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CourseMore
CourseMore, een administratiesysteem ontwikkeld
voor het toegankelijk maken van deelnemeradministraties. CourseMore is webbased en benut het grote
aanbod van mogelijkheden dat het Internet te bieden
heeft. Met het uiterlijk van Microsoft Office is CourseMore gemakkelijk aan te leren.
BizzMore ontwikkelt softwarepakketten voor ondernemend Nederland en heeft extensieve ervaring
met het opzetten van ingewikkelde administraties.
CourseMore is ontwikkeld in samenwerking met BoTc
(Beroepsopleidingen & Trainingscentrum) te Amsterdam als administratiesysteem voor deelnemers van
taalcursussen. Met CourseMore kunnen onder andere projecten, lessen, lesgroepen en presentielijsten
worden bijgehouden. CourseMore is tevens ontwikkeld met oog op gemeentelijke verantwoording en
heeft hiervoor uitgebreide mogelijkheden voor de
uitvoer van monitorinformatie en rapportages.

Cursistenadministratie via het Internet

Functionaliteiten

CourseMore is toegespitst op een serie uit te voeren
functies.
Projectadministratie
Registreer en budgetteer projecten op basis van opdrachten. Deel lesgroepen in en budgetteer ook deze
ter controle. Regel uw algemene projectadministratie en
houdt hier overzicht en controle over.
Lesgroepadministratie
Voor de registratie van deelnemers van een cursus gebruikt CourseMore de standaarden zoals deze zijn opgelegd door de overheid. Dit wil zeggen dat gegevens
worden opgeslagen aan de hand van coderingen zoals
deze door het Rijk zijn aangegeven. CourseMore regelt:
aanmeldingen, lesgroepsamenstelling, roosters, presentielijsten, huiswerkopdrachten, toetsmomenten, toetsresultaten, kinderopvang en cijferlijsten.
Documentdistributie
CourseMore kan tevens worden gebruikt voor de distributie van documenten voor docenten. Hieronder vallen o.a. vaste documenten als aanmeldingsformulieren,
leerlingcontracten etc, maar ook dynamische documenten als lesroosters.
Rapportering
CourseMore is ontwikkeld met oog op externe verantwoording. Zodoende beschikt CourseMore over uitgebreide mogelijkheden voor het genereren van rapportages in verscheidene formaten als CSV en PDF. Tevens is
er de mogelijkheid statistische gegevens direct op het
scherm te tonen in de vorm van grafieken en diagrammen.

Volledig, tijdig en juist

Administratie

Voor het voeren van een volledig, juist en tijdige administratie is het van belang dat de administratieve
organisatie is beveiligd door middel van interne controlemechanismen.
Systeemcontroles
CourseMore maakt gebruik van verscheidene interne
controlemechanismen. Controle op de invoer van
gegevens is noodzakelijk om vast te stellen in hoeverre de aangeboden feiten correct zijn ingevoerd.
Het systeem is beschermd door een rechtensysteem
waarmee autorisatie wordt verleend aan resources
(medewerkers). De beveiliging van de toegang tot de
software is vanzelfsprekend beveiligd door middel
van een wachtwoord. Daarnaast maakt de applicatie
gebruik van controles op de verwerking van ingevoerde gegevens o.a.:
• Bestaanbaarheidscontroles: bijvoorbeeld is de
invoer van een niet bestaande datum onmogelijk.
• Verbandscontroles: controle op verbandhoudende
gegevens en de overeenkomst tussen deze.
• Redelijkheidscontroles: Zijn de gegevens redelijkerwijs te verwachten of komen er abnormale
gegevens voor in het systeem.
Autorisatie
De toegang tot ingevoerde gegevens dient te zijn
afgeschermd wegens wet en regelgeving. Voor de
voering van een correcte administratie is het overigens van belang om te weten dat de gegevens zijn
ingevoerd door de daartoe bevoegde personen. Om
deze redenen heeft CourseMore een uitgebreid autorisatieconcept. De toegang is af te bakenen op systeem- en gegevensniveau. Daarnaast worden alle
gegevenswijzigingen bijgehouden door CourseMore
en zijn deze altijd te traceren.

Efficiënt en kostenbesparend

CourseMore

Actualiteit
Door alle gegevens in een centrale database op te
slaan heeft een organisatie altijd beschikking over
alle ingevoerde gegevens. De gegevens zijn te allen
tijde opvraagbaar door middel van het Internet en
monitorinformatie kan eveneens direct worden opgevraagd.
Processen
De processen benodigd voor het voeren van de administratie zijn ondergebracht in één systeem. Eventuele aanvullende of afwijkende processen zijn aan te
passen door middel van maatwerk. Tevens worden er
door BizzMore andere applicaties ontwikkeld op basis
van dezelfde systeemarchitectuur. Mede hieronder
valt de doorlopende ontwikkeling van BizzMore ERP
waarmee o.a. boekhouding, artikelbeheer en relatiebeheer kan worden onderhouden. Gezien het gebruik
van eenzelfde systeemondergrond voor meerdere
projecten is het mogelijk aanvullende modulen op te
nemen in de applicatie en zijn aanvullende modulen
te verwachten in toekomst.

Gebruik

Het implementeren van nieuwe applicaties binnen een
bestaande organisatie is niet altijd even gemakkelijk.
Echter heeft CourseMore een aantal elementen die
de integratie van de applicatie vergemakkelijken.
Vormgeving en gebruiksgemak
Aangezien het uiterlijk en de werking van CourseMore zijn gebaseerd op Windows Office applicaties
is het gebruik hiervan snel onder de knie te krijgen.

De Microsoft ontwerpstandaarden zijn voor de realisatie
van CourseMore gebruikt en toekomstige uitbreidingen
worden hier ook op gebaseerd.
Webbased
CourseMore is webbased. Dit houdt in dat het toegankelijk is via het Internet en dus overal gebruikt kan worden
waar men beschikking heeft tot het Internet. Gebruikers
kunnen CourseMore thuis of op locatie gebruiken. Dit
werkt uitermate handig voor gedecentraliseerde organisaties. Decentrale toegankelijkheid werkt efficiënt en
kostenbesparend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

BizzMore Software Solutions:

Techniek

CourseMore is gebouwd op basis van de nieuwste internettechnologieën. Dit geeft CourseMore ongekende mogelijkheden en vrije baan voor uitbreidingen. Een korte
beschrijving van de gebruikte technologie.
Crossbrowser
CourseMore wordt afgespeeld in de vorm van een Flashfilm. Hierdoor kan CourseMore in elke browser (bv. Internet Explorer, Mozilla FireFox, Safari) gebruikt worden
welke de alom vertegenwoordigde flashplayer heeft geïnstalleerd. Verdere installaties zijn voor de gebruikers
niet benodigd.
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Platformonafhankelijk
De applicatie draait platformonafhankelijk bij de gebruiker. CourseMore communiceert via een beveiligde connectie met een webserver waar de gegevens worden
opgeslagen in een centrale database.
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