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Ringsted Kommune får ny hjemmeside
Ringsted kommune har fra i dag fået et nyt digitalt ansigt med lanceringen
af en ny, moderne hjemmeside. Den nye side gør det lettere for borgerne
at betjene sig selv, og den er optimeret til brug på både mobiltelefoner og
tablets.
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Adressen på kommunens nye hjemmeside er stadig www.ringsted.dk, men
den nye side ser anderledes ud, og systemet bag er et andet. Det skulle
meget gerne give borgerne en bedre oplevelse. Først og fremmest har
kommunen arbejdet med et nyt design, som gør siden både mere
overskuelig og imødekommende, så borgerne let og hurtigt kan finde de
informationer, de søger.
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Det nye design fremhæver i særlig grad mulighederne for selvbetjening, så
det bliver både hurtigere og mere enkelt at ansøge om en byggetilladelse,
skrive børnene op til en daginstitutionsplads eller forny kørekortet.
”Jeg synes, at vi med den nye hjemmeside har fået en flot og moderne
hjemmeside, som er med på tidens digitale tendenser. Designmæssigt er
der øjensynligt sket meget, siden den gamle hjemmeside gik i luften, men
det vigtigste for mig er, at den nye side gør det både hurtigere og lettere for
borgerne at søge information og løse deres opgaver hos kommunen
digitalt”, siger borgmester Henrik Hvidesten og fortsætter:
”De forbedrede muligheder for selvbetjening og optimeringen til mobiler og
tablets gør, at borgerne kan løse deres opgaver, når det passer dem, og
dermed ikke er begrænsede af vores fysiske åbningstider. Det synes jeg er
god borgerservice, og det er jo det det hele handler om i sidste ende”.
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Søg og du skal finde
Søgefunktionen på den nye hjemmeside har også fået et gevaldigt løft, og
det skulle gerne forbedre oplevelsen for de mange andre borgere, der
besøger siden hver måned.
Men siden har også fået en mere overskuelig navigationsstruktur, så det er
lettere at klikke sig frem til de informationer, man skal bruge, hvis man
foretrækker den løsning.
Telefoner og tablets
Kommunens nye hjemmeside er lavet i et responsivt design. Det betyder,
at den tilpasser sig skærmstørrelsen på PC’ere, tablets og smartphones.
En ting der har været afgørende for valget af system, da danskerne i stadig
stigende grad bruger deres telefoner og tablets til at gå på nettet.
Kommunal besparelse
Med den nye hjemmeside sparer Ringsted Kommune faktisk også penge
på sigt. Det er muligt, fordi kommunen rider med på en bølge af
kommunale hjemmesider, der er gået over til et såkaldt OpenSourcesystem. Det betyder, at systemet er gratis at bruge, og at Ringsted kan
indgå i udviklingssamarbejder med andre kommuner. På den måde spares
der penge på både udvikling og ikke mindst de høje licens-udgifter man
typisk betaler til traditionelle hjemmeside-systemer.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Centerchef, Mads Stougaard Kristiansen, mobil 22 73 11 37
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