FACTSHEET

Digitaal besluiten en
vergaderen. Voor uw
héle organisatie.

D E SN EL ST E R O U T E VA N
ST EL L ER T O T R A A D

Zoekt u de slimste oplossing voor het
digitaliseren van uw besluitvormingsproces én
organisatie breed vergaderen?
Kies dan voor Besluitstraat.

Besluitstraat is een unieke oplossing voor het digitaliseren van
uw besluitvormingsproces. En papierloos vergaderen voor de
héle organisatie. Slimme software ondersteunt het complete
traject van de totstandkoming van een ontwerpbesluit, via de
interne routering ervan, tot aan de besluitvorming tijdens
college- en raadsvergadering en uiteindelijk de archivering. Met
slimme sjablonen, instelbare routering en automatische
bewaking structureert u het proces van bestuurlijke
besluitvorming. Zo voorkomt u fouten, bespaart u tijd en
beschikt u gegarandeerd over de meest actuele informatie.
De meegeleverde vergader-app is organisatie breed inzetbaar.
Al uw collega's en zelfs externen kunnen nu papierloos
vergaderen met dezelfde app. In het inwonersportaal
presenteert u alle openbare informatie op overzichtelijke wijze:
agenda's, stukken, stemgedrag, webcasts, themadossiers,
sprekersfragmenten, achtergrondnieuws en social media. En u
biedt bezoekers diverse responsmogelijkheden.

Voordelen en mogelijkheden
Enkele voordelen en mogelijkheden van Besluitstraat
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Digitaal besluiten én papierloos vergaderen in 1 oplossing
Ondersteunt alle organen: mt, b&w, raad, commissies, etc.
Standaardiseert ontwerpbesluiten met sjablonen
Flexibele routering van ontwerpbesluiten ter goedkeuring
Digitaal creëren, controleren, annoteren en accorderen
Opvolgingsmanagement voor vergaderingen
Genereert agenda’s, notulen en besluitenlijsten
Web- en app gebaseerd, dus overal te gebruiken
Geïntegreerde audio- en videonotulen
Inclusief geautomatiseerd inwonersportaal
Sluit naadloos aan op uw zaaksysteem en archief
Ondersteunt Open Raadsinformatie
Faseert losstaande vergader-apps uit

Besluitstraat structureert, digitaliseert én bewaakt uw gehele cyclus van besluitvorming. En laat uw hele
organisatie papierloos vergaderen. Uitermate geschikt voor zowel bestuursvergaderingen als uw eigen interne
en externe vergaderingen. Naar keuze met live en on-demand webcasts. Besluitstraat versnelt uw
besluitvormingsproces, reduceert uw beheerlast en verbetert de vindbaarheid van al uw stukken.

Meer weten? Neem voor een toelichting, demo of een prijsopgave contact op met
Justine van Rooij 06 4199 0001, j.vanrooij@greenvalley.nl, www.besluitstraat.nl.

Steller
Met digitale invulvelden maakt u snel en efficiënt
ontwerpbesluiten. U bepaalt zelf de inhoud, de invulvelden
borgen standaardisatie. De routering van voorstellen stelt u
eenvoudig in. Tijdens het gehele besluitvormingsproces houdt
u inzage in de status van het voorstel. Wijzigingen worden
zichtbaar in de zogenaamde audittrail.
College van Burgemeester & Wethouders
U ontvangt agenda's en stukken digitaal in uw vergader-app. Al
voor de vergadering kunt u conform of niet-conform verklaren.
En ziet wat uw collega's vinden. Conformstukken komen als
hamerstuk terug op de agenda. De overige onderwerpen als
bespreekstuk. U leest de voorstellen, maakt en deelt notities en
geeft digitaal uw akkoord. Ook uw persoonlijke vergaderingen
kunt u (laten) toevoegen. Inclusief een koppeling met Outlook.
De app is bovendien uw persoonlijke raadpleegomgeving voor
zowel uw bestuurlijke als eigen agenda’s en stukken.
Gemeenteraad
U ontvangt agenda's en stukken digitaal in uw vergader-app.
Openbare én besloten informatie. Lees de stukken, maak en
deel notities en geef digitaal uw akkoord. Tijdens het debat
zoomt de camera automatisch op u in als u het woord neemt.
Na afloop ziet u uw spreekfragmenten terug in het on-demand
webarchief.
Inwoners en bedrijven
Het inwonersportaal toont openbare raadsinformatie op
overzichtelijke wijze: agenda's, stukken, stemgedrag,
webcasts, themadossiers, sprekersfragmenten,
achtergrondnieuws, social media en responsmogelijkheden.
Veel gegevens worden ook als Open Data aangeboden voor
hergebruik door derden. De krachtige zoekmachine helpt bij
het snel vinden van de juiste informatie.

Gebruiksvriendelijke sjablonen
Instelbare routering
Automatische procesbewaking

Eén app, al uw vergaderingen
Persoonlijke raadpleegomgeving
Koppeling met Outlook

Agenda’s, stukken en webcasts
Deel stukken via de fractieschijf
Personal cloud voor uw stukken

Publiceer openbare informatie
Themadossiers en snel zoeken
Diverse responsemogelijkheden

Meer weten? Neem voor een toelichting, demo of een prijsopgave contact op met
Justine van Rooij 06 4199 0001, j.vanrooij@greenvalley.nl, www.besluitstraat.nl.

