
ACADEMY 2019: DE NIEUWE VORMGEVING

WAAROM EEN NIEUWE ACADEMY VORMGEVING?

DE PLANNING

De afgelopen 2 jaar hebben wij duizenden schermen aangepast, zodat de Academy software 
geschikt is voor PC, tablet en mobiel. Inmiddels zijn alle gebruikers er aan gewend om de 
Academy op mobiel, tablet of PC te openen en te gebruiken.

Nu zetten we een volgende stap om de Academy nog gebruiksvriendelijker te maken door 
minder te klikken en een beter overzicht te krijgen van het aanbod in de catalogus, maar ook met 
de mogelijkheid om andere content te plaatsen zoals video’s, digitale boeken en dergelijke, 
zonder dat daarvoor hoeft te worden ingeschreven. 

PlusPlusPort gaat meer content bieden in de catalogus. Denk hierbij aan video, virtual reality en 
micro-learnings voor op mobiel en tablet.

De ombouw gebeurt gefaseerd in 2019 :

WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEBRUIKER, LEIDINGGEVENDE EN BEHEERDER?

De overgang gaat geleidelijk. PlusPort zorgt er voor dat alle Academy-klanten opnieuw hun 
huisstijl krijgen. De rechten zoals deze nu staan blijven hetzelfde. De functionaliteit achter de 
menu-items wijzigt niet.

En verder wordt er een volledig nieuwe rapportagemodule ontwikkeld met:

Veel meer rapportages 

Maatwerkrapportages

Grafieken

Het menu beeldvullend                        maart 2019

De catalogus                              juli 2019

Startpagina en persoonlijk dashboard               september 2019



HET VERNIEUWDE MENU

Het bestaande menu bovenin wijzigt inclusief de taalkeuze, wachtwoord 
wijzigen en het uitloggen. Reden hiervan is, dat het huidige menu teveel 
ruimte bovenin inneemt, terwijl we dat beter kunnen gebruiken voor het 
tonen van informatie, content en trainingen. 

Het menu is nu standaard geplaatst aan de bovenzijde van het 
beeldscherm, maar per organisatie is de keuze te maken tussen bovenin of 
links.

Home

Door te klikken op het icoon Home opent de startpagina. Dit is de startpagina zoals deze nu 
beschikbaar is in de Academy. Voor organisaties die geen startpagina hebben, wordt dit icoon 
niet getoond. Later dit jaar wordt de startpagina ook het persoonlijk dashboard voor iedere 
gebruiker.

Catalogus

De Catalogus blijft nog zoals deze is. Deze wordt vervangen in juli van dit jaar.

Trainingen

Dit is een overzicht van Trainingen voor de gebruiker zelf. Deze functionaliteit is verder niet 
gewijzigd. 

E-learning

Onder dit icoon wordt de pagina getoond met beschikbare e-learning tegels. 
Deze pagina blijft voorlopig nog zo. In de zomer wordt deze samengevoegd in de nieuwe 
catalogus. 

Favorieten

Dit is een nieuwe functionaliteit. Veel medewerkers en beheerders bezoeken regelmatig 
dezelfde pagina’s in de Academy. Bij dit item kunnen veelgebruikte links opgeslagen worden. 



Acties

Onder de knop Acties is de inhoud niet gewijzigd. 

Rapportages

Hier zijn alle bestaande Rapportages te vinden. In de zomer van 2019 wordt deze module 
vervangen door een module waarbij de beheerder en leidinggevende maximale flexibiliteit 
hebben voor het samenstellen van rapportages. 

Tegelijkertijd met het menu is de Academy voortaan beeldvullend: dit geeft veel meer ruimte voor informatie voor 
gebruikers. Voor beheerders is dit veel handiger bij het tonen van onder andere rapportages op het scherm.

Planning

Hier staat het onderdeel om cursussen en opleidingen te plannen. Het volledige menu onder dit 
icoon is ongewijzigd. Door het beeldvullend tonen van de Academy is deze functionaliteit veel 
overzichtelijker. 

Beheer

Het menu Beheer is niet gewijzigd.

Beeldvullend



Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuws catalogus. Wat gaat er gebeuren? E-learning en catalogus worden 
samengevoegd. Daarnaast hoeft niet voor alles meer persé te worden ingeschreven zoals dit nu het geval is. De 
catalogus bevat verschillende soorten content, trainingen en informatie waarop de gebruiker kan zoeken, filteren, 
boeken en inschrijven. De catalogus geeft de gebruiker ook persoonlijke informatie, zoals onder andere lopende 
trainingen en verlopende certificaten. Ook wordt het heel makkelijk zoeken in de catalogus dankzij de nieuwe 
filters. Een voorbeeld tonen we hier. 

Wij houden u regelmatig op de hoogte van de wijzigingen. Heeft u vragen? Bel of mail ons:

Sneak preview

070-3229090

academysupport@plusport.com
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