#Midoffice

CEVI
Think Digital
Act local

Notulenbeheer van al uw zittingen met Cobra

De oplossing Cobra is een onmisbare schakel in de optimalisering en digitalisering van uw werkprocessen. Cobra kan gebruikt worden door elke organisatie die zijn vergaderproces wil automatiseren, die een agenda en verslag opmaakt en deze wil delen met haar deelnemers.
Met deze gebruiksvriendelijke webtoepassing notuleert u dus elk soort zitting: het College van
Burgemeester en Schepenen, het Vast Bureau, de Gemeenteraad, de Raad voor maatschappelijk
welzijn, de besluiten van de Algemeen Directeur, de besluiten van de Burgemeester, de Politieraad,
het Politiecollege, het Managementteam, het Bijzonder Comité voor de sociale dienst, zittingen van
het Autonoom Gemeentebedrijf en de welzijnsverenigingen, Raad van Bestuur ...

Cobra voor organisatiebreed gebruik
Het invoeren van onze notuleertoepassing Cobra heeft in veel besturen geleid tot aantoonbare
efficiëntiewinst. Met deze webtoepassing beschikt u onder meer over:
• een gebruiksvriendelijke tool voor uw volledig notulenbeheer;
• versiebeheer, zodat u ziet wie wanneer een bestand heeft gewijzigd;
• workflows voor visums en adviezen;
• uitgebreide zoek- en rapportagemogelijkheden.

U maakt bovendien bijkomende zittingen aan, zoals een diensthoofdenoverleg, zonder
programmeerkennis of bijstand van Cevi. Alle kennis hiervoor wordt overgedragen tijdens het
implementatietraject.
Hebt u toch een vraag of een probleem? Wij helpen u met veel plezier via onze helpdeskwerking.
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Raadsleden bereiden de zitting voor met Cobra@Home
Voor de leden van de zitting (schepenen, raadsleden …) is een eenvoudige webtoepassing beschik
baar: 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.

Integratie met andere toepassingen
Openheid en integratie staan centraal in ons aanbod. Voor Cobra is er een open en gedocumenteerde
interface die zowel door Cevi/Logins toepassingen als door derden wordt gebruikt om te koppelen
met de notuleertoepassing Cobra.
Er zijn koppelingen met 3P Overheidsopdrachten, Vergunningen, BBC, Belastingen, Sociale Dienst
en postregistratieoplossingen zoals BOA. Door te koppelen met de streamingoplossing van Stream
ovations hebt u een audio(visueel) verslag publiek beschikbaar en gekoppeld aan de agendapunten in
Cobra voor uw medewerkers en raadsleden.
Om het volledige proces digitaal te laten verlopen ondersteunen wij verschillende tekenplatformen,
zodat u uw documenten digitaal kunt ondertekenen.

Lokale besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD)
Voor de lokale besturen volgen wij de decretale verplichtingen op de voet. Wij voorzien de gelinkte
publicatie en melding, in maturiteitsniveau 3.

Onze referenties
Meer dan 160 organisaties maken naar tevredenheid gebruik van Cobra: steden en gemeenten,
OCMW’s, provincie, hulpverleningszones, politiezones, AGB’s, zorgbedrijven, ziekenhuis … Onder
hen hele grote, maar ook kleine organisaties, Cobra wordt namelijk op uw maat getuned.
Op uw vraag bezorgen we u graag enkele referenties in uw buurt en met vergelijkbare werking.

Zet u samen met ons een stap verder in de digitalisering van uw processen?
Contacteer ons voor meer informatie!

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak
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 50 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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