Midoffice
Cobra
Notulering van al uw zittingen
Uiteraard blijft u aandacht hebben voor de optimalisering van uw werkprocessen. Met de
notuleertoepassing Cobra vermindert u de administratieve werklast door de voorbereiding,
verwerking en ontsluiting van zittingen te automatiseren.
De notuleertoepassing Cobra is een gebruiksvriendelijke webtoepassing waarmee u elke soort zitting notuleert: het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad, de besluiten van de
Secretaris, de Raad voor maatschappelijk welzijn, het Vast Bureau, de Politieraad, het Politiecollege,
het Managementteam ...
U kunt met behulp van de toepassing die organisatiebreed gebruikt wordt:
a Zittingen voorbereiden:
agendapunten/dossiers registreren met bijlagen als ontwerpbeslissing en toelichting, adviezen
en visums aanvragen en het zittingsblad voor het dossier verwerken.
a Zittingen verwerken:
dossiers voor de agenda aanvaarden, één of meerdere agenda’s aanmaken, notulen en uittreksels maken, aanwezigheden, uitspraak en stemresultaten registreren en beslissingen bijwerken.
a Zittingen ontsluiten:
notuleringsgegevens beschikbaar stellen aan schepenen en raadsleden, publiceren op de website en het uittreksel toevoegen aan het betreffende dossier in uw dossierbeheersysteem.
Met Cobra beschikt u over een toepassing met een geïntegreerd documentbeheer- en workflowsysteem. Daardoor voldoet ze aan de eisen die organisaties stellen aan het beheer van documenten,
zoals het in- en uitchecken, versiebeheer en traceerbaarheid. De noodzakelijke visums of adviezen
voor een agendapunt verleent u digitaal.
De doorgedreven contextgevoelige beveiliging voorziet dat iedereen slechts toegang heeft tot die
documenten die hem daadwerkelijk aanbelangen.
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Raadsleden bereiden de zitting voor van thuis met Cobra@Home

Bisdomplein 3
B - 9000 Gent

Voor de leden van de zitting (schepenen, raadsleden …) is een eenvoudige webtoepassing beschikbaar: Cobra@Home. Van thuis uit bereidt u de zitting eenvoudig voor. Zo kunt u de toekomstige
zittingen en dossiers raadplegen, notities maken bij agendapunten voor uzelf of delen met collega’s
en aanduiden welke punten u wilt bespreken in de vergadering.
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09 264 07 01
09 233 05 24
contactcenter@cevi.be
http://www.cevi.be

Logins NV
Gnrl De Wittelaan 17 B32
B - 2800 Mechelen
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Geïntegreerde midoffice oplossingen
Cobra is geen alleenstaande toepassing, maar past in ons geïntegreerde aanbod van midofficeproducten. Hiertoe behoren ook de toepassingen voor workflow- en documentmanagement, toepassingen voor het realiseren van een eenheidsloket en een contacten- en correspondentiebeheersysteem.

015 45 48 50
015 45 48 89
info@logins.be

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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