E-tjänster
med Open ePlatform

5 goda skäl till varför...
… Open ePlatform är bra
1. Enkelt
Open ePlatform är enkelt. Det
är enkelt att bygga och använda
e-tjänster. Det är lika enkelt att
administrera och följa de ärenden
som genereras av e-tjänsterna.
2. Webbaserat
Open ePlatform är helt webbaserat.
Allt du kan göra i plattformen gör
du via webben.
3. Responsivt
Alla gränssnitt i plattformen är
responsiva och fungerar lika bra i
mobiltelefonen, surfplattan som på
datorn.
4. Öppet
Open ePlatform är fri att använda,
ärenden kan skickas i XML-format
och plattformen har öppna integrationsgränssnitt.
5. Inga licenskostnader
Slipp dyra licenskostnader. Använd
istället pengarna till vidareutveckling och anpassning.

Open ePlatform är en helt öppen e-tjänsteplattform, fri att
använda och utan licenskostnader. Med den kan din organisation skapa och publicera e-tjänster mot medborgare samt företag och låta dem följa sina ärenden. imCode hjälper dig att
installera, anpassa och implementera de e-tjänster du behöver.
Skapa e-tjänster
I Open ePlatform kan du enkelt skapa ett obegränsat antal
e-tjänster efter verksamhetens behov. Du bygger e-tjänsterna själv
(eller med hjälp) direkt i webbläsaren genom att lägga till steg,
frågor och regler. Du kan både exportera och importera färdiga
e-tjänster till plattformen och därigenom byta e-tjänster med
andra verksamheter (som t.ex. andra kommuner).
Hantera ärenden
Open ePlatform har också en ärendehantering där handläggare
kan administrera de ärenden som genereras från e-tjänsterna.
Ärenden kan kopplas till handläggare och behöriga handläggare
kan t.ex. se och ändra i ärendet, ändra status och skicka meddelanden till den som skapat ärendet.
Mina sidor
Medborgare som använder någon e-tjänst och skickar in ett ärende kan enkelt följa alla sina ärenden på Mina sidor. På sidan kan
medborgaren till exempel se aktuell status på sina ärende, skriva
ett meddelande och ändra sina uppgifter.
Mobilanpassat
Open ePlatform har en s.k. responsiv design. Detta innebär att
alla gränssnitt i plattformen fungerar lika bra i mobiltelefonen och
surfplattan som på datorn.
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På nästa sida kan du läsa mer om Open ePlatform och om hur vi kan
hjälpa dig att komma igång med dina e-tjänster.

E-tjänster
Vårt erbjudande
För att göra det enkelt
för din organisation att
komma igång med Open
ePlatform har vi satt ihop
ett startpaket.
Uppsättning
Uppsättning av en egen
instans av Open ePlatform
i vår driftsmiljö.
Drift och support
Drift och grundsupport i
tre månader.
Här nedan kan du läsa mer om Open
ePlatform och vilka möjligheter som finns.
Bakgrund
Fem svenska kommuner i Västernorrland
letade efter en e-tjänsteplattform som
kunde skapa moderna dynamiska e-tjänster med fokus på att göra det så enkelt som
möjligt för slutanvändaren. Men de kunde
inte hitta någon. Genom det EU-stödda
projektet RIGES har kommunerna tillsammans byggt Open ePlatform.
Inloggning och signering
I Open ePlatform kan du koppla på
inloggning och signering med e-id (t.ex.
BankID eller mobilt BankID) så länge e-id
leverantören har stöd för SAML 2.0.
Inloggning med e-id gör systemet enkelt
och säkert. Användare slipper registrera
ett separat användarkonto i systemet och
identifieringen sker på ett säkert sätt.
Plattformen har stöd för flerpartssignering
av ärenden. Detta kan till exempel användas för att låta båda vårdnadshavare signera
ett ärende gällande deras barn.

Integrering med andra system
Open ePlatform är ett helt öppet system
och kan därför både skicka och ta emot
data från andra system via systemets
öppna API:er. Det går att koppla ihop
plattformen med till exempel organisationens ärendehanteringssystem, förutsatt att
det systemet tillåter att data skickas eller
hämtas. Stöd för ärendehanteringssystemet Lex finns redan.
Just nu pågår ett arbete med att koppla
samman Tietos integrationsmotor TEIS
med Open ePlatform.

Anpassning
Enklare anpassning av
utseendet som inte kräver
utveckling.
E-tjänst
Uppsättning av en e-tjänst
som inte kräver integration
med andra system.
Utbildning
Utbildning, handledning och stöd, upp till 4
timmar.
Pris
28.000 kr (exkl moms)

GIS
Open ePlatform är ihopkopplat med Open
eMap som är en helt öppen GIS-plattform. Detta möjliggör användningen av
till exempel kartor i de e-tjänster som skapas i Open ePlatform. Läs mer om Open
eMap på www.oemap.org.

Läs mer om vårt erbjudande
och vad vi kan hjälpa er med
på www.imcode.com/OeP

Mer information om Open ePlatform
finns på www.oeplatform.org.

- för en god offentlig sektor
imCode Partner AB är specialiserade på webbpublicering och internettjänster. Vårt fokus ligger
på information, medborgardialog och e-tjänster.
Vi jobbar öppet. imCodes policy är att motverka inlåsning av data, programkod och system.
Vi är övertygade om att offentlig sektor mår bäst om alla system kan kommunicera med varandra, utan tekniska eller licensmässiga begränsningar. Därför jobbar vi med öppen programvara,
öppen källkod och öppna standarder.
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