GO levert moderne webbased front-end oplossingen
en apps voor de lokale overheid.

Gemeente
Oplossingen

GO. duurzaam archiveren van raadsinformatie
in een e-depot inclusief videotulen

Met GO. raadsinformatie levert GemeenteOplossingen de totaaloplossing voor
het publiceren en raadplegen van bestuurlijke informatie. Agenda’s, vergaderingen,
documenten, audio- en videowebcasts publiceert u gemakkelijk op uw eigen
raadsportaal of de GO. app. We voegen daar nu een nieuwe toepassing aan toe:
het duurzaam archiveren van digitale raadsinformatie inclusief videotulen in een
e-depot.

Waarom duurzaam archiveren?
Data moeten volgens de archiefwet duurzaam worden
gearchiveerd. Informatie dient vindbaar, beschikbaar,
leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar te zijn.
Dat geldt ook voor alle data inclusief video-opnames
(videotulen) van vergaderingen van gemeenteraad en
commissies. De nieuwe gemeentelijke selectielijst 2020
verplicht deze na een termijn over te brengen naar een
eigen archiefbewaarplaats, een e-depot. Tot voor kort
waren met name videotulen lastig te archiveren.
Daar komt nu een einde aan!
GemeenteOplossingen biedt een unieke koppeling om
alle data waaronder ook de videotulen veilig te stellen
in het e-depot naar keuze van de gemeente. Deze
functionaliteit maakt de overdracht direct vanuit het
RIS naar het e-depot mogelijk.

Wat biedt de archivering naar het
e-depot?
Vanuit de beheeromgeving van GO. raadsinformatie kunt
u de vereiste data met enkele muisklikken exporteren.
• De audio of video inclusief indexatie (sprekers en 		
agendapunten).
• Ondertiteling van de uitzending.
• De agenda van de vergadering.
• De agendapunten van de vergadering.
• Vergaderstukken gekoppeld aan de vergadering.
• Metadata van de vergadering.
• ToPX metadata (beschikbaar RIP en Sidecar structuur).
Na het overbrengen is de vergadering ‘bevroren’ in
GO. raadsinformatie en kunnen er geen wijzigingen meer
worden gedaan. Het starten van de export gaat met enkele
muisklikken. Het samenstellen van de export, het toevoegen
van de ToPX metadata en het daadwerkelijk versturen van
de export gebeurt vervolgens geheel geautomatiseerd op
de achtergrond.
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Servicecontact biedt zekerheid
voor de toekomst

Geïnteresseerd in deze nieuwe en
unieke functionaliteit?

Het archiveren naar een e-depot is voor veel gemeenten
een nieuwe functionaliteit. De toepassing is omgeven
door regelgeving zoals de Archiefwet en raakt tevens de
privacywetgeving. Ook is de standaard voor metadatering
nog niet vastgesteld en in beweging. In ons servicecontract
houden we daarom rekening met deze dynamische
omgevingsfactoren.

Bent u al gebruiker van GO. raadsinformatie en bent u
geïnteresseerd in de nieuwe archiveringsfunctionaliteit?
Deze kunnen we met enkele aanpassingen in uw huidige
systeem implementeren. We bespreken graag met u hoe
dat in z’n werk gaat en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Het servicecontract omvat:
• Correctief onderhoud.

Bent u geïnteresseerd maar werkt u nog niet met
GO. raadsinformatie? Dan vertellen we u graag meer over
onze digitale vergaderfunctionaliteit inclusief toepassing
van de archiveringsfunctionaliteit.

• Preventief onderhoud.
• Een uitgebreide helpdesk.
• Een licentieabonnement op nieuwe releases.
• Nederlandse hosting van het transport naar het e-depot.

Modulaire opbouw
GO. raadsinformatie kent een modulaire opbouw. U kunt
dus zelf kiezen welke functionaliteit u wilt aanschaffen
afhankelijk van uw behoefte. Er zijn bijvoorbeeld modules
voor het stemmen, het uitzenden van vergaderingen en voor
ondersteuning bij het maken van moties en amendementen.
U kunt GO. raadsinformatie ook aansluiten op de GO. app,
een zeer complete en gebruiksvriendelijke oplossing om
papierloos te vergaderen via uw tablet, laptop of PC.

Contact met GO
Zeewinde 9–6
9738 AM Groningen
(050) 57 57 848

Over GemeenteOplossingen
www.gemeenteoplossingen.nl
info@gemeenteoplossingen.nl

Een helder en transparant besluitvormingsproces,
dat is wat inwoners van uw gemeente wensen.
GO ondersteunt deze behoefte al 20 jaar met nieuwe
en onderscheidende oplossingen, gebaseerd op de
laatste IT-innovaties. Perfect afgestemd op uw behoefte.
Zo zorgen we voor toegankelijke informatie voor burger,
bestuur en ambtenaar. Dat is onze missie.

