
EEN GEAVANCEERDE AV OPLOSSING 
VOOR UW RAADSVERGADERING



GEAUTOMATISEERDE WORKFLOW
Tijdens een webcast van een vergadering automatisch accurate metadata zoals 
sprekersinformatie en agendapunten tonen? Live de stemming uitzenden, waarbij 
direct te zien is wie waarvoor stemt? 

KOMT DIT U BEKEND VOOR? 

De traditionele aanpak in de raadzaal leunt 
nog sterk op handmatige processen. Dat 
kost tijd en geld. 

Op beide is te besparen door de inzet van 
intelligente software. U maakt daarmee een 
eind aan handmatige processen door bij-
voorbeeld metadata, zoals de naam en de 
partij van de spreker, agendapunten, 
moties, amendementen en stemmings-   
uitslagen, geautomatiseerd op te slaan.

Met de dienstverlening van Arbor Media 
bent u volledig ontzorgd en verloopt 
de hele workflow van een vergadering 
geautomatiseerd: van voorbereiding 
met papierloos vergaderen, opname en 
live streaming tot en met archivering en 
dynamische terugkoppeling in het

EFFICIËNTE WORKFLOW

De wijze waarop raadsvergaderingen 
doorgaans worden uitgezonden, is 
foutgevoelig en arbeidsintensief, en bij een 
interruptie is metadata niet beschikbaar, 
omdat deze handmatig moet worden 
ingevoerd. 

Met onze software oplossing voor gemeenten 
automatiseert u de gehele workflow 
rondom een vergadering. Microfoons, 
cameravolgsystemen, vergaderinformatie, 
het documentmanagementsysteem, het 
Raadsinformatiesysteem en papierloze-
vergaderdiensten (zoals Ibabs, Parleus 
en andere) zijn allemaal in het systeem 
ondergebracht en aan elkaar gekoppeld op 
basis van open data. 

Metadata hoeft niet meer handmatig 
ingevoerd te worden. Verder is er altijd de 
mogelijkheid om live metadata toe te voegen 
of te corrigeren. Deze verschijnt vervolgens 
ook automatisch in de videotulen.

WIJ BRENGEN 
AV EN ICT OP EFFICIËNTE WIJZE SAMEN

raadsinformatiesysteem.



NAADLOZE INTEGRATIE 
Vergader voorbereiding, vergader management, opname, live streaming en website 
publicatie in één workflow. Dat is Cmeets!

DE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJ

Minder afhankelijk van hardware 

Maximale automatisering voor het beheer en ontsluiting

U blijft flexibel in de toekomst door de beschikbaarheid als circulair businessmodel 

Regie over eigen content en publicatie

Maandelijks opzegbaar, dus optimale flexibiliteit

Naast cloud opname ook lokale opname in hoge kwaliteit

Open data, gemakkelijk te koppelen aan andere systemen

Standaard mogelijkheid voor E-depot en ontsluiting naar openraadsinformatie.nl 

Integratie met social media

Gebaseerd op bestaande archief- en security-standaarden

Overzichtelijk en een bewezen oplossing







ZO OPTIMALISEERT U HET PROCES
U wilt de publieke betrokkenheid vergroten, raadsleden beter profileren, papierloos 
vergaderen en werken met videotulen? Met de ontzorging van Arbor Media beschikt u 
over een alles in één oplossing.

EENVOUDIGE BEDIENING

Het systeem kan zo worden ingericht dat u als griffier geen techniek hoeft te bedienen, maar 
u volledig op de vergadering kunt concentreren. De camera volgt automatisch de actieve 
spreker en zoomt desgewenst in. 

Zijn er twee sprekers tegelijkertijd aan het woord tijdens een dialoog, dan worden de sprekers 
simultaan in beeld gebracht. Spreektijden, stemuitslagen: alles kan worden weergeven of 
achteraf worden geraadpleegd al naar gelang hetgeen in uw gemeente gebruikelijk is.

Uiteraard is handmatige bediening door de 
griffier of een medewerker ook mogelijk. 
Hiermee kunt u het voor de thuiskijker nog 
aantrekkelijker maken. Maar zelfs deze 
bediening werkt intuïtief en snel, zodat u zich 
volledig kunt richten op het vergaderproces. 

Zijn twee raadsleden van stoel gewisseld? 
Met drag-and-drop past u de deelnemerslijst 
dynamisch aan in het synoptische overzicht 
van de raadzaal. Een onverwachte 
stemming? Met 1 muisklik toegevoegd, 
gestart en op metadata niveau verwerkt!

KOPPELING MET ANDERE 
SYSTEMEN

Onze service zorgt verder voor optimale sy-
nergie, dankzij de naadloze koppeling met 
systemen van bekende leveranciers van 
raadsinformatie- en papierloosvergadersys-
temen. Wij geloven in doen waar we goed in 
zijn en anderen laten doen waar zij goed in 
zijn. Zo ontstaat een stevig, volwassen en 
open platform dat u optimaal ondersteunt. 



PUBLIEKE BETROKKENHEID
Met de Cmeets software is het mogelijk om de transparantie te vergroten en de 
betrokkenheid van burgers te versterken.

TOTAALOPLOSSING

1. Vóór de vergadering. De software communiceert met het discussiesysteem, zodat alle 
vergadergegevens automatisch binnenkomen vanuit het papierloosvergadersysteem.

2. Tijdens de vergadering. Webcast van de vergadering. De audiovisuele middelen, zoals 
microfoons en camera’s, zijn onderdeel van de workflow. Deze zorgen ervoor dat sprekers-
namen, agendapunten, stemmingen en spreektijden automatisch worden geregistreerd en 
automatisch verschijnen in de webcast en opname.

3. Na de vergadering. Ontsluiting van alle data en documenten – inclusief webcast – naar 
papierloosvergaderen, RIS, Openraadsinformatie, E-depot en archivering. Alles is doorzoek-
baar –inclusief documenten. 

HOE PROFITEERT U VAN DE GEAUTOMATISEERDE 
METADATERING?

Type vergadering, datum, agendapunten, sprekersnamen, rollen, stemmingsuitslagen, 
interrupties, gastsprekers, spreektijden en meer – alles nauwkeurig en chronologisch ver-
werkt. Nauwkeurige en efficiënte gegevensverwerking is de basis voor het kunnen zoeken in 
‘videotulen’ en essentieel voor een accurate archivering. Uw videotulen en video-verslagen 
zijn tot op de seconde nauwkeurig doorzoekbaar en eenvoudig terug te kijken.

Daarnaast deelt u eenvoudig opnames of webcasts via social media of andere kanalen, op 
basis van metadata of een quote, zoals ”Doe eens normaal man”.
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