Cabana ApS
Nyvej 17B
DK – 1851 Frederiksberg C
Telefon:

+45 33 110 310

Mail:

kontakt@cabana.dk

www.cabana.dk
CVR-nr. 33 37 68 04

BILAG 2 - FUNKTIONALITETSLISTE
Senest opdateret den 01. december 2021

1

Kommuneplatformens koncept

1.1

Kommuneplatformen er udviklet som en SaaS-løsning (”Software as a Service”)
og tænkt som en digital ”fællesskabsplatform” til gavn for alle de kommuner, der
ønsker at benytte Platformen. Platformen udvikles løbende til gavn for fællesskabet i samråd mellem Leverandøren og Kunderne. Softwaren stilles derfor til rådighed for Kunden i den til enhver tid gældende version, som anvendes af fællesskabet, og som derfor kun har de eventuelle kundespecifikke tilpasninger, der er
særskilt og udtrykkeligt aftalt med Kunden. Leverandøren har til enhver tid ret til
at tilpasse og forbedre funktionerne i Kommuneplatformen, og Kunden kan ikke
afvise sådanne tilpasninger.

1.2

Funktionalitetslisten i pkt. 2 nedenfor skal ses i lyset af ovenstående koncept og
fællesskabstankegang. Funktionalitetslisten dækker derfor, og er gældende for, de
funktioner, der er omfattet af Leverandørens Services på tidspunktet for Aftalens
indgåelse. Der kan komme nye funktioner til, mens andre funktioner kan udgå eller blive erstattet af andre funktioner.
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Funktionalitetsliste (gældende)

2.1

Følgende funktioner er gældende på tidspunktet for Aftalens indgåelse
•

Selvstændige hjemmesidetyper til bl.a. forsider, artikelsider, sektionssider og listevisninger

•

Fleksibel hovedmenu og sekundærmenu

•

Dynamisk megamenu med op til 3. niveau og ”mest besøgte sider”

•

Venstremenu med op til 5. niveau

•

Forside topbillede med flere størrelsesvarianter og funktionsmuligheder fx søgefelt

•

Selvbetjeningsboks med interne eller eksterne links

•

Forskellige nyhedslister og visninger vha. tags og kategorier

•

Artikelsider med diverse indhold og call-to-actions
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•

”GDPR-venlig” abonnementsfunktion på kategorier

•

Visitkortkomponent til fx kommunalbestyrelsen, eller medarbejderlister

•

Sliderfunktion til fx borgermøder, hørringer, publikationer mm.

•

Gallerislider med forskellige visninger

•

Brødkrummemenuer

•

Sprogversionering

•

Integreret søgefunktion med filtersortering

•

Cookiefri deling til SoMe

•

Simpel eventkalender til fx aktiviteter, taler mv.

•

Favicon, mobillogo med mere

•

Mulighed for globale content-elementer

•

Footer med dynamisk info

•

Brugervenlige accordions/harmonika med direkte link

•

Kommentarmodul til borgerinddragelse på artikelsider

•

Borgerdrevet hørringer

•

Opslagstavle

•

Notefunktion til interne beskeder mellem redaktører

•

Notifikation til artikelejere hvis artikel er uberørt i 6 måneder og eskalering til
admin

•

SEO tjekker til test og optimering af content for redaktører

•

Color-picker for administratorer, til valg af nye farvepaletter til fx subsites
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•

Kontrast-tjekker, som tjekker kontrast i forhold til webtilgængelighed

•

Font-picker for administratorer, til valg af fonte til fx subsites

•

Integration til Kultunaut med egen fleksibel landingpage og Kultunaut-elementer
til brug på tværs af sider

•

Brugervenlig backend med hjælpetekster og obligatoriske felter

•

Personligt Dashboard for administratorer/redaktører

•

Simpel statistikfunktion med besøgshistorik, mest besøgte sider m.m.

•

Multisiteløsning med ubegrænset kampagnesider/subsites (25 inkluderet)

•

Webtilgængelighed – frontend WCAG 2.1 og backend ATAG 1.0

•

Generelle Umbraco 8.9.1 funktionalitet

•

Vælg mellem flere designkollektioner og kombinationer

•

Integration til GIS kort

•

Integration til Kortinfo

•

Funktionalitetsliste – Kommuneplatformen

•

Integration til borger.dk

•

Integration til Dreambroker

•

Integration til Skyfish

•

Integration til Unsplashed (royalty free billeder)

•

Integration til Reuters

•

Integration til Ritzau

•

Integration til Emply
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•

Integration til Cludo søgemaskine

•

Integration til ReadSpeaker

•

Integration til Siteimprove

•

Integration til HR Manager

•

Udvidet håndtering af profiler, roller og rettigheder

•

Opslagstavle

•

Borgerdrevne forslag

•

Borgerdrevne forslag med integration til NemID/MitID (ETA Q2 2022)

Funktionalitet særligt til intranet
•

Login for alle medarbejdere via AD eller NemID

•

Nyheder direkte til bestemte medarbejdergrupper / områder

•

Markering af favoritkontakter

•

Medarbejderprofilside med mulighed for personlig information

•

Søgning i medarbejdere

•

Opslagstavle / news feed
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