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

Gemeente
Oplossingen

GO. av-koppeling
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.
GO. av-koppeling voegt functionaliteit toe om automatisch gegevens uit
te wisselen met uw audiovisuele systeem. Waar tot nu toe handmatig en
op meerdere plekken handelingen nodig waren, gebeurt dit nu in het
regiesysteem en automatisch in GO. raadsinformatie. De module
GO. av-koppeling voorkomt hiermee dubbel werk en ontlast de griffie.

Waarom deze koppeling?
De tweeweg koppeling (bi-directioneel) zorgt voor
het automatisch uitwisselen van gegevens tussen
GO. raadsinformatie en uw av-systeem dat wordt
gebruikt in de vergaderzaal. Het av-systeem wordt
gevoed met agenda- en deelnemersinformatie en
ontvangt naast het audio- en videosignaal ook
vergaderinformatie zoals markeringen en stemresultaten terug. Volledig geïntegreerd dus!

“De GO. av-koppeling
verkleint de risico’s
en de beheerlast en
vergroot het overzicht.”
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Dit zijn de functionaliteiten van GO. av-koppeling
Van GO. raadsinformatie naar het
av-systeem:

Van het AV-systeem naar
GO. raadsinformatie:

• Deelnemerslijsten en functies inclusief pasgegevens van
deelnemers aan een vergadering, en de rechten om te
mogen stemmen.

• Het automatisch starten en stoppen van de livestream
vanaf het regiesysteem in de raadzaal (zonder de
koppeling gebeurt dit zowel in het av-systeem als in
de beheeromgeving van GO. raadsinformatie).

• Vergaderinformatie: locatie, griffier, voorzitter,
agendapunten.
• Stemrondes (op agenda-, agendapunt- en document
niveau).
NB
Zonder de koppeling moeten deze gegevens op twee
plaatsen worden beheerd.

• Het schorsen en hervatten van de livestream.
• Het doorsturen van agendapuntmarkeringen
aangebracht in het regiesysteem (welk agendapunt
wordt behandeld), naar GO. raadsinformatie.
• Het doorsturen van sprekersmarkeringen
(wie spreekt wanneer) naar GO. raadsinformatie.
• Stemmen vindt plaats via het av-systeem, de
stemresultaten worden doorgestuurd naar
GO. raadsinformatie en direct automatisch
gepubliceerd.

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.

