VI SKABER DIGITALE
LØSNINGER SAMMEN
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Vi håber med denne publikation at give
dig et indblik i OS2-fællesskabet. Hvad vi
laver og hvilke open source løsninger, der
er organiseret i fællesskabet.
Har du feedback eller spørgsmål, må du
meget gerne sende dem til os på vores
email os2@os2.eu.
1. version udgivet i september 2020.
Udarbejdet af Charlotte og Rasmus i
OS2-sekretariatet.
Indhold er licenseret under en Creative
Commons Kreditering-DelPåSammeVilkår
4.0 International Licens. Med undtagelse
af billeder på side 6 og 15 samt logoer på
side 9 og portrætbilleder på side 48,49, 50.

2

OS2 er Offentligt Samarbejde x Open Source
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OM OS2

OS2-fællesskabet blev stiftet den 24, april 2012 af Ballerup, Ishøj, København,
Syddjurs og Sønderborg Kommuner.
OS2-fællesskabet er grundliggende organiseret i en bestyrelse, et sekretariat
og projekt-/produktspecifikke arbejdsgrupper. De enkelte arbejdsgrupper
koordinerer indsatsen og strategien inden for de projekt-/produktspecifikke
udviklingsområder.
Det er et afgørende succeskriterie for samarbejdet, at alle parter oplever
OS2 som åbent, resultatskabende og ligeværdigt.
Gevinsterne er en høj grad af medindflydelse, kompetenceløft og en fælles
udviklingskraft, som ikke vil kunne etableres i samme grad lokalt hos de
offentlige myndigheder eller af leverandørerne alene.
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Frihed til
at dele

Frihed til
at bruge

DE 4 FRIHEDER
I OPEN SOURCE

Frihed til
at tilpasse

Frihed til at
undersøge
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MODELLEN

Alle OS2-produkter er frit tilgængelig på open source licens. Det betyder, at
en offentlig organisation individuelt eller i samarbejder har friheden til at
tilpasse løsningen, stå for egen implementering eller vælge egen leverandør.
Vi er et agilt fællesskab, hvor der altid er plads til nye idéer. OS2 produkter
underlægges en governancemodel, der angiver, hvilke modenhedskrav vi
stiller til det enkelte produkt.
Governancemodellen går fra niveau 1 til niveau 3 og for hver stigning i niveau
strammer kravene til projektet/produktet. Niveauerne er alle overbygninger
til en række minimumskrav og inddelt i relevans, formkrav, styring og
strategisk sammenhæng.
Med OS2 ønsker vi at opnå mere sammenhængende it-løsninger, genbrug
af komponenter og data, øget konkurrence og innovation. Vi ønsker kort tid
til marked, større fleksibilitet og vi ønsker kun at betale for tingene en gang.
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FILOSOFI

OS2 er en frivillig drevet forening med den bagvedliggende filosofi
at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for de offentlige
myndigheders slutbrugere.
Det udtrykkes i følgende:
»
At skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater i det offentlige
til gavn for borgerne.
»
At skabe og dele udviklingskraft og blive en del af relevant udvikling i
andre fællesskaber.
»
At opretholde det juridiske ejerskab til den kildekode, data og
dokumentation som fællesskabet får udviklet eller som fællesskabets
medlemmer donerer til OS2.
»
At agere åbent og fremme open source og open data.
»
At frigøre informationer og systemer og synliggøre viden og placere
dem i en kontekst, der giver mening for medarbejdere og borgere.
»
At skabe billigere og bedre digitale løsninger.
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MEDLEMMER

67 kommuner
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kitos
Kommunernes it-overblikssystem (KITOS) er et værktøj
til at analysere og dokumentere kommunens itportefølje.

Niveau

Løsningen skaber overblik over:

Årlig andel

40.000 Kr.

»

Kontrakter

»

Snitflader

Priser er andelen af udgifter

»

Projekter

forbundet med koordinering,

»

Systemportefølje

drift, vedligehold og udvikling.

»

GDPR-complience

»

Arkiveringspligt

Løsningen gør det lettere fremadrettet at analysere og
dokumentere kommunens it-portefølje, hvilket giver
en mere kvalificeret strategisk, forretningsmæssig og
arkitekturmæssig beslutningsproces.
www.os2.eu/produkt/os2kitos
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3

Tilslutningsafgift 30.000 kr.

Sammen står vi stærkere!

”

Fordelen ved Kitos er, at man har (hvis registreret korrekt) et komplet
systemoverblik samlet ét sted – samtidig gør Kitos det muligt at få et
hurtigt overblik for den enkelte systemejer, ligesom det også er nemt at få
et overblik over de systemer, man har, som f.eks. indeholder persondata.

”

Med seneste omgang af justeringer og udvikling, bliver det udover

ovenstående rigtig nemt at trække diverse rapporter, så man endnu

hurtigere kan få et overblik over nogle af de oplysninger, der er puttet i
Kitos.
Thomas Majholt, informationssikkerhedskoordinator,
Aabenraa Kommune
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”

OS2mo giver os et stærkt værktøj til at administrere, samle og
viderefordele autoritative data til en lang række aftager systemer. Med
OS2mo har vi nu også mulighed for at udstille data om vores organisation
og medarbejdere via telefonbog og organisationsdiagrammer.
Implementering af et IDM setup er en stor opgave, som kræver involvering
fra det meste af kommunen. Det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør
sig klart, hvem der har hvilket ansvar i et sådan projekt. Selve installationen

”

af OS2mo er hurtigt overstået, det er når data skal tilvejebringes, renses,
valideres og vedligeholdes, at hele organisationen skal på banen.
Michel Fruergaard Masana, it-arkitekt i Ballerup Kommune
og projektleder på OS2mo
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mo
OS2mo står for Medarbejder og Organisation og har
til formål at holde styr på samt udstille oplysninger
om kommunens medarbejdere og organisering.

Niveau

Det giver overblik og sikrer valide data til fx

Priser for tilslutning og

OS2rollekatalog, active directory og andre lokale itsystemer. OS2mo sikrer også automatisk opdatering af
organisationsdata i KOMBITs infrastruktur, nærmere
bestemt støttesystem organisation.
Sammen med OS2rollekatalog kan løsningen bruges
som komponent i et IDM-system, hvor de valide data
skaber grundlag for rolletildeling, rapportering og

3

årlig andel findes på os2.eu
Priser er andelen af udgifter
forbundet med koordinering,
vedligehold og udvikling.
Sammen står vi stærkere!

overblik.
Øvrig funktionalitet bygget til OS2MO
»

Udstille og synliggøre organisering, fx MEDorganisation

»

Udstille data i telefonbog og organisationsdiagram

www.os2.eu/produkt/os2mo
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autoproces
OS2autoproces er en løsning, der faciliterer
indberetning, styring og deling af
automatiseringsegnede processer.

Niveau

Formålet med løsningen er at synliggøre og dele

Årlig andel

2

Tilslutningsafgift 8.000 kr.
10.000 kr.

viden og erfaringer om automatisering i og mellem
offentlige myndigheder samt at kvalificere processer

Priser er andelen af udgifter

og arbejdsgange, som har et højt potentiale i at blive

forbundet med koordinering,

automatiseret.

drift, vedligehold og udvikling.

Denne løsning er også en mulighed for at
inkludere hele organisationen i at indsamle
automatiseringsegnede arbejdsgange og dermed gøre
organisationen mere sammenhængende.
www.os2.eu/produkt/os2autoproces
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Sammen står vi stærkere!

Overblik
Indberetning
Styringsværktøj
Deling på tværs
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medarbejder logger ind på en side og få præsenteret de hit,
der vedrører dem.
Mads Skarnager, it-konsulent, Vordingborg Kommune
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”

”

Der er single sign-on på det, så det bliver sådan, at hver enkelt

datascanner
OS2datascanner er en crawler som periodisk eller efter
bestilling gennemløber et fildrev, en mailbox, et site
eller subsite med henblik på at undersøge sider og

Niveau

2

dokumenter for følsomme personoplysninger.

Årligt vederlag

Efter behov

OS2datascanner scanner bredt efter bl.a.:
CPR-numre, navne, sundhedstermer og døde links.

Vedligehold og udvikling er
frivilligt finansieret blandt

OS2datascanner lagrer ikke resultater af scanninger,

de deltagende offentlige

men overføres med det samme til bestiller af

myndigheder.

scanningen. Og det er kun muligt at scanne egne
datakilder.
OS2datascanner har tre moduler:
Webscanning, filscanning og mailscanning.
www.os2.eu/produkt/os2datascanner
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faktor
Sikkerhedskomponenten OS2faktor består af Login og
MFA og overholder NSIS kravene.
OS2faktor login er en en lokal Identity Provider, der
bl.a. kan tilsluttes NemLogin, STIL Uni-login brokeren og

Niveau

2

Tilslutningsafgift

15.000 kr.

Årlig andel

8.000 kr.

den kommende Context Handler fra KOMBIT.
Priser er andelen af udgifter

OS2faktor MFA bruges som 2. faktor i et login flow for

forbundet med koordinering,

øget sikkerhed.

vedligehold og udvikling.

Fokus er at simplificere den tekniske og
organisatoriske implementering, reducere
revisionsbyrden og give brugerne en oplevelse af kun
at have én identitiet.
Løsning er brugervenlig og udviklet til forskellige
klienter, bl.a. iPhone, Android, Windows 7 og 10. Den
understøtter Chrome browseren og hardware nøgler
som YubiKey.
18

www.os2.eu/produkt/os2faktor

Sammen står vi stærkere!

”

”

OS2faktor er dejligt intuitivt at bruge. Samtidig fungerer det stabilt,
hvilket er væsentligt i en broget verden af slutbrugere.
Lars Lyngsøe Højberg, Projektleder, Rebild Kommune
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”

Hvor de (foreningslederne, red) i ”gamle dage” (sidste år) fandt nogle
blanketter – word eller pdf blanketter – som de skulle skrive ud. Download,
skrive under og underskrive osv. Der har vi simpelthen bare erstattet det

Louise Kjærsgaard Bertelsen, Administrativ medarbejder i
Kultur & Fritid, Holstebro Kommune
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”

med formularer fra os2forms.

forms
OS2forms er et formularværktøj, som imødekommer
ethvert behov for skræddersyede digitale
selvbetjeningsløsninger.

Niveau

Data, som er indhentet via OS2forms, kan automatisk

Årlig andel

oprettes eller tilføjes til en sag i SBSYS eller andet
ESDH system. Da løsningen ønsker at beskytte
borgerne, bruges NemID-login. OS2forms kan desuden
dele data og formularer kommuner i mellem via en
eksport-import funktion.

2

Tilslutningsafgift 25.000 kr.
20-40.000 kr.
(afhænger af kommune størrelse)

Priser er andelen af udgifter
forbundet med koordinering,
vedligehold og udvikling.
Sammen står vi stærkere!

Nogle af fordelene ved OS2forms
»

Kvittering til borger via Digital Post samt til
borgernes indtastede email

»

Eksport af alle svar via excelfil

www.os2.eu/produkt/os2forms
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indberetning
OS2indberetning består af to applikationer:
•

OS2indberetning for kørsel

•

OS2indberetning for ferie.

Med OS2indberetning for kørsel kan du indberette

Niveau

2

Tilslutningsafgift 30.000 kr.
Årlig andel

40.000 kr.

kørsel, mens du er på farten. OS2indberetning for
ferie er en løsning til at håndtere godkendelse af din

Priser er andelen af udgifter

planlagte ferie og fravær.

forbundet med koordinering,
drift, vedligehold og udvikling.

OS2indberetning simplificerer processer og mindsker
manuelt papirarbejde for medarbejdere og ledelse.
Automatiseringen giver mere rum til at løse jeres
kerneopgave og sikre mod fejl.
www.os2.eu/produkt/os2indberetning
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Sammen står vi stærkere!

”

OS2Indberetning er effektiviseret arbejdsgangen med indberetning

”

og befordring og højnet kvaliteten af det indberettede. For både

medarbejdere og arbejdsgiver. Et rigtigt godt digitaliseringsprojekt.
Lotte Kyvsgaard, IT Projektleder, Favrskov Kommune
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”

”

V har på mange måder sparet meget tid og ressourcer med dette projekt,
og det kommer jo borgerne til gode i sidste ende.

Morten Stouby, Projektleder i Center for IT, Digitalisering og
Velfærdsteknologi i Frederikshavn Kommune
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kle
OS2kle er en opmærkningsnøgle, som bruges til
metadataopmærkning.
Alle kommuner benytter KLs Emnesystematik (KLE),
som er en lovbaseret journaliseringsnøgle, der dækker

Niveau

2

Tilslutningsafgift 0 kr.
Årlig andel

8.500 kr.

alle kommunale ansvarsområder.
Priser er andelen af udgifter

OS2kle er en maskinlæsbar KLE, der sammen med

forbundet med koordinering,

f.eks. OS2opgavefordeler eller motoren Taxon Clas

vedligehold og udvikling.

sifier bruges til bl.a. automatisk metadataopmærkning
af hjemmesider og intranet, postsortering,

Sammen står vi stærkere!

søgeoptimering, præjournalisering og meget mere.
OS2kle bliver i samråd med KL og medlemmerne i
OS2 opdateret 2 gange årligt. Så produktet hele tiden
følger KLEs udvikling.
www.os2.eu/produkt/os2kle
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kravmotor
OS2kravmotor er en kravbank med guide til at
vedligeholde og stille ikke-funktionelle krav i
forbindelse med it-indkøb.

Niveau

Løsningen støtter den svære tekniske dialog mellem

Årligt vederlag

2

Tilslutningsafgift 8.000 kr.
18.000 kr.

forretning, it-arkitekt og leverandør.
Priser er andelen af udgifter

OS2kravmotor rummer en fælles kravbank, der

forbundet med koordinering,

suppleres og vedligeholdes af en kravredaktion.

drift, vedligehold og udvikling.

Samtidigt kan man oprette og dermed skræddersy
egne lokale krav, hvor det er nødvendigt.
Et udsnit af fordelene ved OS2kravmotor
»

Opret og skræddersy egne krav

»

Cloud-baseret løsning

»

Fælles datagrundlag

www.os2.eu/produkt/os2kravmotor
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Sammen står vi stærkere!

”

”

Det giver god mening for mig at have en fællesoffentlig kravbank til
tekniske krav – selvfølgelig med respekt for de lokale nuancer.

Carsten Damsgaard Nielsen, It- og digitaliseringskonsulent i
Horsens Kommune & tovholder på OS2kravmotor
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”

Syddjurs har brugt OS2opgavefordeler til at KLE-opmærke til at fordele
scannet post siden 2015. Systemet har gode muligheder for at sætte

”

specifikke fordelingsregler op på CPR og dato, og samtidig håndteres KLEnedarvning smidigt.
Henrik Bojsen, Teamleader, Digitalisering og
Projektledelse, Sydjurs Kommune
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opgavefordeler
OS2opgavefordeler håndterer fordeling/ansvar af
kommunale opgaver og organisation.
Løsningen er oprindeligt udviklet i Syddjurs Kommune
til håndtering af automatisk postdistribution sammen

Niveau

2

Tilslutningsafgift 0 kr.
Årlig andel

10.000 kr.

med OS2kle, men produktet kan også anvendes til
hjemmesider, Intranet og IdM.

Priser er andelen af udgifter
forbundet med koordinering,

OS2opgavefordeler handler om en kommunes
forbindelse mellem KLE-numre og den enhed, som
håndterer det pågældende emne, hvad enten det er en

vedligehold og udvikling.
Sammen står vi stærkere!

afdeling eller en medarbejder.
www.os2.eu/produkt/os2opgavefordeler
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rollekatalog
OS2rollekatalog samler og standardiserer brugerstyring
og rolletildeling på tværs af jeres offentlige
myndigheds mange systemer. Den understøtter
samtidigt de fælleskommunale rammearkitekturs
sikkerhedsprincipper.
Når ledelsen bruger OS2rollekatalog, får de bl.a. vished
om, at deres medarbejdere har præcist de nødvendige

2

Tilslutningsafgift 10.000 kr.
Årlig andel

20-40.000 kr.
(afhænger af kommune størrelse)

Priser er andelen af udgifter

rettigheder.

forbundet med koordinering,

Nogle fordele ved OS2rollekatalog

Sammen står vi stærkere!

»

Brugervenligt

»

Samlet styring af rettigheder på tværs af
fagsystemer

»

Nem adgang til revision- og opfølgningsrapporter

www.os2.eu/produkt/os2rollekatalog

30

Niveau

vedligehold og udvikling.

brugergrænseflade.

Hanne Juul-Naber, Favrskov Kommune

”

”

Rollekataloget er intuitivt at bruge og har en lettilgængelig

31

”

”

Det er nemt og meget overskueligt at bruge, og det er intuitivt, når man
tilgår det som bruger.
Thomas Overgaard, Erhvervsplaymaker, Aalborg
Kommune
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udoglær
OS2udoglær er en platform til at administrere og
udstille lærings- og uddannelsesforløb.
Med OS2udoglær kan du oprette og tilgå nyheder,
forløb for børn og unge samt kurser for lærere og

Niveau

2

Tilslutningsafgift 15.000 kr.
Årligt vederlag

40.000 kr.

pædagoger. Designet på platformen er fleksiblt, så det
kan passes jeres designbehov.

Priser er andelen af udgifter
forbundet med koordinering,

Platformen er et inspirationsværktøj til planlægning af
aktiviteter i nye læringsmiljøer.

drift, vedligehold og udvikling.
Sammen står vi stærkere!

Nogle af fordelene ved OS2udoglær
»

Overblik over arktiviteter og læringstilbud

»

Kan opsættes til at indlejre og udsende
nyhedsbreve via fx MailChimp og HeyLoyalty

www.os2.eu/produkt/os2udoglaer
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borgerPC
OS2borgerPC er styresystem og remote
managementsystem til offentligt tilgængelige
computere.

Niveau

1

Årlig andel

Efter behov

OS2borgerPC er lavet til at kunne anvendes af offentlige
institutioner, der har behov for at kunne tilbyde borgere
offentlig adgang til computere og internet.

Vedligehold og udvikling er
frivilligt finansieret blandt

OS2borgerPC består grundlæggende af to

de deltagende offentlige

komponenter: Et grundimage baseret på

myndigheder.

Linux styresystemet Ubuntu og et webbaseret
administrationssystem, der giver mulighed for at
administrere, opdatere og vedligeholde computere fra
central hånd.
OS2borgerPC er en løsning med en høj grad af
sikkerhed.

34

www.os2.eu/produkt/os2borgerpc

”

Systemet er nemt at bruge, specielt når man har mange maskiner, der

”

skal holdes styr på. Det virker rigtig godt, at man kan styre de forskellige
maskiners opsætning via scripts.
René Krøll, Digital bibliotekar, Ballerup Bibliotek
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”

Sagsbehandlerne har fået en umiddelbar gevinst ved at kunne se, hvad
udgiften på årsbasis er for den bevilling, de laver. De får det økonomiske

”

overblik på deres sager samlet. Det gør dem opmærksomme på pris og

kvalitet og giver dem et bedre grundlag for at vurdere de ydelser, de køber.
Lone Junge Marcussen, leder af Center for Børn og Unge,
Ballerup Kommune
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bos
OS2bos står for Bevilling & Styring. Det er en it-løsning,
der gør det nemmere at starte, understøtte og afslutte
bevillinger i overensstemmelse med lovgivningen.

Niveau

1

Årlig andel

Efter behov

Løsningen er et redskab til at fx Børn og Unge området
kan benytte de bedste foranstaltninger og bevilge
foranstaltninger i tråd med kommunens strategi.

Vedligehold og udvikling er
frivilligt finansieret blandt

OS2bos frigør tid hos administrativt personale

de deltagende offentlige

samtidigt med, at løsningen giver mulighed for, at

myndigheder.

sagsbehandlerne får et dataunderstøttet indblik i
forholdet mellem indsats, effekt og økonomi.
Alle afgørelser i OS2bos journaliseres automatisk i
kommunens ESDH-system.
www.os2.eu/produkt/os2bos
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cprbroker
EU persondataforordningen (GDPR) stiller bl.a. krav til
sporbarhed og sletbarhed af persondata.
OS2cprbroker er derfor mere relevant end nogensinde,

Niveau

1

Årlig andel

Efter behov

fordi systemet imødekommer behovet ift:
»

»
»

automatisk sletning af borgere(inkl. abonnement
ved ekstern CPR-kilde) der ikke længere bruges af

Vedligehold og udvikling er

fagsystemer

frivilligt finansieret blandt

on-demand sletning af borger(inkl. abonnement

de deltagende offentlige

ved ekstern CPR-kilde)

myndigheder.

diktere centralt, hvilke fagsystemer der har adgang
til CPR-data

»

logning af CPR-aktiviteterne er centraliseret ét
samlet sted

»

giver mulighed for at identificere ikke-GDPRcompliant adfærd fra fagsystemer

»

38

erstatte DPR vha. udvidelsen DPR Emulering.

www.os2.eu/produkt/os2cprbroker

”

OS2cprbroker er et lokalt CPR-datalager i din kommunes it-infrastruktur,
der kan levere og holde styr på brug af persondata. Løsningen kan levere
CPR-data gennem flere snitflader, og vi har derfor i Syddjurs Kommune

”

erstattet andre lokale CPR-kilder med OS2cprbroker. Både for at spare

penge, men også for nemmere at kunne dokumentere anvendelse af data
ved borgerforespørgsler.
Jon Badstue Pedersen, Afdelingsleder, It og Digitalisering,
Syddjurs Kommune
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”

We chose to go with OS2display primarily because it‘s open source, which
means we wouldn‘t be „stuck“ with a particular company when it came to
patches, upgrades etc.; and because it seemed like a pretty easy-to-learn,

Björn Unnar Valsson, webmaster, Reykjavik Bibliotek
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”

basic platform which we could then build upon.

display
OS2display er en webløsning til styring af indhold på
infoskærme.
Løsningen er brugervenlig og fleksibel og og gør det
nemt at producere, publicere og administrere indhold

Niveau

1

Tilslutningsafgift 8.000 kr.
Årlig andel

25.000 kr.

til infoskærme. Løsningen er webbaseret og tilbyder
central styring fra en hvilken som helst computer med

Priser er andelen af udgifter

internetadgang.

forbundet med koordinering,
vedligehold og udvikling.

OS2display understøtter alle skærmstørrelser samt
vertikal som horisontal visning.

Sammen står vi stærkere!

Et udsnit af produktfordelene
»

Central styring af indhold på infoskærme

»

Browserbaseret backend

»

Enkel brugergrænseflade

www.os2.eu/produkt/os2display
41

flytjord.dk
OS2flytjord.dk er et selvbetjeningssystem til at
anmelde alle typer af jordflytning fra opstart af et
projekt til at anmelde jordflytning til kommunen og
afslutte jordflytningen.
OS2flytjord.dk er en hjemmesideplatform, hvor det er
muligt at lave opslag i relevante databaser og gemme
kladder.
Løsningen er udviklet, så arbejdsgangen med en
jordflytning bliver gjort nemmest mulig for alle parter i
en jordflytningssag.
OS2flytjord.dk samler alle relevante oplysninget i ét
samlet system. Det gør sagsbehandlingen lettere og
minimerer risikoen for fejl.
www.os2.eu/produkt/os2flytjorddk
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Niveau

1

Tilslutningsafgift 10.000 kr.
Årligt vederlag

14-19.000 kr.
(afhænger af kommune størrelse)

Priser er andelen af udgifter
forbundet med koordinering,
drift, vedligehold og udvikling.
Sammen står vi stærkere!

brugervenligt og overskueligt. Det kan jeg kun anbefale.

Karsten Tinggaard, Arthur Andersen Transport Aps.

”

”

FlytJord.dk er hurtigt og nemt at have med at gøre. Systemet er
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”

Det bliver (næsten) en leg at vedligeholde oplysninger for SAPA, KSD,
KY og andre af de systemer, der nu og i fremtiden bygges oven på STS

Steen Deth, it-chef, Gentofte Kommune
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”

Organisation.

sync
OS2sync er en integrationskomponent til KOMBITs
støttesystem Organisation, der gør det lettere at
vedligeholde oplysninger for SAPA, KSD, KY og andre af
de systemer der nu og i fremtiden bygges oven på STS

Niveau

1

Tilslutningsafgift 15.000 kr.

Organisation.

Årligt vederlag

Formålet med OS2sync er at give din kommune

Priser er andelen af udgifter

mulighed for nemt at registrere og vedligeholde data

forbundet med koordinering,

i organisationen baseret på eksisterende data, som så

vedligehold og udvikling.

ikke behøver at indlæses manuelt.

5-15.000 kr.

Sammen står vi stærkere!

Løsningen er en softwarekomponent ansvarlig for at
skabe lokale øjebliksbilleder af organisatoriske data
over i den OIO-model som støttesystemet Organisation
anvender. Herunder at understøtte den objekt-historik
der er indeholdt i OIO-modellen.
www.os2.eu/produkt/os2sync
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valghalla
OS2valghalla er et webbaseret system til håndtering
af valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med
afholdelse af kommune-, EU- og folketingsvalg.

Niveau

1

Årlig andel

Efter behov

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.
www.os2.eu/produkt/os2valghalla
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Vedligehold og udvikling er
frivilligt finansieret blandt
de deltagende offentlige
myndigheder.

”

Valghalla løser en tung administrativ opgave i forbindelse med bemanding
af valgsteder. Valghalla er nemt at bruge og giver et godt overblik over
opgaven, hvilket er meget nødvendig når man har mange valgsteder

”

og oftest en stram deadline. Kommunikation med deltagerne er

automatiseret via digitalpost og nem sms hvilket giver en sikker og effektiv
kommunikation med deltagerne.
Jakob Asmussen, Aarhus Kommune
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BESTYRELSEN
Formand

Henrik Brix

Bo Fristed

Michel van der

Favrskov

Aarhus Kommune

Linden

Kommune

Kalundborg
Kommune

Jens Kjellerup

Leon Johansen

Marie Gottlieb

Ballerup

Statens og

Danneskiold-

Kommune

Kommunernes

Samsøe

Indkøbsservice

Vallenbæk
Kommune

SUPPLEANTER
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Lars Faurholt

Christian

Horsens

Christensen

Kommune

Sorø Kommune

SEKRETARIATET
Rasmus Frey

Charlotte Heikendorf

Sekretariatschef

Community Manager

rasmus@os2.eu

charlotte@os2.eu

Sekretariatet er bindeledet i OS2 og til for at styre OS2s portefølje,
vedligeholde governancemodellen og koordinere med interessenter.

Du kan f.eks. bruge sekretariatet, når:
»
»
»
»
»
»

Du har en ny idé til et projekt
Du ønsker sparring til en idé
Du sidder i en styre- eller koordinationsgruppe
Du tilslutter dig et produkt
Du vil kommunikere om et produkt eller en idé
Du vil vide mere om Open Source, OS2s værktøjskassen og Code of
Conduct

Sekretariatet er til for at assistere dig som medlem af OS2.
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PRODUKTSEKRETARIATER
Ulla Larney

Malene Refn

OS2kitos

Permin

& Ballerup

OS2kitos

Kommune

Kommune

& Ballerup

Michel

Charlotte

Line Lynggaard

Fruergaard

Glavind Bülow

Sørensen

Masana

OS2rollekatalog

OS2autoproces

OS2mo &

& Favrskov

& Syddjurs

Ballerup

Kommune

Kommune

Mette Jørgensen
OS2kitos
& Ballerup

Kommune

Kommune

Jonas Malthe
Iversen
OS2iot & Aarhus
Kommune
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Kvaliteten af et Open Source produkt afspejler
kvaliteten af den organisering, der står bag.
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Læs mere

www.os2.eu
Kontakt os

os2@os2.eu

