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“

Kenniscentrum en Communicatie

Documentatie

De EDL Kennisdatabank biedt
EDL gebruikers en beheerders
directe
toegang
tot
actuele
documentatie en best practices.

”

Ten behoeve van alle EDL gebruikers is de EDL Kennisdatabank
opgezet. Dit online documentatiesysteem als deel van de EDL
website, heeft als eenvoudig en algemeen doel alle informatie over
EDL te verzamelen en te actualiseren, zodat het ten allen tijde door
iedereen te raadplegen is.
De EDL Kennisdatabank bevat zowel de technische documentatie
van EDL voor de toepassingsbeheerders, als handleidingen en tips
voor elke gebruiker. Ook beleidsmatige informatie wordt verzorgd.
Het EDL Forum laat de gebruikers toe om over alle onderwerpen
van gedacht te wisselen met collega’s en ondersteuners.

Best Practices
Een van de doelstellingen van de EDL Kennisdatabank is het
beschrijven van ‘best practises’, of anders gezegd het beschrijven van
de beste manier om bepaalde taken uit te voeren. Dit komt bij voorkeur
tot stand onder impuls van de gebruikers, om zo tot een eenvormige
interpretatie en presentatie van gegevens te komen.
Het EDL Forum kan hierbij dienst doen om de onderwerpen vooraf te
bespreken met collega’s en ondersteuners.

Documentatiesysteem
De EDL Kennisdatabank is gebouwd met een Wiki-systeem. Dit laat
toe dat verschillende gebruikers zelf pagina’s kunnen aanpassen of
bijvoegen (zie bv www.wikipedia.be).
Een permissie om dit te kunnen doen wordt op verzoek toegekend aan
individuele gebruikers.
Aanmelden
Om de EDL Kennisdatabank en het EDL Forum te kunnen raadplegen,
moet je je aanmelden op de EDL website. Een login ontvang je
automatisch bij je opleiding.
In functie van de gevolgde opleiding en taken verkrijg je dan toegang
tot de verschillende onderwerpen die in de EDL Kennisdatabank
zijn opgenomen : zo krijgen EDL Gebruikers van Gemeente, Politie
en Brandweer toegang tot de informatie die hen interesseert en
aanbelangt.
> Lees verder op keerzijde

www.edlsite.be
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Forum. Gebruikers die hun steentje willen bijdragen kunnen
gebruik maken van een RSS-feed om automatisch op de hoogte
te blijven van de gesprekken.

Het EDL Team van Eurotronics actualiseert de EDL
Kennisdatabank op regelmatige basis.
Zij zijn permanent op de hoogte van de berichten op het Forum
en kunnen zo technische of andere adviesen bij brengen aan de
discussies.

Feedback
Vanzelfsprekend is het EDL Forum het geschikte medium om
aanpassingen en verbeteringen aan EDL modules te bespreken.
Hoe je het Forum best gebruikt staat netjes gedocumenteerd in
de EDL Kennisdatabank.

Het Forum
Het is elke gebruiker vrij om over om het even welk EDLgerelateerd onderwerp een discussie te starten op het EDL
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