
Ciceron Assistent är Visma Consultings lös-
ning för att förverkliga det digitala mötet. Det 
är den källa till information du behöver för att 
planera, genomföra och följa upp det stora 
fullmäktigemötet eller det lilla planer-
ingsmötet med dina kollegor.

Ciceron Assistent är den enda lösningen på 
marknaden som klarar av att hantera komplexa 
beredningar och versionshanterar rätt informa-
tion till aktuell målgrupp.

Ciceron Assistent är utvecklad för att använ-
das tillsammans med moderna surfplattor, 
vare sig de innehåller operativsystemen iOS, 
Android eller Windows Mobile. Till skillnad 
från många andra lösningar  kan den utan 
problem även användas på datorer och 
smartphones. För att på allvar införa det digi-
tala mötet kan vi inte låsa oss till en miljö 
eller ett operativsystem. Det viktiga är 
tillgången till rätt information vid rätt tillfälle, 
inte från vilken teknik du inhämtar den.

Ciceron Assistent är utvecklad med fokus på 
hög användarvänlighet samt från studier 
kring dagens mötesprocesser. Lösningen ger 
dig en tydlig överblick av de möten du är kallad 
till och den information som finns kopplad till de 
olika mötena.

Ciceron Assistent främjar diskussioner mellan 
individer och grupper kring aktuella möten. 
Lösningen låter dig föra anteckningar som antin-
gen är privata eller delas med andra kollegor. 
Med vår förtroendemannarutin finns det inte 
längre några tveksamheter vem som gör vad och 
för vem. 

Med Ciceron Assistent kan du även vara säker på 
att du håller dig uppdaterad med de sakfrågor 
som engagerar dig, utan att lägga onödig tid på 
att söka.

Ciceron Assistent
För kontroll, samarbete och vår gemensamma miljö



Papperslösa möten

Enkel och snabb distribution 
av mötesdokument

Tillgång till aktuell informa-
tion överallt

Samverkan med andra

Bevakning av intresse-
områden

Alla möteshandlingar visas på skärmen i 
sin aktuella version så snart de är klara för 
publicering. Innan dess kan den som 
bereder mötet se möteslista och/eller 
utvalda dokument i sin läsare

När möteslistan är klar i systemet för 
ärendehantering och publiceringsdatum 
uppnåtts, blir informationen tillgänglig i 
Assitent utan ytterligare bearbetning

Assistent är inte låst till en utrustning eller 
ett operativsystem. Normalt krävs bara att 
enheten har tillgång till internet

Funktioner för meddelandehantering och 
lär-känna-de-andra utifrån beslutsinsats

Prenumerationstjänst för att bevaka 
ärenden utrifrån intresseområde

Inga papper behöver distribueras vilket 
ger stora kostnadsbesparingar

Minimering av tiden för att bereda mötet 
och snabb tillgång till informationen

Korrekt information alltid tillgänglig när 
den behövs

Enkelt tillhandahållande av information

Snabb information om allt nytt inom 
bevakningsområdet

Behov Ciceron Assistent Nytta

Ciceron Assistent möjliggör inte bara det pap-
perslösa mötet utan innehåller också funk-
tioner för samverkan med andra förtroende-
valda och bevakning av ärenden inom ett 
intresseområde.

Digital mötesinformation
Ciceron Assistent ger dig tillgång till all 
mötesinformation i din mobila enhet eller 
webbläsare. Dokumenten kan läsas på skär-
men eller laddas ned lokalt. Mötets filer kan 
hämtas för lokal hantering och presenteras 
direkt i den inbyggda dokumentläsaren. 
Används dokumentläsaren presenteras even-
tuella kommentarer tillsammans med relat-
erat dokumentinnehåll. 

Det går att kommentera allt från mötespunk-
ter ned till enskilda sidor i dokument.  Kom-
mentarerna kan göras privata eller delas med 
andra. Under beredning av ett möte går det 
att styra ett urval av dess dokument till 
utvalda användare av Assistent. Obehörig 
åtkomst förhindras genom att Assistent ärver 
den behörighetshantering som gäller i 
systemet för ärendehantering.  

Samverkan med andra förtroendevalda
De förtroendevalda inom beslutsinstansens 
presenteras utifrån partitillhörighet. Det går 
att söka politiker utifrån ett antal kriterier. 

Visning av politikernas profil med persondata 
och information om uppdrag. 

Förtroendevalda kan grupperas utifrån egna 
önskemål. Meddelanden kan skickas till en 
eller flera personer utifrån beslutsinstanser, 
partier, grupper eller fritextsökningar. Motta-
garen får en signal när den fått ett med-
delande och dessa sparas och kan visas på 
nytt.

Bevakning av intresseområden
Diariernas ärenden och dokument bevakas 
utifrån om vissa ord förekommer i deras 
beskrivningar. En grupp av sökord bildar en 
prenumeration som användaren tilldelar ett 
namn. De ärenden och dokument som upp-
fyller sökvillkoren visas med nyast först  under 
prenumerationens namn. Användaren kan 
peka på ett ärende eller ett dokument för att 
se tillhörande filer. En fils innehåll kan visas 
direkt i Assistent eller lagras lokalt.

Ett ärende eller dokument anses vara oläst 
och markeras med fet stil fram till att dess 
detaljer visats. Läst information kan visas på 
nytt. Antal olästa uppgi�er framgår i prenu-
merationsrubriken.

För mer information, kontakta gärna Visma Servicedesk

020 751 751 • ciceron@visma.se • www.visma.se


