
 

€ 9901 Bij deze webservice is een support contract 
verplicht . Op basis van het supportcontract 
kunnen aanbieders om hulp vragen aan 
Xaurum bij problemen nadat de koppeling 
live is geplaatst. 

 

Stappenplan 
 De aanbieder stuurt een e-mail met het verzoek geïnformeerd te worden over deze nieuwe 

webservice naar support@pe-online.org.  De aanbieder geeft daarbij aan of het gaat om de 

webservice Webservice presentie E-learning of Webservice presentie met Fysieke 

bijeenkomsten. 

 Xaurum stuurt een toelichting in de vorm van (technische) documentatie en een prijsopgave. 

 Eventueel volgt telefonisch contact voor bespreking van nadere vragen. 

 Als de aanbieder de koppeling wenst, geeft deze aan Xaurum per mail opdracht om de 

koppeling aan te leggen.  

 Zowel Xaurum als de opdrachtgever wijzen een contactpersoon aan voor het testen in de 

testfase. 

 Xaurum richt de koppeling in en verstrekt aan de opdrachtgever sleutels voor de 

testomgeving. 

 De opdrachtgever test de koppeling. 

 Na een geslaagde test wordt de koppeling operationeel gemaakt. De opdrachtgever geeft 

opdracht aan Xaurum om live te gaan. 

                                                           
1 Als een aanbieder al beschikt over een webservice presentie E-learning koppeling dan kost de uitbreiding € 
360 


