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Digitaal vergaderen én stemmen via uw tablet of smartphone!

ret
a ria

at
S

Meeting .mobile
Wat is het?
Pro d u ct f i c h e






Webgebaseerd
Uitgebreide zoekfunctie
Beveiligde omgeving
Milieuvriendelijk en
ostenbesparend
Ingebouwde digitale
stemmodule
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Heel wat gemeentebesturen maken vandaag gebruik van Meeting.net voor het
beheer van vergaderingen en het aanmaken van agendapunten.
Met Meeting.mobile, de gloednieuwe webapplicatie van Remmicom, kunt u
voortaan ook al uw dossiers, verslagen en agendapunten vooraf, tijdens en na
een vergadering digitaal beschikbaar stellen voor alle deelnemers. Via hun tablet
of smartphone krijgen zij toegang tot alle nodige informatie en kunnen ze zelfs
digitaal stemmen met de ingebouwde stemmodule. Op die manier wordt het heel
wat eenvoudiger om uw vergaderingen efficiënt en snel voor te bereiden en later
de notulen eenvormig te verwerken.

Waarom werken met Meeting.mobile?


Elk gemeenteraadslid krijgt op een veilige manier toegang tot alle informatie die hij nodig heeft om een vergadering grondig
voor te bereiden en tijdens de zitting te volgen. Enkel een tablet of smartphone en een internetverbinding zijn vereist. Ook op
uw vaste computer kunt u met de toepassing aan de slag. Heel eenvoudig bladert u door de vergadering en de punten.



Papier wordt overbodig! Met deze gebruiksvriendelijke webapplicatie spaart u heel wat kostbare tijd en geld uit. Agendapunten
worden met één druk op de knop gepubliceerd in Meeting.mobile. De deelnemers worden automatisch via mail op de hoogte
gebracht. U hoeft dus niet langer alles af te drukken, te sorteren en via een bode aan de raadsleden te bezorgen.

Beschikbaar voor iPad

Interesse voor Meeting.mobile?
Contacteer Peter Dewever:
peter.dewever@remmicom.be
of 0497 52 43 15

Remmicom NV - Stationsstraat 145 - 2235 Westmeerbeek
Tel. 016 68 02 23 - Fax 016 68 05 13 - info@remmicom.be - www.remmicom.be
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Wat kan Meeting.mobile nog meer?
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Beveiligd inloggen met VASCO-technologie. Er zijn verschillende manieren
waarmee een deelnemer kan inloggen op Meeting.mobile:
 scannen van een QR-barcode met zijn smartphone,
ces
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 uniek wachtwoord genereren met zijn smartphone,
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 hardware token die een uniek wachtwoord genereert,
 via Intel ITP (Identity Protection Technology) een ingebouwde code in zijn
computer.



Deelnemers kunnen commentaar op agendapunten toevoegen:
commentaar voor zichzelf, hun fractie of voor iedereen.



Een uitgebreide zoekfunctie maakt het mogelijk om snel alle nodige informatie
te consulteren.

Scannen en je bent binnen.

Inloggen met
QR-barcode
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Heeft u een iPad of een Android-tablet? Meer vertrouwd met een Windows-tablet of gek van
je smartphone? Meeting.mobile ondersteunt ze allemaal. Zelfs je ‘vaste’ pc kan je zonder
problemen gebruiken.



Een ingebouwde digitale stemmodule verwerkt onmiddellijk het stemresultaat en bewaart
het in Meeting.net. U kunt de deelnemers vooraf laten bepalen of ze het punt nog willen
bespreken tijdens de zitting. Op die manier kan de vergadering efficiënter en sneller verlopen.



Niet alleen de agendapunten, maar ook alle gerelateerde dossiers kunnen digitaal
beschikbaar worden gesteld.

Smartphone

Android

‘Dit is echt digitaal vergaderen!
Nooit wil ik nog terug naar
het papieren werkdocument.’
Raadslid na het gebruik van Meeting.mobile

Windows
Remmicom NV - Stationsstraat 145 - 2235 Westmeerbeek
Tel. 016 68 02 23 - Fax 016 68 05 13 - info@remmicom.be - www.remmicom.be

