Kurs i InfoRed Tjenestekatalog
InfoRed Tjenestekatalog er et avansert – og effektivt verktøy for å vedlikeholde
tjenestebeskrivelser. InfoRed Tjenestekatalog bygger på Statskonsults
anbefalinger i Til tjeneste!
InfoRed Tjenestekatalog kan hente tjenestebeskrivelser fra Nasjonal
tjenestekatalog fra Kommuneforlaget. Verktøyet har et åpent grensesnitt for
integrasjon med portalløsninger i kommunene.
InfoRed tilbyr et 2-dagers kurs i InfoRed Tjenestekatalog. Kursets første dag gir
en grundig innføring i hvordan verktøyet benyttes for å utarbeide og oppdatere
tjenestebeskrivelser. Dag 2 gir en grundig gjennomgang av administrasjonen av
verktøyet.

InfoRed Tjenestekatalog blir også markedsført gjennom Kommuneforlaget under
navnet KF Lokal tjenestekatalog.

InfoRed-konseptet består av blant annet følgende standardprodukter:
InfoRed|PUBLISERING InfoRed|NYHETER InfoRed|FORUM InfoRed|BRUKERUNDERSØKELSE InfoRed|MØTEROM
InfoRed|TJENESTEKATALOG InfoRed|TELEFONKATALOG InfoRed|GULE LAPPER InfoRed|LAG OG FORENINGER
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Kursdag 1
Hva er InfoRed Tjenestekatalog?
Funksjoner for systematisering
• LivsIT, LOS og egen kategorisering
• Avdeling
Forberedende arbeid
• Brukere
• Avdelinger og personer
• Kategorisering
Maler – veien til forenkling
• Ulike maler til ulikt formål
Tjenestebeskrivelsen
• Feltinnhold og målgruppe
• Kun lokalt innhold – den lange veien…
• Bruk av Nasjonal tjenestekatalog

Kursdag 2
Brukerdefinisjoner
• Brukere og personer
• Varsler fra Nasjonal tjenestekatalog
Innstillinger
• Verktøyinnstillinger
• Rettigheter
• Kommunikasjon med andre systemer
• Interkommunal tjenestekatalog
Massefletting av tjenestebeskrivelser
Konfigurasjon av forsiden

Ta kontakt med InfoRed

Målgruppe
Brukere av InfoRed Tjenestekatalog.

Forkunnskaper
Grunnleggende forståelse av innholdet i en tjenestekatalog, tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer.

Tid og sted
Etter nærmere avtale.
InfoRed leverer et bredt spekter av løsninger for

InfoRed utvikler programvare på standard plattform.

publisering på Internett og intranett, med vekt på

Dette gir kunden muligheten til å sette sammen sin

svært høy grad av brukervennlighet og effektivitet. systemportefølje fra et bredt utvalg komponenter.
Våre leveranser spenner fra standardprodukter til

InfoReds styrke ligger i å kombinere standard-

komplette, spesialtilpassede publiseringsløsninger.

produkter med skreddersøm, der vi tar utgangspunkt

InfoRed leverer standard publiseringsverktøy og

i de løsninger og den infrastruktur som kunden har

verktøy spesielt utviklet for offentlig sektor.

fra før.
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