
WOORDENLIJST

Woord Uitleg

Bedrijfsleider / BL De begeleider in de PE. Kan een docent zijn maar ook een instructeur of iemand uit het bedrijfsleven

BYOD Bring your own device; trainees werken op eigen laptops

Cliëntsite / portaal / portal De webomgeving waarin de Basic Bank + de Bedrijvengids zitten (nodig voor handel met externen)

CO / Central Office Het centrale kantoor dat alle PE's faciliteert. In Nederland heet het CO PenNed

EOL Exact Online; het geadviseerde boekhoudprogamma

EuroPen-Pen / PenWorldWide Het wereldwijde Practice Enterprise Network

PE / Oefenfirma Practice Enterprise, het virtuele oefenbedrijf van een opleiding

PenNed Het Central Office ofwel het centrale kantoor dat de PE's in Nederland faciliteert.

PenWorldWide (voorheen EuroPen-Pen) Het wereldwijde Practice Enterprise Network

Portaal / portal / cliëntsite De webomgeving waarin de Basic Bank + de Bedrijvengids zitten (nodig voor handel met externen)

Practice Enterprise / PE Het virtuele oefenbedrijf van een opleiding

Praktijkcoach Bedrijfsleider van een PE. Term die bij externen en bij EuroPen-Pen soms wordt gebruikt.

Stichting Praktijkleren / SPL De organisatie waar PenNed onder valt.

Trainee De leerling die aan het werk is in de PE. Ook wel werknemer of medewerker genoemd.

Trainer Bedrijfsleider van een PE. Term die bij externen en bij EuroPen-Pen veel wordt gebruikt.

Virtueel oefenbedrijf Practice Enterprise, het virtuele bedrijf van een opleiding

Begrippen op portaal (*) Uitleg

Basic Bank / bankomgeving De virtuele bank die de PE's kunnen gebruiken om transacties mee te doen

Bedrijvengids Digitale gids van alle PE's die internationaal (kunnen) handelen

Buy Buttons Knoppen om op een webshop een koppeling te maken met een winkelmandje, inclusief betaalmogelijkheid via de Basic Bank

Groothandelsmarktplaats Een virtuele inkooporganisatie enkel voor de eigen PE, waar je alles kunt bestellen wat je niet in het netwerk kunt vinden

Marketplace Online markt waar je producten snel kunt inkopen en verkopen (de zoekfunctie werkt op product en niet op bedrijf)

Netwerk Alle PE's die vermeld staan in de internationale bedrijvengids

Oefenfirma De PE

(*) Het portaal is destijds ingericht voor België en daar wordt met deze begrippen gewerkt.

DOEL: De taal van PenNed en PE's.

@ Stichting Praktijkleren / PenNed Woordenlijst


