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Productomschrijving
De webapplicatie Langetermijnagenda is een gebruiksvriendelijk
programma en biedt een helder overzicht van de planning van de
belangrijkste onderwerpen, moties, toezeggingen, de planning &
controlcyclus, schriftelijke vragen, bijeenkomsten, etc. De beheerder
bepaalt zelf welke soorten bestuurlijke onderwerpen worden opgenomen.
De Langetermijnagenda is een webapplicatie en is daarmee voor de
beheerder en voor de andere gebruikers rechtstreeks toegankelijk op
internet. Elke gemeente heeft een eigen beveiligd internetadres.

www.langetermijnagenda.nl

Functionele specificaties
Onderdelen van de Langetermijnagenda
 De soorten bestuurlijke onderwerpen zijn vrij te
bepalen en kunnen in één planning worden
bijgehouden.
 Per bestuurlijk onderwerp kan de volgende
informatie worden toegevoegd: programma,
portefeuillehouder, bron, afdeling, contactpersoon,
initiatiefnemer(s), datum initiatief, omschrijving,
mijlpalen en links naar bestanden en websites.
 Deze achtergrond wordt in één scherm getoond
door op het betreffende onderdeel van de
Langetermijnagenda te klikken.
Selectie
 Met de selectiefunctie kan worden geselecteerd
op bestuurlijke thema’s, programma,
initiatiefnemers, portefeuillehouder, periode en
status (nieuw, alert en afgedaan).
 Selecties zijn in alle combinaties mogelijk.
Buttons
 Als de planing van een bestuurlijk onderwerp
wordt overschreden, verschijnt automatisch
een rode attentie button.
 Als de beheerder aangeeft dat een bestuurlijk

 Nieuwe ingevoerde bestuurlijke onderwerpen
zijn 4 weken opvallend zichtbaar door een
blauwe button.
Beheer
 De beheerder kan de volgende informatie zelf
beheren: de soorten bestuurlijke onderwerpen, de
mijlpaaltypes, de programma’s, de initiatiefnemers,
de afdelingen, de gebruikers en de prioriteiten.
 De beheerder bepaalt de kleuren van de
mijlpaaltypes.
 Er zijn verschillende rollen: beheerder,
gebruikers, portefeuillehouders en
initiatiefnemers.
 De beheerder bepaalt of de Langetermijnagenda
openbaar of in een beveiligde omgeving kan
worden geraadpleegd.
 De inlogcode voor de Langetermijnagenda wordt
automatisch per mail naar de gebruikers verstuurd.
 De beheerder stelt de header samen (bovenkant
van de website).
Onderhoud
 De beheerder kan bestuurlijke onderwerpen
toevoegen, wijzigen of verwijderen.

onderwerp is afgedaan verschijnt een groene
button.

Technische specificaties
Ontwikkelstructuur
 Ruby on Rails versie 5.0. Dit is een open source
ontwikkelomgeving.

 Door gebruik te maken van open source kan de
continuïteit van het product Ruby on Rails
groter zijn dan andere vergelijkbare
commerciële producten.
 De webapplicatie maakt gebruik van HTML 5,

Ondersteunende browsers
 Microsoft IE, versie 11 en hoger






Firefox
Google Chrome
Safari
Andere internetbrowsers worden niet
uitgesloten, maar daarop is niet getest.

een actuele standaard.
Exploitatie-infrastructuur
 Seperate server: VPS TransIP x 8.

 mySQL database, versie 5.17.
 Operating systeem: Linux, versie 16.04, LongTerm
Support versie.

 Via TransIP wordt dagelijks een backup gemaakt
van de data.

 TransIP is een van de aanbieders binnen de
DCG (www.thedatacentergroup.nl).
 ISO 27001 gecertificeerd (toetsbare norm voor
informatiebeveiliging).

 Thorbecke voert het reguliere beheer remote
uit.

Thorbecke
Zwartewaterallee 50
8031 XD Zwolle
Postbus 40097
8004 DB Zwolle
Telefoon: 088-888 3000

www.thorbecke.nl
info@thorbecke.nl
@ThorbeckeBV

