Meetings +
by Formpipe

”Öka tillgängligheten
för era medborgare till
era digitala möteshandlingar.”

Digitala möteshandlingar lättillgängligt
Meetings Plus är en app för medborgaren
som ger ökad till-gänglighet till digitala
möteshandlingar. Appen finns till iPad-,
Android- och Windows 10-surfplattor samt
datorer med Windows 10 installerat.
Meetings Plus är fullt integrerad med våra ECM-produkter
Platina och W3D3. Appen ger en helt digital och automatiserad
hantering av kallelser, dokumentation och protokoll som enkelt
delas med medborgaren.

Standardfunktioner i Meetings Plus app
för medborgaren
Meetings Plus app ökar tillgängligheten för medborgaren genom:
-- En lättnavigerad och användarvänlig app
-- Fritextsök i dokument
-- Delad vy föra att kunna ha två dokument sida vid sida
-- Notifieringar via e-post när ny kallelse,
föredragningslistor, bilagor och sammanträdesprotokoll blivit tillgängliga eller har uppdaterats

Plattformsoberoende app för olika surfplattor
Meetings Plus app finns för olika plattformar: iPad-,Androidoch Windows 10-surfplattor samt datorer med Windows
10 installerat. Medborgarlicensen ger tillgång till alla tre
plattformarna.
För att kunna använda Meetings Plus app för medborgaren
krävs att ni har webbversionen av Meetings Plus.

Användarvänlig design
Appen är lättnavigerad och användarvänlig både ur medborgarens och administratörens perspektiv och möjligheten att arbeta
direkt mot möteshanteringen i befintliga system från Formpipe,
gör administratörens arbete enkelt.

Smarta funktioner för medborgaren
I appen kommer medborgaren på ett lättillgängligt sätt åt all
publicerad information och kan även göra fritextsökningar i
alla dokument. Möjligheten till Delad vy gör det också möjligt
att kunna läsa två dokument sida vid sida. Genom att skapa ett
användarkonto kan medborgaren välja att följa en eller flera
nämnder och få notifieringar via e-post när ny information

finns tillgänlig.

Om Formpipe
Formpipes programvaror hjälper organisationer att fånga,
hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang.
Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad
information är vinster av att använda Formpipes produkter.
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