Agenda Publication

Enkel publicering af
dagsordener og
referater
Giv borgerne adgang til offentlige dagsordener og
referater i jeres eget design, med mulighed for abonnement, tip-en-ven og mobiladgang.

Et mødereferat bør ikke involvere en træg og møjsommelig

referater, som er relevante for netop deres situation. Derudover

process med en lang række manuelle processer for at blive pub-

vil de nemt og hurtigt kunne dele en publikation med en af deres

liceret, og dette behøver heller ikke været tilfældet. Med Agenda

medborgere hvis behovet opstår.Derudover kan enhver publika-

Publication bliver processen gjort let og tilgængelig, for både

tion downloades som PDF, og borgerne kan frit søge dagsordern-

kommunen og den enkelte borger.

er og referater frem via en simpel søgefunktion.

”Agenda Publication har gjort vores arbejde med dagsordner

”Det går utroligt hurtigt at publicere en dagsorden gennem Publica-

meget nemmere. VI behøver ikke længere at bakse med processen,

tion, og vi kan med det samme se, om en dagsorden er lagt rigtigt

da systemet selv lægger alt op på hjemmesiden.” – Aleksandra

op på hjemmesiden. Før kunne vi sidde i flere timer og vente på, at

Novovic, Direktionssekretær i Herlev Kommune.

der kom hul igennem” - Kathrine Kristensen Kielgast, Sekretariats-

Agenda Publication er et værktøj, som er udviklet med det
formål at gøre publiceringsprocessen enkel, samt at øge
tilgængeligheden af selvsamme publikationer hos borgerne.
Med implementeringen af Agenda Publication giver du først og
fremmest jeres borgere adgang til de forskellige dagsorderner og
referater som i løbende udgiver, men hertil følger også en række
funktioner, der skal gøre processen endnu mere effektiv. Borgerne

medarbejder i Varde Kommune
Nem implementering
Agenda Publication er software-as-a-service som trækker på data
fra jeres system til dagsordenproduktion eller fra FirstAgenda. Der
skal ikke installeres software i jeres eget it-miljø. Implementeringen er hurtig, og Publication er WCAG 2.1 AA godkendt.

vil have mulighed for at abonnere på specifikke dagsordener og

Implementeringsprocessen vil foregå således:

Features

» Vi konfigurerer integrationen til jeres ESDH eller

» Abonnement – borgere kan abonnere på nye dagsor-

FirstAgenda

dener og referater

» I sender jeres designguide til os

» Tip en ven-funktion eller kopier link til deling online

» I uploader SSL-certifikat til Agenda Publication

» Hent dagsorden som PDF

» I opretter CNAME-record i jeres DNS på

» Hent dagsordenpunkter og/eller bilag som PDF

domænenavnet

» Oversigt over udvalg
» Oversigt over møder
» Oversigt over dagsordener, referater og bilag
» Søgning på tværs af udvalg og møder
» Mobilvenlig adgang

Vil du vide mere?
Ring eller skriv til Morten Randrup
på +45 87 34 44 50 eller mra@ditmer.dk

www.ditmer.dk

