


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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Enkelt administrativt 
grensesnitt for 
webredaktøren
Det administrative verktøyet du som 
webredaktør bruker er enkelt å 
forholde seg til og gjør det mulig for 
deg å opp rette så mange kalendere 
som du ønsker. Det betyr at du kan ha 
ulike skoleruter for ulike skoler for å ta 
høyde for at de eksempelvis kan ha 
ferie og plan leggings dager på ulike 
tidspunkter.

Du kan selvfølgelig benytte 
kalenderen på andre 
virksomhetsområder i kom munen, 
enten det er innenfor helse og omsorg 
eller på kultursektoren.

Enkel tilgang på viktig 
informasjon
• Ved å klikke på de røde områdene i 

kalenderen får brukeren opp 
infor masjon om de ulike feriene og 
fridagene.

• Man aksesserer både fjorårets og 
neste års kalender fra det samme 
grense snittet

• Brukeren kan også ved et tastetrykk 
laste kalenderen ned til egen 
kalender på PCen, mobilen eller 
lesebrettet, og fusjonere dataene i 
skoleruten med denne.

Statistikk viser at en av de hyppigste årsakene til at innbyggeren kommer til kommunale 
nettsider er for å sjekke skolens ferie og fridager. Vi har laget en modul skreddersydd for å 
opprette denne type kalendre.  Informasjonen presenteres i et moderne grensesnitt.
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