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”Gör era medborgare
mer nöjda och ge dem
möjlighet till inflytande
genom bättre insyn
i politiken.”

Gör era nämndhandlingar tillgängliga för alla
Det finns förväntningar på kommuner och
landsting från medborgarna, om ökad
närhet till de förtroendevalda.
Många medborgare ute i landet anser sig inte ha tillräcklig
insyn i kommunens eller regionens politik. Med Meetings Plus
blir det enklare för medborgaren att följa med i politiken genom
ett användarvänligt och lättillgängligt gränssnitt.

Plattformsoberoende webbapplikation
Meetings Plus är en plattformsoberoende webbapplikation för
publicering av mötesdokument. Applikationen är dessutom
fullt integrerad med våra produkter W3D3 och Platina, vilket
ger minimalt med extra arbete för mötesadministratören vid
publiceringen.

Smarta funktioner för medborgaren
Genom att skapa ett användarkonto får medborgaren
tillgång till ytterligare funktioner som att prenumerera på
information från nämnder eller att bevaka specifika sökord. Vid
prenumeration på nämnder skickas automatiskt ett mail ut till
användaren när nya kallelser, ärenden, dokument och protokoll
publicerats. Genom att bevaka sökord blir medborgaren
automatiskt informerad via e-post när något av sökorden finns i
nya dokument som publiceras.

Medborgarfunktioner i Meetings Plus
Meetings Plus gör det enklare för medborgaren att följa
med i politiken genom:
-- en lättnavigerad och användarvänlig webbplats.
-- att alla dokument finns tillgängliga i PDF-format.
-- fritextsökning.
-- prenumeration på nämnder - automatisk notifiering via
e-post när nya kallelser och dokument publiceras.
-- bevakning av sökord - automatisk notifiering via
e-post när nya dokument som innehåller valda sökord
publiceras.

Meetings Plus App
Meetings Plus App är en applikation för digital och automatiserad hantering av kallelser, dokument och protokoll till iPad-,
Android- och Windows 10-surfplattor. Windows 10-appen går
även att installera på alla datorer med Windows 10 installerad. I
appen finns samma funktioner som i webbversionen, men även
ytterligare funktionalitet som anteckningsfunktioner, delad vy
för att kunna läsa två dokument sida vid sida samt mycket mer.
Appen finns i en version för medborgaren och en version för
ledamoten. För att kunna använda appen krävs en licens för
webbversionen av Meetings Plus.

Användarvänlighet och anpassningsbar design

Kontakta oss

Meetings Plus är attraktivt både ur användarens och administratörens perspektiv. Applikationen är utvecklad för att alla
skall kunna använda den och ge en så bra användarupplevelse
som möjligt.

08-555 290 60
info.se@formpipe.com
www.formpipe.se

Designen i Meetings Plus går självklart att anpassa efter den
egna organisationens grafiska profil.

