En stærk open source produktportefølje udviklet i fællesskab.
Samarbejde og videndeling er
fokus i alle OS2 produkter.
www.os2.eu

Open Source
Offentligt Samarbejde

kitos

www.os2.eu/produkt/os2kitos

OS2kitos
Kommunernes it-overbliks system
OS2kitos er et værktøj til at skabe overblik over kontrakter, snitflader,
projekter og systemporteføljen.
OS2kitos øger den enkelte kommunes modenhed og evne til fremad
rettet at analysere og dokumentere kommunens it-portefølje.
Dermed vil kommunen opnå en mere strategisk, forretningsmæssig
og arkitekturmæssig beslutningsproces.
Et væsentligt formål med OS2kitos er at få kommunerne til at bruge
en fælles løsning. Da vi med et ensartet grundlag åbner for et spændende potentiale for videndeling på tværs af kommunerne.
OS2kitos giver
»» Tilgængelighed via web/cloudbaseret løsning.
»» Rettighedsstyring via brugerroller.
»» Kommunetilpasning via lokal konfiguration.
»» Kommunerne ejer alle rettigheder til løsningen.

OS2kitos er bygget med en 3-delt løsningsarkitektur, hvilket betyder,
at du kan anvende din ’egen’ brugergrænseflade, men stadig være en
del af en fælleskommunal datamodel.
OS2kitos benyttes af mere end 70% af danske kommuner.

indberetning

www.os2.eu/produkt/os2indberetning

OS2indberetning
En løsning til indberetning og godkendelse af tjenestekørsel og ferie.
OS2indberetning version 2.0 indeholder både en webapplikation samt
native apps til iOS, Windows og Android.
Fordele ved OS2indberetning er
»» Indberet via GPS, kort eller adresser.
»» Godkend alle indberetninger med 2 klik.
»» Stedfortræderfunktionalitet.
»» Automatisk fratræk af normtur.
»» Fuldt overblik og historik for alle.
»» Intet vedligehold af medarbejdere og organisation.
»» Opfylder SKATs krav.
»» Mindsker administrativt arbejde.
OS2indberetning ved hvor du bor
…og OS2indberetning ved også, hvor du har tjenestested.
Derudover er der både et centralt og et personligt adressekartotek.
Et udvalg af kommuner som bruger produktet eller har det på vej
Syddjurs Kommune
Favrskov Kommune
Skanderborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Norddjurs Kommune

dagsorden

www.os2.eu/produkt/os2dagsorden

OS2dagsorden
En løsning til forberedelse og afholdelse af papirløse møder. OS2dagsorden
erstatter papir og effektiviserer afvikling af udvalgsmøder, bestyrelsesmøder
og andre møder i kommuner og offentlige myndigheder.
OS2dagsorden har, som alle OS2 produkter, ingen licensudgifter eller
betaling for antal af brugere. Så 4.000 brugere koster det samme som 50.
Fordele ved OS2dagsorden
»» Kan bruges på tablets.
»» Avanceret fritekstsøgning i alt indhold.
»» Digital understøttelse af budgetlægning.
»» Talepapir til dagsordenspunkter.
»» Tag noter til dagsordenspunkter og bilag.
»» Send til en kollega”-funktion.
»» Kan anvendes både til politikere og medarbejdere.
»» Mange konfigurationsmuligheder.
»» Automatisk vedligehold af brugere og rettigheder via Active Directory.
»» Udvidet administrator-funktionalitet.
»» SAML kompatibel.
Et udvalg af kommuner som bruger produktet eller har det på vej
Syddjurs Kommune
Ishøj Kommune
Ringsted Kommune
Ballerup Kommune

loop

www.os2.eu/produkt/os2loop

OS2loop
Et videndelingsværktøj, hvor alle hjælper alle.
I OS2loop kan du stille spørgsmål og få svar. Du kan yderligere finde relevante dokumenter eller finde links til eksterne kilder som f.eks. e-læring,
illustrationer eller andet materiale, som måtte findes om emnet.
I OS2loop kan du tjekke om andre allerede har spurgt og fået et svar
– eller selv stille spørgsmålet.
Kan du google – så kan du loop’e
OS2loop er meget brugervenligt, og alt er bygget op omkring en stærk
søgemotor – så kan du finde ud af at bruge Google, kan du bruge OS2loop.
OS2Loop kører som en webservice og er derfor tilgængelig uafhængigt af
tid, sted, browser og producenten på dit device.
Administratorer kan blandt andet
»» få overblik over hvilke spørgsmål, svar og nyt indhold, der er oprettet.
»» se statistik over brugen af OS2loop.
Et udvalg af kommuner som bruger produktet eller har det på vej
Aarhus Kommune
Syddjurs Kommune
Ishøj Kommune

webscanner

www.os2.eu/produkt/os2webscanner

OS2webscanner
En crawler som periodisk eller efter bestilling gennemløber et site eller subsite
med henblik på at undersøge sider og dokumenter for følsomme oplysninger.
OS2webscanner scanner bredt efter blandt andet
CPR-numre, navne, sundhedstermer og døde links.
Hvilke typer data scannes?
»» HTML (almindelige hjemmesider).
»» Microsoft Office.
»» LibreOffice.
»» Scannede dokumenter og fotokopier.
»» Billeder og grafikfiler.
Sikker scanning
Den enkelte organisation kan være sikker på, at resultaterne af egne
scanninger alene kendes af denne. OS2webscanner lagrer ikke resultater af
scanninger, men overføres med det samme til bestiller af scanningen. Og
det er kun muligt at scanne egne websites.
Et udvalg af kommuner som bruger produktet eller har det på vej
Københavns Kommune
Odense Kommune
Favrskov Kommune
Tønder Kommune

valghalla

www.os2.eu/produkt/os2valghalla

OS2valghalla
Et webbaseret system til håndtering af valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med afholdelse af kommune-, EU- og folketingsvalg.
OS2valghallas formål
»» Udviklet til at forenkle og digitalisere processen med at rekruttere
tilforordnede til valg.
»» Digitalisere en tung, manuel opgave og bibeholde højt
datasikkerhedsniveau.
»» Give partiforeningerne overblikket over deres andel i valget.
»» Størst mulig automatiseringsgrad ved hjælp af e-mails, websider
med vejledninger, bekræftelser m.m.
»» Understøtter valghandlinger i store og små kommuner.
OS2 har indgået en aftale med en leverandør om at drive OS2valghalla for
OS2 fællesskabet. OS2valghalla kan således tages i brug uden lokal instal
lation. Hvis en kommune ønsker at drive OS2valghalla lokalt, kan dette
også lade sig gøre.
Mere end 25 kommuner bruger produktet b.la.
Fredericia Kommune
Kolding Kommune
Aarhus Kommune
Næstved Kommune
København Kommune

kle

www.os2.eu/produkt/os2kle

OS2kle
En opmærkningsnøgle som bruges til metadataopmærkning.
Alle kommuner benytter KL’s Emnesystematik (KLE), som er en lovbaseret
journaliseringsnøgle, der dækker alle kommunale ansvarsområder.
OS2kle er en maskinlæsbar KLE, der sammen med motoren Taxon Clas
sifier bruges til bl.a. automatisk metadataopmærkning af hjemmesider og
intranet, postsortering, søgeoptimering, præjournalisering og meget mere.
OS2kle er udviklet af Taxon og sponseret af Data Scanning og Taxon, og
bliver i samråd med KL og medlemmerne i OS2 opdateret 2 gange årligt.
Så produktet hele tiden følger KLE´s udvikling.
Et udvalg af kommuner som bruger produktet eller har det på vej
Ishøj Kommune
Syddjurs Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune

borgerPC

www.os2.eu/produkt/os2borgerpc

OS2borgerPC
Et styresystem og remote managementsystem til offentligt tilgængelige
computere.
OS2borgerPC er lavet til at kunne anvendes af offentlige institutioner, der har
behov for at kunne tilbyde borgere offentlig adgang til computere og internet.
Løsningen er oprindeligt udviklet under navnet bibOS. Der havde som
mål at udvikle og implementere en open source løsning bestående af et
operativsystem med applikationer på bibliotekernes publikumsmaskiner.
OS2borgerPC består grundlæggende af to komponenter: Et grundimage
baseret på Linux styresystemet Ubuntu og et webbaseret administrationssystem, der giver mulighed for at administrere, opdatere og vedligeholde
computere fra central hånd.
Et udvalg af kommuner som bruger produktet eller har det på vej
Silkeborg Kommune
Aarhus Kommune
Rødovre Kommune

cprbroker

www.os2.eu/produkt/os2cprbroker

OS2cprbroker
Leverer CPR-oplysninger til forretningssystemer i kommuner.
OS2cprbroker udstiller flere CPR data gennem flere snitflader og kan derfor
erstatte andre lokale CPR-kilder.
Nogle af fordelene ved OS2cprbroker er
»» Altid korrekte CPR-data og automatisk notifikation ved ændringer.
»» Ingen låsning til CPR-udbydere.
»» Mærkbar finansiel gevinst; billig i drift og i CPR-abonnement.
»» Mulighed for at udstille via andre snitflader og mulighed for
flere CPR-kilder.
OS2cprbroker fungerer sammen med Serviceplatformen og Datafordeleren.
Løsningen er udviklet i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og en
række kommuner.
Et udvalg af kommuner som bruger produktet eller har det på vej
Svendborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Gentofte Kommune
Vejle Kommune

opgavefordeler

www.os2.eu/produkt/os2opgavefordeler

OS2opgavefordeler
Håndterer fordeling/ansvar af kommunale opgaver og organisation.
OS2opgavefordeler er oprindeligt udviklet i Syddjurs Kommune til hånd
tering af automatisk postdistribution sammen med OS2kle, men produktet
kan også anvendes til hjemmesider, Intranet og IDM.
OS2opgavefordeler handler om en kommunes forbindelse mellem KLEnumre og den entitet, der håndterer det pågældende emne, hvad enten
det er en afdeling eller en medarbejder.
Fordele ved OS2opgavefordeler
»» Kan håndtere fordeling/ansvar af kommunale opgaver.
»» Kan håndtere relationer mellem den primære organisation og et antal
sekundære organisationer.
Kommuner som bruger produktet eller har det på vej
Syddjurs Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Ballerup Kommune

web

www.os2.eu/produkt/os2web

OS2web
Et tilgængeligt, fleksibelt og open source Content Management System
(CMS).
OS2web er bygget med Drupal, hvori man udarbejder sine egne web
løsninger, ved hjælp af eksisterende moduler – en slags LEGO-klodser.
OS2web er en færdigbygget installationsmodel for den kommunale
hjemmeside. Løsningen består af udvalgte moduler (LEGO klodser), der
passer sammen, opfylder de kommunale behov og giver et stabilt produkt.
Fordele ved OS2web er b.la.
»» OS2web er en gennemtænkt kommunal hjemmesideløsning.
»» OS2 og dets medlemmer ejer koden, hvorved leverandørbindinger undgås.
»» Hver kommune kan bestille udvikling af yderligere funktionalitet og
udvidelser af moduler.
Kommuner som bruger produktet eller har det på vej
Syddjurs Kommune
Ballerup Kommune
Ishøj Kommune
Sønderborg Kommune

display

www.os2.eu/produkt/os2display

OS2display
En webløsning til styring af indhold på infoskærme.
OS2display er en brugervenlig og fleksibel infoskærmsløsning, som gør
det nemt at producere, publicere og administrere indhold til infoskærme.
Løsningen er webbaseret og tilbyder central styring fra en hvilken som helst
computer med internetadgang. OS2display understøtter alle skærm
størrelser samt vertikal som horisontal visning.
OS2display er udviklet af Aarhus Kommune og i drift på DOKK1. Derudover
anvendes løsningen også til Aarhus Kommunes infostandere placeret ved
byens indfaldsveje. Aarhus Kommune udruller løbende O2display i resten
af kommunen.
Kommuner som bruger produktet eller har det på vej
Aarhus Kommune
Københavns Biblioteker

Alle produkter I OS2 fællesskabet
frigives under en open source licens eller
en creative commons licens.
Alle OS2 produkter er juridisk ejet
af OS2 fællesskabet.

Ledelsesovervejelser, OS2 er en ressource
»» Spørg mindst en gang om året om der er produkter i OS2 porteføljen
der giver mening.
»» Brug de OS2 produkter som giver mening i organisationen.
»» Overvej når I går med udfordringer i organisationen om i sammen med
andre via OS2 kan løse jeres udfordring.
»» Opbyg kompetencer i samarbejde med OS2.
Husk! Man kan deltage uden at det koster ekstra.

www.os2.eu / os2@os2.eu

