FACTSHEET TYPO3 VOOR GEMEENTEN
WAAROM IS TYPO3 BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR GEMEENTEN?
•

TYPO3 wordt door zo’n 45 Nederlandse gemeenten gebruikt, van kleinere gemeenten
tot 100.000+. Er is veel kennisuitwisseling mogelijk, zie ook www.typo3gem.nl

•

TYPO3 is webrichtlijnenproof en voldoet aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid
en uniformiteit voor overheidssites. Webrichtlijnen 2 niveau A is haalbaar

•

Het gebruik van TYPO3 past in het Actieplan en de Visie ‘Open overheid’. Zie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/open-standaarden-en-opensource

•

TYPO3 websites die gebruik maken van DigiD en e-formulieren voldoen aan de
voorwaarden voor het door Logius verplichte ICT beveiligingsassessment

•

TYPO3 biedt de mogelijkheid om een website responsive te maken

•

TYPO3 is zeer geschikt voor het toepassen van de bouwstenen zoals benoemd door
het NUP, zie http://new.kinggemeenten.nl/operatie-nup

•

TYPO3 is gebaseerd op open standaarden en is goed koppelbaar met verschillende
databases, bijvoorbeeld VIND3, Corsa en Verseon

•

Voor TYPO3 zijn al veel (overheids)extensies ontwikkeld en beschikbaar: koppelingen
met mijn.overheid.nl, DigiD, Berichtenbox, Samenwerkende Catalogi, CVDR zijn al
ontwikkeld

•

TYPO3 kent standaard mogelijkheden voor een redactiemodel: een model met
workflow en rechten per gebruiker

•

TYPO3 geeft een grote mate van vrijheid in het ontwerp en de styling van de site

•

TYPO3 enterprise content management is zeer geschikt voor het beheren van
meerdere websites en subsites binnen 1 beheeromgeving

•

TYPO3 wordt ook ingezet voor de gemeenteraadswebsite en het intranet. Voor al het
beheer één CMS

•

TYPO3 koppelt goed met social media: LinkedIn, Twitter, Facebook	
  

•

TYPO3 kent géén licentiekosten	
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