VOLIS

Digitalt stöd för distansmöten
VOLIS levereras som en tjänst på
nätet. Allt en delegat behöver är en
surfplatta, mobiltelefon eller dator.
Sekreteraren behöver en dator för
att administrera systemet.
VOLIS hjälper till - innan, under
och efter ett möte
•
•

•
Beslutsmöten på distans – vad krävs egentligen?

•

Den svenska lagstiftningen är enkel – för att genomföra ett
kommunalt beslutsmöte på distans krävs en fullgod ljud- och
bildförbindelse. T ex ett video-konferenssystem. Andemeningen
är att alla ska ha lika god möjlighet att få information,
diskussionsmöjligheter och att rösta.

•
•
•
•

Men att genomföra beslutsmöten på distans blir mycket enklare om
man också ger hela hanteringen ett digital stöd, inte enbart ljud och
bild.

•

VOLIS är byggt för att stötta den demokratiska beslutsprocessen i
alla dess delar.

papperslös dokument- och
processhantering
digital dagordning med
bifogade dokument (som
skriven text, kalkylblad, bilder,
videofilmer, ljudinsplningar,
animeringar mm)
möjlighet att delta i möten på
distans
närvarolistor, ändringsförslag,
reservationer
omröstningsstöd lokalt eller på
distans
identitetskontroll för
röstberättigade
automatiskt snabbprotokoll
hantering av webbTVsändningar
insyn och transparens med
eller utan inloggning

Ett stödsystem för beslutsmöten

VOLIS är ett stödsystem för beslutsmöten som ursprungligen
byggdes av den estniska staten för att stötta den demokratiska
processen bland estniska kommuner. Den internationella versionen
av Volis är helt anpassat för svenska förhållanden och följer helt
den svenska kommunallagens förutsättningar för deltagande
på distans. Alla som deltar i mötet får en möjlighet att ta del av
bakgrundsmaterial, följa mötet och – om man så önskar – rösta på
distans eller i möteslokalen.
Innan mötet

I VOLIS skapar du enkelt en dagordning och laddar upp alla
tillhörande dokument. Det kan vara beskrivningar, videofilmer,
intervjuer – allt som går att distribuera digitalt.

Vill du veta mer om VOLIS?

Ta kontakt med:
Hillar Loor
hillar@imcode.com
0498-200302

Sen kan alla behöriga ta del av dagordningen och mötesunderlagen
genom att gå in på VOLIS med en surfplatta, mobiltelefon eller
dator. Självklart kan du också bestämma vilket material som ska
vara publikt och vilket som ska kräva inloggning.
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VOLIS
Under mötet

Lite mer om oss...

Under mötet hjälper VOLIS till att sköta närvarokontroll, hålla
reda på vilken punkt som diskuteras och vilka som begär ordet.
Mötesdeltagarna kan skriva yrkanden och förslag till formuleringar. Och alla deltagarna kan rösta i systemet – öppet eller slutet.

Ramavtal
imCode kan som underleverantör till
ramavtalsleverantörer leverera VOLIS
under statliga ramavtal.

VOLIS kan visa video från mötet i direktsändning och efteråt –
om du sätter upp kamera och ljud.

Licens
Våra IT-lösningar är byggda med öppen källkod (GPL-licens eller EU-PL
licens) och har ingen licenskostnad.
Det innebär att systemen levereras
utan inlåsningseffekter.

All dokumentation finns hela tiden tillgänglig, punkt för punkt
och det finns ett snabbprotokoll där mötsdeltagarna kan se vad
som just beslutats.
Alla deltagare kan finnas i mötesrummet eller på distans. Distansdeltagarna har samma dokumentation och möjlighet att rösta som
delegaterna. För att uppfylla svenska lagkrav för distansmedverkan
behöver du komplettera med ett system som ger en fullgod röstoch videoförbindelse.

Drift
Alla våra system kan köpas som en
molntjänst (Saas) eller driftas av
organisationen själv.

Efter mötet

Utbildning
Vi erbjuder utbildningar anpassade
efter era behov som kan genomföras
på plats hos er, på plats hos oss eller
webb- och telefonbaserat.

Efter mötet finns allt material kvar. Här ligger också ett
snabbprotokoll tills det det justerade protokollet kan visas. Allt är
tillgängligt för den du vill ska kunna se det.
Öppen teknik

Support
imCode kan tillhandahålla kvalificerad
support oavsett om organisationen
köper system som en molntjänst (SaaS)
eller driftar själv.

VOLIS är en öppen programvara och/eller en tjänst som består
av funktionalitet, databas, datalagring och (om du vill) en videoserver. Du kan installera VOLIS i din egen miljö, eller köpa hela
tjänsten med drift och backup (som SaaS/molntjänst), med lagring
av persondata i enlighet med GDPR.

Utveckling
VOLIS svenska utveckling är finansierad av VINNOVA, den svenska
regeringen genom SKR samt imCode.

imCode Partner AB arbetar med digital delaktighet och dialog. Vi är specialiserade
på webbpublicering och internettjänster med fokus på information, medborgardialog,
e-tjänster och verksamhetssystem.
Vi arbetar 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 arbetar vi
med öppen programvara, öppen källkod och öppna standarder.
imCode Par tner AB

•

Skeppsbron 24, SE-621 57 VISBY

•

+46 498 200 300

•

info@imcode.com

•

www.imcode.com

