ZO| vergader-app

Al uw informatie altijd bij de hand









Online en offline werken
Documenten, audio- en videoverslagen
Persoonlijke notities
Digitaal vakinformatie
Bladerfunctie en krachtige zoekfunctie
Koppelbaar met alle grote DMS-oplossingen
Afgewerkt in uw huisstijl
Te downloaden in AppStore

Met de nieuwe App van ZorgOplossingen hebben bestuurders in de zorg op
zeer gebruiksvriendelijke wijze toegang tot vergaderstukken en andere
bestuurlijke informatie. De App is voor iedere aangesloten zorginstelling te
downloaden in de AppStore.

Informatie altijd actueel
Informatie van de ZO| app is altijd actueel. De App haalt alle vergaderinformatie realtime en automatisch via
een webservice op. Web en iPad zijn dus altijd synchroon. De oplossing is naadloos aan te sluiten op ZO|
raadsinformatie of uw eigen RIS, CMS of DMS. Bovendien is er onderscheid tussen openbare en besloten
documenten. In de besloten omgeving kunt u de App tevens per orgaan indelen.

Startscherm ZO| app

Gratis voor medewerkers
Is de ZO| app eenmaal aangesloten op uw documentmanagementsysteem, dan publiceren wij deze voor u in de
AppStore. Vanaf dat moment kunnen uw medewerkers desgewenst onbeperkt gratis gebruik maken van uw App,
voor de openbare stukken. Denk bijvoorbeeld aan besluitenlijsten die al gepubliceerd worden op uw intranet.
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Stel zelf uw vergaderbundel samen
Via een handige kalender en de zoekmachine zijn documenten per vergadering en agendapunt eenvoudig
vindbaar. Wilt u de documenten opslaan op uw iPad voor gebruik in andere Apps? Met een druk op de knop
downloadt u bestanden afzonderlijk of als complete vergaderbundel. Om vervolgens te voorzien van
persoonlijke notities in bijvoorbeeld iAnnotate. Ook kunt u zelf een vergaderbundel met een selectie van
documenten naar keuze samenstellen.

Stel zelf u agendabundel samen voor offline gebruik

In uw huisstijl
De App kent een uitgekiende vormgeving zodat navigeren kinderspel is. Wilt u de App een meer persoonlijk
tintje geven? Dat kan! Op verzoek werken wij de App geheel conform uw huisstijl af.

Digitale vakliteratuur
De ZO| app ondersteunt raadsleden, statenleden en bestuurders met kennismanagement. Het is mogelijk om
vakliteratuur automatisch in de app te ontvangen. Abonnementen op nieuwsfeeds zijn gemakkelijk te realiseren.
Zo blijft u naast de vergaderstukken, ook op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied.
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Vind uw stukken gemakkelijk terug.
Wat werd er ook alweer besloten in die vergadering? Met de krachtige en slimme zoekfunctie in de app kunt u
gemakkelijk alle verschillende documenten terugvinden. Persoonlijk instelbare filters, waarvan uw voorkeuren
zijn vast te leggen, maken het nog gemakkelijker.

Zoeken in (vergader)stukken

Voordelig abonnement
Willen niet alle bestuurs- of MT-leden gebruik maken van de App? Kies dan voor ons voordelige Appabonnement. U rekent af per gebruiker. Andere medewerkers krijgen, desgewensd, uitsluitend toegang tot de
openbare informatie. U krijgt zelf ook toegang tot besloten vergaderingen, agendapunten en documenten.
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Mijn documenten: opgeslagen documenten en documentbundels, voorzien van uw notities

Gratis demonstratie
Hebt u interesse in een gratis demonstratie? Of wilt u weten wat u kunt met de ZO| app voor iPad? Neemt u dan
contact op met het ZO| promotieteam, bereikbaar op 050 – 5757 845.
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