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ALT TIL 
MØTET 
SAMLET                  STED

Forestill deg at du alltid har oppdatert versjon 
av møtedokumentene samlet ett sted, som er 
lett å ha oversikt over og tilgang til, uansett 
hvor du er. 

Det er virkeligheten med møteløsningen  
First Agenda!

FIRSTAGENDA  A/S

SØREN FRICHS VEJ 44D

DK-8230 ÅBYHØJ

+45 87 34 44 54

INFO@FIRSTAGENDA.COM

FIRSTAGENDA.COM

VIL DU VITE 
MER?

Kontakt oss på

+45 87 34 44 71 
info@firstagenda.com

KORT 
OG GODT

Import av dagsordner fra alle aktuelle sak-/
arkivsystemer.

Opprett dagsordner og last opp vedlegg

Tilføy og del notater/kommentarer til punkter og 
vedlegg direkte på iPaden

Få overblikk over notater og markeringer 

Forbered deg til møtet, også når du er offline 

Driftsikkert og stabilt system. I 2014 hadde vi en 
oppetid på 99.99 % !

Adgang til telefonsupport

300

+20.000

+90.000

kommuner, regioner, organisasjoner og 
virksomheter benytter First Agenda

brukere i Norge, Danmark og UK

møter avholdt siden 2011



First Agenda hjelper deg til å holde bedre 

møter. Fra utsendelse av dagsorden til 

møteforberedelse og avholdelse av selve 

møtet, bidrar løsningen til å effektivisere 

din tid og ressurser.

Som møtedeltager kan du lese dags- 

ordner på iPad eller web, sette inn dine 

notater/kommentarer og dele dem med 

andre møtedeltagere. Alt oppdateres 

automatisk. Du slipper å holde styr på 

papirbunker, og er bedre forberedt til 

møtene.

Arbeidet med å distribuere dagsordner 

foregår i et intuitivt og brukervennlig 

grensesnitt, som gør det raskt og enkelt 

for dagsordenansvarlige og sekretariater 

å administrere mødeforberedelsen.

First Agenda brukes i dag av flere enn 

280 kommuner og organisasjoner, og er 

den mest utbredte løsning i Norden til 

avholdelse og forberedelse av digitale

møter i byråd,/kommunestyrer, utvalg, 

styrer og ledergrupper.

ALT SAMLET 
PÅ ETT STED
Med First Agenda har du alltid tilgang til
siste versjon av dagsorden og samtlige doku-
menter. Systemet oppdaterer automatisk og 
sikrer at du får beskjed om endringer.

ENKELT 
OG INTUITIVT
First Agenda gir deg 
raskt overblikk over dine 
dagsordner, og gjør det 
lett å navigere gjennom 
materialet før, under og 
etter møtet.

NOTATER 
OG MARKERINGER
Både før og under møtet kan du lage notater/ kom-
mentarer, understreke, markere og tegne i alle doku-
menter. Dine notater/kommentarer samles et sted, så 
ingen viktige poenger og spørsmål blir glemt. Du kan 
også dele dine notater med andre møtedeltagere, og 
det åpner for helt nye måter å samarbeide på.

FORBERED DEG 
OVERALT
Hjemme, på farten 
eller på kontoret. Med 
First Agenda kan du 
forberede deg overalt 
– selv når du er offline.

FIRST 
AGENDA
ER

SIKKERHET  
FREMFOR ALT
Mange møtedokumenter er fortrolige/
unntatt offentlighet, og derfor er sik-
kerhet vår topprioritet. Administratoren 
har full kontroll over brukernes adgang 
til utvalg, dagsordner og dagsordens-
punkter, og kun de relevante møtedel-
tagere har adgang til data. 

Systemet benytter kryptert kommuni- 
kasjon over internett og den krypterte 
HTTPS-protokoll eller protokollen FTPS 
til up- og download. Organisasjonens 
administrator har full kontroll over 
hvordan data lagres på brukernes 
enheter. Det er i tillegg mulighet for en 
2-faktor-login som styrker sikkerheten 
ytterligere.

DRIFTSIKKER 
OG STABIL
Vi har høyt fokus på at First Agenda skal 
være et driftsikkert og stabilt system. 
First Agenda blir hostet i et av Europas 
ledende hostingcentre.

I 2014 hadde vi en oppetid på 99.99 %.

IKT-KONSULENT  
MARIANNE MATHISEN

LØRENSKOG KOMMUNE

VÅRE POLITIKER OG LEDERE  
ER VELDIG FORNØYDE MED SIN BRUK AV FIRST AGENDA

“Vi valgte First Agenda først og fremst på grunn av løsningens en-
kelthet. Den er meget brukervennlig, og gir møtedeltagerne en god 
oversikt over dokumentene til møter. Samtidig er det veldig lett å 
komme i gang med å bruke First Agenda fordi appen er så intuitivt 
bygget opp.
  Med First Agenda har vi fått en mer effektiv distribusjon av  
politiske saksdokumenter ut til møtedeltagerne, fordi de automa-
tisk får de oppdaterte dokumentene tilgjengelig på sin iPad. Det 
er også en stor fordel at First Agenda er integrert med vårt sak-/
arkivsystem, fordi det effektiviserer arbeidet med å samle doku-
menter og vedlegg til hver enkelt dagsorden.”

DET ER EN FORDEL Å FÅ DOKUMENTENE RASKT,  
OVERSIKTLIG OG SAMLET PÅ ETT STED

”Politikerne i Skedsmo kommune ønsket i 2013 å distribuere saksdokumenter elektronisk. 
Etter å ha definert våre behov og vurdert aktuelle produkter i markedet falt valget på First 
Agenda. Fra januar 2014 har vi vært lykkelig papirløse.
 Vår erfaring med First Agenda er meget god. Vi mener at investeringen i et godt  
verktøy er helt vesentlig for en vellykket innføring av papirløse møter. I tillegg gir det oss 
mulighet til å sende ut saksdokumenter og oppdatere møteagendaer raskt og effektivt.
 Politikerne setter pris på å kunne markere og notere i dokumentene, dele kommenta-
rer og slippe å lagre papir hjemme. Det er en fordel å få dokumentene raskt, oversiktlig  
og samlet på ett sted.”

KONSULENT I POLITISK SEKRETARIAT 
MARI BERGERSEN

SKEDSMO KOMMUNE

I Norge forhandles First Agenda 

av Sem & Stenersen Prokom AS.

Kontakt:

Helge Ruud

+47 917 21 331

helge.ruud@prokom.no


