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In deze nieuwste versie van GO. nieuwsbrief zijn de belangrijkste en meest 

recente gepubliceerde items samengevat. Wilt u meer weten over één van 

de onderwerpen? Neemt u dan contact met ons op via 050-5757848. Of via 

ons contactformulier.  

 

 

Nieuwsbrief GO - juni 2022 

 

GO. search 5.0 - real time relevantie resultaten. Juist vanuit 

videoverslagen 

GO. search - Een belangrijke vervolgstap; nu optimaal zoeken in data: real 

time, ook in ondertiteling.  

 

Lees meer: GemeenteOplossingen | GO. search  

https://mailchi.mp/508c2b39efac/update-go-search-11820293?e=3a25eafba9
https://www.gemeenteoplossingen.nl/contact/informatie_aanvragen/
https://www.gemeenteoplossingen.nl/producten/papierloos_vergaderen/go._search/


 

 

  

 

 

Archivering naar e-depot 

GO helpt gemeenten met archivering via de module GO. archivering naar e-

depot. 

Omdat de uitzending van vergaderingen aangemerkt is als meest uitgebreide 

weergave van de vergadering, is dringend geadviseerd dat deze blijvend wordt 

gearchiveerd. Lees meer: GemeenteOplossingen | Archivering naar e-depot 

 

GO. av-koppeling 

Het automatisch bepalen van spreektijden op basis van je type vergadering; een 

https://www.gemeenteoplossingen.nl/producten/papierloos_vergaderen/archivering_naar_e-depot/
https://www.gemeenteoplossingen.nl/afbeelding/go._search_-_zoek_in_video_333783


 

interview met Saskia Rolsma (Projectleider bij de Provincie Utrecht) over het 

project met vele partijen en expertises; én alle informatie over de 

totaaloplossing voor het publiceren en raadplegen van bestuurlijke informatie. 

Maak ook kennis met onze GO. av-koppeling GemeenteOplossingen | GO. av-

koppeling

 

 

 

Single Sign-On 

Met Single Sign On (SSO) is nog maar één wachtwoord nodig voor het inloggen 

op meerdere applicaties binnen de eigen organisatie. Hiermee wordt het 

bijhouden van talloze wachtwoorden overbodig. Eén wachtwoord volstaat! Lees 

meer: GemeenteOplossingen | Single Sign-On 

 

Inmiddels gebruiken de eerste klanten SSO succesvol en de aanmeldingen 

groeien. Wilt u informatie over SSO belt u dan naar 050-5757848, of vul het 

formulier in voor het aanvragen van informatie.  

 

 

https://www.gemeenteoplossingen.nl/producten/papierloos_vergaderen/go._av-koppeling/
https://www.gemeenteoplossingen.nl/producten/papierloos_vergaderen/go._av-koppeling/
https://www.gemeenteoplossingen.nl/producten/integratie/single_sign-on/
https://www.gemeenteoplossingen.nl/contact/informatie_aanvragen/go._informatieaanvraagformulier/
https://www.gemeenteoplossingen.nl/contact/informatie_aanvragen/go._informatieaanvraagformulier/


 

Blogs 

 

 

Veilig inloggen met twee-factor-authenticatie (2FA) 

Is een sterk wachtwoord voldoende om het verlies van vertrouwelijke informatie te 

voorkomen? Bescherm je eigen gevoelige gegevens. GO vertelt je 

hoe: GemeenteOplossingen | Veilig inloggen met twee-factor-authenticatie (2FA) 
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Contactinformatie 

GemeenteOplossingen 

Zeewinde 9-6 

Postbus 2054 

9704 CB GRONINGEN 

050 - 57 57 848 

Afmelden van de GO. nieuwsbrief    Uw inschrijving aanpassen 
 

 

https://www.gemeenteoplossingen.nl/blogs/veilig_inloggen_met_twee-factor-authenticatie_(2fa)/
http://www.twitter.com/GOnieuws
http://www.gemeenteoplossingen.nl/
https://nl.linkedin.com/company/gemeenteoplossingen
mailto:info@gemeenteoplossingen.nl
https://gemeenteoplossingen.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=1450109c581390ecb03e49d68&id=f9f3db1a78&e=3a25eafba9&c=6828991735
https://gemeenteoplossingen.us10.list-manage.com/profile?u=1450109c581390ecb03e49d68&id=f9f3db1a78&e=3a25eafba9
http://www.twitter.com/GOnieuws
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https://nl.linkedin.com/company/gemeenteoplossingen
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