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Modulen tilbys som 
portaluavhengig!

Dette innebærer store 
fordeler som:

Modulen kan tas i 
bruk umiddelbart

Enkel installasjon

Modulen fungerer helt 
uavhengig av 
eksisterende løsning 
for portal/cms

Man velger selv om 
modulen skal driftes 
lokalt, på samme sted 
som portalen – eller 
som en skytjeneste

Modulen er 
tilgjengelig selv om 
portalen er nede for 
vedlikehold

Man har alltid tilgang 
til siste versjon

Modulen muliggjør 
tilrettelegging av 
åpne data via API (ref. 
Difi-krav)

Kunden vil kunne 
bidra til 
videreutvikling av 

modulen

Modulen er basert 
på moderne 
webteknologi

Kontakt oss  
for mer informasjon

www.prokom.no
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Lettvint for arrangør
Arrangør registrerer selv sitt arrange
ment med alle nødvendige opplysninger 
(sted, tidspunkt, beskrivelse, pris, 
kontakt info osv.) innenfor en forhånds 
definert kategori. Også gjentakende 
aktivitet eller arrangement over flere 
dager kan registreres i Arrangements
kalenderen. Det er mulig å laste opp 
bilde for å profilere arrangementet 
best mulig. Registrert aktivitet blir 
sendt til godkjenning før publisering i 
kommunens portal.

Oversiktlig for innbygger
Arrangementene presenteres i en søk
bar oversikt i kommunens portal. Inn
byggerne kan søke etter arrangement 
på aktuell dato, i valgt kategori og på 
tittel (fritekst). Man kan også velge kun 
å få listet opp aktiviteter som er gratis. 
Arrangementsstedet presenteres i 
kart utsnitt og det er mulig å laste 
ned et arrangement direkte til egen 
kalender ved ett enkelt klikk.

Tidsbesparende for kommunen
Kommunen får informasjon om eksterne 
aktiviteter ferdig skrevet og trenger 
kun å godkjenne publisering. 
Løsningen kan settes opp med 
var sling på epost til redaktør 
når et arrange ment er opprettet 
og trenger godkjenning. 
Kommun ens egne aktiviteter 
registreres og presenteres i 
samme kal ender. Arran ge ments

kalenderen gir redaktøren frihet til 
selv å tilpasse hvilke arrangements
typer (kategorier) som benyttes.

Skap trafikk mellom 
kommunens hjemmeside og 
arrangørens hjemmeside
I administrasjonsgrensesnittet kan det 
hentes et script som kan gis til arran   
gøren. Dette scriptet kan arrangøren 
legge på sin hjemmeside og gi arran  
gøren uttrekk av sine arrangementer. 
Ved å klikke på arrangementet på 
arrangørens hjemmeside føres 
da inn byggeren til kommunens 
arrangements kalender. På denne måte 
skaper kommunen og arrangøren 
trafikk på hverandres nettsteder.

Få en smakebit!
Vi har laget en video. Du finner den på 
på www.prokom.no eller ved å skanne 
QR-koden på forsiden.

Arrangementskalender brukes til både eksterne arrangement og aktiviteter som kommunen 
selv initierer. Modulen kan benyttes helt uavhengig av hvilken portal eller CMS-løsning 
kommunen eller fylkeskommunen har. Aktivitetskalenderen er klargjort for integrasjon 
med eksterne kalendere som for eksempel Tellus/Origo.
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