
Mobile Beacon Apps



2.0 Om Appyard

Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu 
(tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte.

Appyard tilbyr innovative mobilapplikasjoner for 
informasjonsspredning som er spesielt tilpasset det kommunale og 
statlige segment. Siden lanseringen av tjenesten Notify i januar 2016, 
er det totalt 8 kommuner som har implementert løsningen.

Appyard AS tilbyr markedsledende, effektive og 
kostnadsbesparende løsninger og produkter som bidrar til at kunden 
får et fortrinn samt styrker sin posisjon i markedet. 



3.0 Hva er Notify Borgerinvolvering?

En egen mobilapplikasjon for din 
kommune. 

Målrettet styring av informasjon 
til dine innbyggere.
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3.1 Målrettet styring

Innbyggerne i din kommune
kan velge å følge ulike temaer
og kategorier i applikasjonen.
Eksempler på kategorier som
din kommune kan sette opp er
Skole, Barnehage, Kultur,
Næringsliv, Planer & Høringer
og Tekniske tjenester.
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Når kommunen publiserer
nyheter, påminnelser eller
varslinger, sendes det
automatisk en pushmelding til
kommunens innbyggere.

3.2 Pushmeldinger
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Hvorfor Notify Borgerinvolvering?

• En innbygger må i stor grad oppsøke informasjon 
selv. 

• Den digitale innbygger er utålmodig, og 
forventer at informasjon skal komme i små
pakker som er lett å tolke og forstå. 

• Tradisjonell informasjonsspredning er ikke
spesielt effektiv. 

• Kommunen trenger en egen, digital kanal for å 
distribuere informasjon uten å måtte konkurrere 
om oppmerksomheten!

• Man ønsker å stimulere til et digitalt førstevalg! 
• Den digitale innbygger er klar!
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Borgerinvolvering og 
borgerkommunikasjon 
er en del av kommunens 
kvalitetsstyring.
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Notify Borgerinvolvering
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Visuell fremside

Fra fremsiden vil innbyggerne i kommune få opp aktuelle saker, 
basert på hvilke preferanser de har oppgitt i kategoristrukturen.  



Tema

Notify Borgerinvolvering
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Fra «kategorisiden» kan innbyggerne selv velge hvilke 
områder i kommune de ønsker å følge. Dette innebærer 
at en innbygger kun vil motta informasjon som er 
relevant og interessant. Kategoristrukturen kan bygges 
opp og administreres av kommunen selv.

Fra kategorisiden kan man for eksempel opprette en 
kategori som heter «Tur-ruter».  Bak denne kategorien 
kan man legge inn linker til for eksempel Google Maps
med definerte tur-ruter og muligheter for navigasjon.



Selvbetjening

Notify Borgerinvolvering

8

Fra siden «Selvbetjening» kan kommunen selv sette opp 
linker til andre nettsteder eller digitale verktøy.  Dersom 
man for eksempel har en egen nettside med oversikt over 
anbefalte tur-ruter med kart og beskrivelse, kan denne 
nettsiden legges inn under «Selvbetjening».

Man kan også legge ut nettsiden med oversikt over lag og 
foreninger 



Chat

Notify Borgerinvolvering
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Her viser vi eksempel på hvordan man kan integrere 
kommunens chatte-verktøy i Notify Borgerinvolvering. 
I Notify kan man ha 5 ulike «tabs» (ikoner helt nederst i 
skjermen). Dersom man ønsker en annen funksjon, for 
eksempel link til en søkemotor som lar innbyggerne søke i 
innholdet på kommunens nettportal, tilpasser vi dette.



TemaVisuell fremside Selvbetjening Chat

Notify Borgerinvolvering



Rapporteringsmodul 

«Innbyggermelding»

Rapporteringsmodulen «Innbyggermelding» er en 
tjeneste for innbyggerne i kommunen. 

Rapporteringsmodulen vil være svært lett 
tilgjengelig, kanskje i motsetning til lignende 
verktøy som er tilgjengeliggjort på nettportalen 
til kommunen.

• Beskriv forholdet med inntil 300 tegn
• Legg ved eller ta bilde av forholdet
• Plott forholdet i kart
• Legg ved kontaktinformasjon (Valgfritt)
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Beskriv saken Plott i kart Ta bilder

Send saken
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Skole

Administrasjon

Helse/sykehjem

Barnehage

Bygg & anlegg

1. Ny borgermelding blir sendt som en 
epost til for eksempel 
«postmottak@min.kommune.no»

2. Postmottak delegerer saken til riktig 
instans som blir ansvarlig for å følge 
opp saken, enten ved å videresende 
borgermeldingen eller opprette egen 
sak i fagsystem.

3. Borgermelding kan brukes som 
vedlegg i andre systemer, som 
kvalitetssystem, FDV-system, 
Sak/arkiv-system.

Innkommende 
innbyggermelding

Politisk

Teknisk

Arkiv
Postmottak



En «beacon» er en liten, trådløs sensor som kan 
sende informasjon ved hjelp av bluetooth og en 
mobilapplikasjon.

Beacons konfigureres og administreres av 
Appyard – Enklere blir det ikke. 

Fra din egen portal, kan du opprette nyheter og 
informasjon og se status på dine beacons.

Beacons er «plug & play» og krever ingen 
spesielle forkunnskaper.

iBeacon + Notify

14



15



Målrettet styring av informasjon

Innbyggerne i din kommune kan

velge å følge ulike temaer og

kategorier i applikasjonen, som for

eksempel Skole, Barnehage, Kultur,

Næringsliv, Planer og høringer og

Tekniske tjenester. 16



Pushmelding  

Når kommunen publiserer

nyheter, påminnelser eller

varslinger, sendes det

automatisk en pushmelding til  

kommunens innbyggere.
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Erfaring, kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet
gjør Appyard AS til et trygt valg som din
leverandør av mobilapplikasjoner.
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Egen publiseringsportal

Kommunen får tilgang på en egen 
publiseringsportal, hvor man kan 
administrere:

• Kategorier
• Linker
• Nyheter
• Pushmeldinger
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Kontakt oss i dag!

Appen er tilgjengelig på

Appstore og Google play.
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Martin Lingesvei 25, 1364
Fornebu

Tlf +47 90060040

michael@appyard.no

appyard.no

mailto:michael@appyard.no

