
Uafhængig dagsordenpublicering 
Vil I tilbyde jeres borgere adgang til offentlige dagsordener og referater i en 
brugervenlig løsning i jeres eget design med mulighed for abonnement,  
tip-en-ven og mobil adgang uden at skulle installere software hos jer selv?

Slip af med jeres gamle publiceringsløsning og få gjort  
dagsordenpublicering uafhængig af jeres CMS.

Agenda
Publication

Dagsordenpublicering

Features
– Abonnement på nye dagsordener og referater

– Tip en ven-funktion eller kopier link til deling online

– Hent dagsorden som PDF

– Hent dagsordenpunkter og/eller bilag som PDF

– Oversigt over udvalg

– Oversigt over møder

– Oversigt over dagsordener, referater og bilag

– Søgning på tværs af udvalg og møder

– Mobilvenlig adgang

Compliance og sikkerhed
Websitet overholder WCAG 2.0 AA og er testet af Diversa ApS.  
WCAG 2.1 understøttes i 2019.

 
Agenda Publication hostes i et ISO27001-certificeret hostingscenter. 
Ditmers processer er compliant med ISO27001-frameworket og Ditmer 
er underlagt årlig it-revision efter ISAE3402-II.

Eksempel fra www.randers.dk

WCAG
VERSION 2.1   •   LEVEL AA

VERSION 2.0   •   LEVEL AA



Agenda Publication er Software-as-a-Service som trækker på data fra 
jeres system til dagsordenproduktion eller fra FirstAgenda. Der skal 
derfor ikke installeres software i jeres eget it-miljø.

I kan etablere publicering med Agenda Publication på få timer.

Implementeringen er enkel:
– Vi konfigurerer integrationen til jeres ESDH eller FirstAgenda.
– I sender designguide til os
– I uploader SSL-certifikat til Agenda Publication
– I opretter CNAME-record i jeres DNS på det ønskede domænenavn.

Og så er løsningen kørende.

Kom hurtigt i gang

Nem implementering
Referencer

Bruges af bl.a. Vejle Kommune,  
Randers Kommune, Struer Kommune,  

Herlev Kommune, Sorø Kommune,  
Gladsaxe Kommune og Sønderborg Kommune

Eksempel fra www.struer.dk

www.ditmer.dk 
+45 87 34 44 54
info@ditmer.dk

Vil du høre mere om hvordan I kommer  
i gang med Agenda Publication?
Tag fat i Damir Brandic.

DAMIR BRANDIC

Digital forretningsudvikler
dab@ditmer.dk
Telefon: +45 30 73 73 97 
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