Handleiding Vragenlijst/Participants report
aanmaken, versturen, accepteren
Note:
Vragenlijsten (participant reports) worden gegenereerd vanuit de Mobility Experience.
GEGENEREERDE E-FORMS VANUIT DE TOOL FUNCTIONEREN ALLEEN JUIST MET ADOBE READER
VERSIE, nl: 9.5
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1.1. Hoe maak je participants report aan?
1. Klik op "Mobility Experiences" knop in het menu.

2. De lijst van alle aangemaakte mobility experiences komen in beeld.

3. Klik op het groene vergrootglas (

) voor de Mobility Experience van de deelnemer aan

wie je een participant-report wilt versturen.
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4.

Klik op "Report Requests" aan de bovenzijde van de bladzijde.

5.

Klik op de "Request New Report"-knop.

6. Je kunt een taal kiezen. De Nederlandse taal is echter in niet in de Mobility Tool
opgenomen. Vervolgens kun je een tekst toevoegen, die automatisch in de e-mail komen.
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Op onze website vindt u ter ondersteuning een Nederlandse vertaling van de vragenlijst. De
Engelstalige vragenlijst mag gewoon in het Nederlands worden ingevuld.
Tip: de link die de deelnemers krijgen om hun vragenlijst te downloaden werkt beter in
Google Chrome.

6. Klik op "Request New Report" om de vragenlijst te versturen. De status komt op
REQUESTED.
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8. Als het systeem het PDF document gegenereerd heeft, zal de status veranderen in EMAIL
NOTIFIED. Dat betekent dat het PDF-document naar de deelnemer is verstuurd.

9. Als de deelnemer het PDF-document niet kan openen of de email niet ontvangen heeft
kunt u zelf het participantsreport downloaden. Klik op "Download PDF" in de Report
Requests pagina. Sla het document op en verstuur het vervolgens handmatig per e-mail.

1.2. Hoe vraag je meerdere “participant reports” tegelijk aan?
.
1. Klik op de aanvinkvakjes voor het groene vergrootglas van de deelnemers die je een
participant-report wilt sturen.

2. Klik vervolgens op "Request report" aan de bovenzijde van de deelnemerslijst. Maximaal
tien deelnemers tegelijk.
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3. Je krijgt dan een lijst van de deelnemers die je hebt geselecteerd. Vervolgens kun je de
e-mail aanvullen zoals hierboven beschreven.

4. Klik op "Request New Report". U ontvangt vervolgens een bevestigingsbericht:
"Participant Report Requests are created successfully". De status van de geselecteerde
deelnemers is veranderd in de lijst van de mobility experiences.
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1.3. De vragenlijst akkoord geven of terugsturen
 Dit is alleen mogelijk als de status van de vragen lijst op “PENDING” staat.

1. Volg de stappen van 1.1. Hoe maak je het participant report aan tot stap 4.
2. Klik op tabblad "Report Requests". De lijst van de ‘report requests’ komen dan in beeld.
De rapportstatus "Pending" is ingevuld en submitted door de deelnemer. Nu kan het
document voor akkoord gegeven worden of worden teruggestuurd.

3. Klik op rapport “ID” of op de rapportstatus “PENDING”.

4. De ingevulde rapportage van de deelnemer zal nu in beeld komen.
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5. Lees het rapport. Vervolgens kun je uit drie mogelijkheden kiezen:

a. Als je de rapportage wilt accepteren,
klik op "Accept" links boven of
onderaan van de pagina. Een automatisch e-mailbericht wordt naar de deelnemer
gestuurd dat voor zijn/haar rapportage akkoord is gegeven. Boven en onderaan komt
"Revert to Pending" te staan. Hiermee kun je de status terugzetten naar "Pending" .

b.

Als je de rapportage niet akkoord vindt kun je hem afwijzen, klik dan op de "Reject"
link. Er verschijnt dan een venster waarin je opmerkingen kunt plaatsen voor de
deelnemer. Vermeld de rede van afwijzing en wat aangepast dient te worden. Een
automatisch e-mailbericht met deze informatie zal naar de deelnemer gestuurd
worden. Het rejection e-mailbericht heeft tevens een link naar een nieuw PDFdocument dat veranderd dient te worden en opnieuw te worden gesubmitted. Gebruik
je deze optie, dan zal de status veranderen in "REJECTED".
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c. re-request, gebruik je wanneer bijvoorbeeld een rapportage zoek is maar deze is
al wel ingevuld. Klik op "Re-Request" links bovenaan op de pagina. Er verschijnt
een venster waarin je opmerkingen kunt plaatsen. Klik op submit en de
deelnemer ontvangt een automatische email met het al ingevulde PDF-document.
In het PDF-document, dat de deelnemer ontvangt, kunnen de vragen niet meer
worden aangepast. De deelnemer kan het vervolgens uitprinten en ondertekenen.

1.4. Hoe controleer je de status van het participants report?
1. Login in de Mobility Tool.
2. Klik op het projectnummer waarvan je de status wilt controleren.
3. Klik op de"Mobility Experiences", knop bovenin het menu. De lijst met de ingevoerde
mobility experiences komen in beeld.
4. Vervolgens zie je in de kolom "Report Status" de status van de vragenlijsten.

Er zijn verschillende statussen van de vragenlijst. Hieronder de uitleg wat elke status inhoud.
REQUESTED

De contracthouder heeft in de Mobility Tool een vragenlijst
aangemaakt. De Mobility Tool is de vragenlijst aan het genereren.

EMAIL NOTIFIED

Een email is verzonden naar de deelnemer met een link naar het PDFrapportageformulier.

SUBMITTED

De deelnemer heeft zijn vragenlijst via het PDF-rapportageformulier
gesubmit.
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PARSING

De Mobility Tool is de ingevulde gegevens van de deelnemer aan het
verwerken.

PENDING

De gegevens van de deelnemer staan klaar in de Mobility Tool om
hiervoor akkoord te gegeven (accept, reject or re-request).

ACCEPTED

De vragenlijst is door de contracthouder voor akkoord gegeven.

REJECTED

De vragenlijst is door de contracthouder niet geaccepteerd en er is
gevraagd aan de deelnemer om aanvullingen te geven.

INCONSISTENT

Gegevens in de mobility experience of participant data zijn veranderd

DATA

nadat de vragenlijst is aangemaakt en verstuurd naar de deelnemer.
De deelnemer kan zijn vragenlijst niet meer submitten er zal een
nieuwe vragenlijst aangemaakt moeten worden. Deze moet naar de
deelnemer worden verstuurd.

INVALIDATED

Er is een nieuwe vragenlijst aangemaakt terwijl de status op “’EMAIL
NOTIFIED" stond.

ERROR

Neem contact op met het nationaal Agentschap en stel ze op hoogte
van de deze error.

1.5. Hoe print je een vragenlijst uit?
Zowel de deelnemer als de contracthouder kan de vragenlijst uitprinten.

Deelnemer
1) Open het PDF-formulier.
2) Scrol naar het einde van de vragenlijst: "Standard Submission Procedure".
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3) Klik op de knop "Print form". Je kunt ook -> Print… in Adobe Acrobat Reader Application
gebruiken.

Contracthouder:
Alleen vragenlijsten met de status PENDING, APPROVED or REJECTED kunnen geprint
worden.

1) Login in de Mobility Tool.
2) Klik op het juiste projectagreement nummer.
3) Klik op "Mobility Experiences" bovenin de menubalk.
4) Selecteer de deelnemer van wie je de vragenlijst wenst uit te printen. Klik op het icoontje
met het groene vergrootglas (

) aan de linkerkant.

5) Klik op het tabblad "Reports Requests" aan de bovenkant van de mobility experience
details section.
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6) Klik op PENDING, APPROVED, REJECTED status of ID van de rapportage.

7)

Maak gebruik van de Internet browser-functie om de pagina te printen.
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