Prijzen Online Raadszaal
De Online Raadzaal is onderdeel van het Popdat platform. Popdat is het meest
gebruiksvriendelijke platform om samen beslissingen te nemen. De gratis en basis versies
zijn voorlopig alleen leverbaar in Nederlands en Engels. Popdat is beschikbaar voor
gemeenten, provincies en waterschappen.

Gratis Versie : Popdat Beslissen
U krijgt:
•

Een virtuele raadszaal waarin al uw openbare stemmingen voor iedereen
inzichtelijk zijn

•

Met een maximum van 60 leden die kunnen deelnemen aan beslissingen

•

Zeer eenvoudig in gebruik voor raadsleden

•

Standaard opmaak met gemeente logo en een webadres in de vorm
beslissen..popdat.nl/gemeentenaam

•

Import van alle raadsleden door middel van hun email

•

Toegang voor twee beheerders

•

Alle data op beveiligde servers in Nederland

•

Eenvoudig te integreren in uw bestaande websites en communicatie kanalen

Het gebruik van Popdat Beslissen is voor Europese gemeenten gratis tot 1 december 2021.
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Extra mogelijkheden : Popdat Beslissen
•

Opmaak met logo, kleuren en lettertypen van gemeente en webadres in de vorm
gemeentenaam. Popdat.nl: € 890 exclusief btw

•

Popdat Beslissen is beschikbaar voor integratie in de gemeentelijke IT
infrastructuur. Deze levering omvat technische ondersteuning bij de installatie en
de initiële ondersteuning van de basis aanbieding. Prijzen op aanvraag, ook
leveranciers van systemen kunnen heir gebruik van maken.

•

Organisatoren van vergaderingen, moderatoren en support medewerkers zijn
beschikbaar van 8:00 tot 00:00 € 87 p/u

Popdat biedt meer dan een online raadzaal:
Gratis Versie : Popdat Participatie
U krijgt:
•

Het gebruik van Popdat Participatie als webdienst voor een onbeperkt aantal
virtuele vergaderingen en overleggen

•

Een virtuele raadszaal

•

Met een maximum van 60 leden die kunnen deelnemen aan beslissingen

•

Standaard opmaak met gemeente logo en een webadres in de vorm
participatie.popdat.nl/groepen/1/gemeentenaam

•

Import van alle raadsleden door middel van hun email

•

Toegang voor twee beheerders

•

Alle data op beveiligde servers in Nederland

•

Een handleiding met instructie om:
o

Personen lid te maken

o

Vragenlijsten uit te zetten

o

o

Virtuele vergaderingen op te zetten
Beraadslagingen uit te zetten

Het gebruik van Popdat Participatie is voor Europese gemeenten gratis tot 1 december
2021
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Pro Versie: Popdat Gemeente
U krijgt:
•

Het gebruik van het Popdat Platform voor een onbeperkt aantal virtuele
vergaderingen en overleggen

•

Een virtuele raadszaal en de mogelijkheid voor aparte commissie kamers en
bevolkingsraden

•

(Vanaf)100 volksvertegenwoordigers die kunnen deelnemen aan beslissingen

•

(Vanaf)1000 inwoners die kunnen mee denken en beslissen

•

Opmaak met logo, kleuren en lettertypen van gemeente en webadres in de vorm
gemeentenaam. Popdat.nl

•

Alle data op beveiligde servers in Nederland

•

Online support

•

Opleiding van drie beheerders tot Popdat Certified Basis Moderators waarmee zij:
o

Personen lid kunnen maken

o

Vragenlijsten uitzetten onder de bevolking en vertegenwoordigers

o

Virtuele vergaderingen op zetten

o

Beraadslagingen uitzetten onder de bevolking en vertegenwoordigers

U kunt Popdat Gemeente gebruiken vanaf 279 p/m exclusief BTW voor een periode van
minimaal 6 maanden
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Premium Versie: Popdat Democratie
U krijgt:
•

Het gebruik van Popdat webdienst voor een onbeperkt aantal virtuele
vergaderingen en overleggen

•

Een zelf in te delen virtuele raadszaal(parlement), een onbeperkt aantal virtuele
commsie- en bevolkingskamers en een onbeperkt aantal groepen

•

Beslissingen met een onbeperkt aantal deelnemers en een maximum van 250
leden die kunnen deelnemen aan beslissingen in een parlement setting

•

50.000 (tot 1.000.000) inwoners die kunnen die kunnen mee denken en beslissen

•

Opmaak in de huisstijl van de gemeente onder een url naar keuze

•

Alle data op beveiligde servers in Nederland of op uw eigen servers

•

Open source licentie

•

Opleiding van zes beheerders tot Popdat Certified Basis Moderators waarmee zij:

•

o

Personen lid kunnen maken

o

Vragenlijsten uitzetten onder de bevolking en vertegenwoordigers

o

Beraadslagingen uitzetten onder de bevolking en vertegenwoordigers

o

Virtuele vergaderingen op zetten

o

Referenda en meningspeilingen

Opleiding van 2 beheerders tot Popdat Certified Profesional Moderators
waarmee beraadslagingen professioneler worden en veel meer burgers
betrokken worden bij beslissingen

•

Telefonische support, desnoods ook ’s avonds en in het weekend

•

Alle talen mogelijk

U kunt Popdat Digitale Democratie gebruiken vanaf 990 p/m exclusief BTW voor een
periode van minimaal 12 maanden.
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