


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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Nyttig for politikere og 
innbyggere
Møtekalenderen kan benyttes av 
politi kere for å få tilgang til 
dokumenter, og for å følge saks
behandlingen i en enkelt sak.

Innbyggere og journalister får også lett 
tilgang til den delen av informasjonen 
som er offentlig tilgjengelig. 
Kalenderen viser alle utvalgene i 
kommunen og alle møtedatoene for 
det enkelte utvalg for inneværende år.

Ved å klikke på et møte får man tilgang 
til alle dokumenter knyttet til møtet.

Dokumentene hentes 
automatisk fra sak-/
arkivsystemet
Det er laget ferdige integrasjoner slik 
at dokumentene hentes automatisk 
fra sak/arkivsystemet (Public 360, 
ePhorte, ESA).

Brukeren får tilgang til møteinn
kalling med saksliste, og 
eventuelt referat hvis det 
foreligger, samt tilgang til de 
sakene som skal behandles 
organisert i henhold til 
sakslisten.

Brukeren kan også få tilgang til 
eventuelle tidligere behandlinger av 
samme sak. 

Enkel oversikt over styrer, 
råd og utvalg
Du kan også hente frem en oversikt 
over hvem som sitter i utvalget, med 
direkte tilgang til epost adresser og 
mobilnummer der disse foreligger.

Modulen sparer kommunen for 
produk sjon og distribusjon av 
sakspapirer, og henvendelser fra 
innbyggere som ønsker tilgang til 
saksdokumenter. Det kan de selv 
enkelt finne i møtekalenderen.

Møtekalenderen er digitalisering i 
praksis.

Få kontroll på papirveldet! Smaalenenes avis kunne rapportere at Eidsberg kommune bare i 
juni et år hadde produsert over 30.000 ark eller over 10 kg med sakspapirer knyttet til 
kommunale møter. Møtekalenderen tilgjengeliggjør saksdokumenter elektronisk, og sparer 
både de ansatte i kommunen og miljøet for mye produksjon og distribusjon av saksdokumenter.
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