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Projektidé
KORSNÄS, VÖRÅ, NYKARLEBY,
PEDERSÖRE, JAKOBSTAD OCH
LARSMO

Smidig e-handelslösning

Digitalisering av tjänster som ordnas av

kommuner inom kultur, ungdoms- och

idrottsväsende och fritidsverksamhet

App

För invånare och turister



FUNKTIONELLA
FÖRBÄTTRINGAR

Minskning på manuellt arbete kring

faktureringsprocesser

 

Appen ger möjlighet till snabbt utbyte av

information

 

Göra information och tjänster mera

användarvänliga

 

Serviceprocesserna förbättras och

förenklas



Effekter
Kommuninvånarnas välbefinnande

förbättras

Den lokala livskraften stärks

Organiseringen av tjänster på ett

ekonomiskt, socialt och miljömässigt

hållbart sätt framskrider

Kommunernas ekonomi stärks

Delaktighet förbättras



Varför en kommunapp?
För att förbättra kommunikation mellan invånare och

kommun och erbjuda fler tjänster digitalt



Funktioner i appen:

Info

I den första delen av appen hittar du snabbt information som rör kommunens

verksamhet. Här kan du t.ex. få reda på lediga tjänster och aktuella driftstörningar

Tjänster

I den andra delen kan du interagera med kommunens verksamhet, du kan boka ett

utrymme, göra en felanmälan eller skicka feedback till kommunen.

Aktiviteter

I den tredje delen kan du följa med kommande händelser och kolla in en

aktivitetskarta över kommunen där du bl.a. hittar vandringsleder och badstränder.



PRESENTATION AV
APPEN

Appen är indelad i tre segment, och all

information hämtas från antingen den

egna webbsidan eller andra webbsidor

t.ex. kuntareky.fi och suomi.fi.

Webbshopen är enkelt uppbyggd och

ska kunna serva i både stort och smått

när det gäller kommunens tjänster.



Funktionen Sitt kan användas för att t.ex.
boka båtplatser/sittplatser till ett
evenemang, dagens lunch

Flera funktioner

Föreningsregister, boka föreningars
aktiviteter via appen

Samarbete med andra aktörer
t.ex. föreningar

Flera tjänster som kan säljas via
webbshoppen, t.ex. teaterresor,
sommarlovsprogram

Större bredd i webbshoppen

Finslipa de funktioner som redan finns och
fundera på fler integreringar till fler tjänster,
framförallt integreringar till ekonomiprogram

Både större och mindre
förbättringar

Framtiden för appen



Frågor, funderingar?
TACK! Ta gärna kontakt ifall ni vill
veta mera!


