
   

ADVENTSSAMLING - GEMINI VA 
BODØ 2. OG 3. DESEMBER 2013 
Sted: Thon Hotell Nordlys, Adr: Moloveien 14 

 
Powel AS har igjen gleden av å invitere til Gemini Adventsseminar med hovedtema Driftsdagbok 
 
Fjoråret tok for seg Varslings- og Meldingtjenester – altså kommunikasjon med innbyggerne, men i år er det 
Driftsdagboka som får mest oppmerksomhet. Vi har sett at bruk av dagbok ikke benyttes optimalt hos en del 
kommuner pr i dag. Men mange vil gjerne, så vi skal se på hvordan (hvor enkelt) og hvorfor det bør jobbes mer 
med dagbok/loggføring av hendelser – både fra kontoret og ute i felten på et nettbrett.  
 
I tillegg  vil vi også vise nye webbaserte løsninger for saksbehandling (skjemaløsninger på web) som for 
eksempel Rørleggermelding og vi skal vise eksempler på hvordan Geminibaserte løsninger nå endelig kan kobles 
til Arkiv på en god måte.  
 
Ansatte på Drift/ute kan ha nytte av å få med seg dette seminaret ettersom de nå kan ferdigstille dagboks-
registrering på nettbrettet via Gemini Portal. 

 
 

TIRSDAG 2. DESEMBER 
 
19:30  Middag på Bryggerikaia.  

Powel spanderer Mat, men drikke betales av den enkelte. 
 

ONSDAG 3. DESEMBER 
 
09:00-09:15  Velkommen  
 
Del 1: Driftsdagbok 
09:15-10:15  Deltema 1: Dagboksføring fra kontoret 
10:15-10:30  Benstrekk 
10:30-12:00  Deltema 2 Dagboksføring ute i felten 
12:00-13:00 Lunsj 
 
Del 2: Få ut enda mer nytteverdi! 
13:00-14:30  Nye Skjemaløsninger: Eksempel; Rørleggermelding (iNEXT) 
14:30-14:45  Benstrekk  
15:15-16:00 Arkivkobling - hvordan dette kan brukes i de ulike applikasjonene (Gemini 

Oppfølging, Slam, Indsys, Vannmåler osv.) 
16:00-17:00 Spørretime -  Noe du lurer på fra din daglige bruk av Gemini? Praktiske 

problemstillinger?  

 
 
Pris: Kr 1120,- per natt i enkeltrom + dagpakke 3.Desember kr 520,- 
 
Vi legger opp til en hyggelig felles middag på kvelden 2.Desember der Powel er sponsor og vertskap. Påmelding sendes på  
e-post til: trude.haug@nfk.no Trude bestiller hotell, så husk å gi beskjed dersom dere ønsker overnatting ved påmelding. 

 
Hotellet betales av hver enkelt.                                             Bindende påmelding innen: 1. November 2014 
 

Arrangementet er i samarbeid med Driftsassistansen for Vann og Avløp i Nordre Nordland og HEVA. 
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