
frivillige



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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Profiler det frivillige 
arbeidet i kommunen
Den enkelte forening registrerer og 
oppdaterer sin egen informasjon. 
Dette sikrer korrekt informasjon og 
god pro filering. Kommunen 
bestemmer selv om informasjonen 
skal publiseres direkte eller gå til 
godkjenning hos nettredaktør.

Foreningen oppretter eget brukernavn 
og passord slik at de kan logge inn og 
vedlikeholde informasjonen ved 
en dringer. “Glemt passord”-
funksjonalitet foreligger.

Gjør det lett for innbyggeren 
å finne frem
Alle registrerte foreninger listes ut i en 
alfabetisk oversikt i kommunens 
portal. Oversikten kan filtreres på 
hovedkate gorier som eksempelvis 
Idrett, Kultur, Humanitære 
organisasjoner, Politikk eller 
Religion. Kommunen bestemmer 
selvfølgelig selv kategor iene. I 
tillegg kan det søkes på navn. 
Den enkelte organisasjon 
presenteres på egen side med 
bilde eller logo, be skrivelse og 
kontakt informasjon.

Kommunen kan sende ut 
felles-e-post og hente ut 
rapporter
Modulen har funksjonalitet for 
utsend else av e-post til alle registrerte 
foreninger eller foreningene i en 
hoved kategori. Dette kan bl.a. 
benyttes når det skal sendes ut 
påminnelse om oppdatering av 
informasjonen. I tillegg kan det hentes 
ut rapporter der registrerte data blir 
eksportert ut i Excelformat. Data kan 
deretter benyttes til statistikkformål.

Det frivillige organisasjonslivet utgjør en viktig del av kommunens kultur- og fritidstilbud. 
Med modulen Lag og foreninger registrerer og oppdaterer foreningene selv informasjonen 
som skal publiseres i kommunens portal. Slik får innbyggerne korrekt informasjon og god 
oversikt over aktuelle fritidstilbud i kommunen.

PB 6900 St. Olavs plass, 0130 OSLO • Tlf 22 98 31 00 • Ordrefaks 22 11 46 48 • E-post: ordre@prokom.no • www.prokom.no • Følg:
I samarbeid med SPAMA – leverandør til bank og finans


