De Digitale Multidisciplinaire Activiteiten Kalender, DigiMak 2.0, ondersteunt
gemeenten, (hulp)diensten en organisatoren bij het aanvragen tot en met het
verlenen van de vergunningen van evenementen.
De DigiMak 2.0 creëert voor de medewerkers
van gemeenten en (hulp)diensten een actuele
evenementenkalender. Door het toepassen van
selectiecriteria krijgen deze medewerkers direct
een actueel en persoonlijk totaaloverzicht wat
zich binnen hun eigen gemeente, regio en/
of buurtgemeenten plaatsvindt. Tevens is het
mogelijk een overzicht van de andere regio’s te
creëren.
DigiMak 2.0 bestaat uit meerdere modules die op
elkaar aansluiten, maar ook separaat van elkaar
toegepast kunnen worden. Binnen de module
Adviesaanvraag zit de Risicoscan, waarmee door
de behandelaar, een objectieve beoordeling van
risico’s van het evenement gemaakt wordt. Met
behulp van de Risicoscan, wordt automatisch
de indicatie van de categorie bepaald. De
definitieve categorie (A, B of C) moet door de
behandelaar worden bevestigd. Additionele
elementen als Wegafsluitingen, Verkeersregelaars,
Grensoverschrijdende Evenementen en de Dranken Horecawet, kunnen door de behandelaar
zichtbaar worden gemaakt.
DigiMak 2.0 heeft een automatische signaalfunctie
naar de adviserende diensten. Door deze
functie en de evenementenkalender zien de
adviserende diensten (intern en extern) in één
oogopslag voor welke evenementen zij advies
dienen te geven. Naast de actuele behandelstatus
maakt het systeem ook zichtbaar wanneer een
advies gegeven is. Op basis van de advisering
kan de behandelaar de vergunningen voor het
evenement opstellen en laten goedkeuren door de
burgemeester als het bevoegd gezag.
DigiMak 2.0 bundelt alle informatie in een
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beveiligde database onder het ingevoerde
evenement. Door deze opbouw van de database
is alle informatie makkelijk en snel te vinden in
de evenementenkalender. Nadat het evenement
heeft plaatsgevonden kan de gemeente een
evenement evalueren. Ook kan de evaluatie die
gemeenten en/of (hulp)diensten uitvoeren worden
opgeslagen in DigiMak 2.0. Alle ingevoerde
informatie blijft beschikbaar en is ten allen tijde
oproepbaar. Terugkerende evenementen kunnen
op deze manier sneller worden ingevoerd.
Naast bovengenoemd adviestraject beschikt
DigiMak 2.0 nog over tal van andere
mogelijkheden, waaronder het toevoegen
van documenten (zoals draaiboeken en
plattegronden), het exporteren van kalenderitems
naar een Excel overzicht voor rapportages en het
kaartsysteem, waarbij de locatie en gegevens van
het evenement overzichtelijk op kaart worden
getoond. Daarnaast kunnen vooraankondigingen
en meldingen ingevoerd worden. DigiMak 2.0 is
voor elke gebruiker die toegang tot het systeem
heeft via internet beschikbaar. Uw behandelaar,
uw adviseur, maar ook uw vertegenwoordiger op
locatie kan het systeem raadplegen.
DigiMak 2.0 is uw gebruikersvriendelijke
evenementensysteem dankzij de duidelijke
evenementenkalender en kaartfunctie. Omdat
het door Respond is ontwikkeld kunnen we goed
inspelen op de wensen van onze gebruikers en
aansluiten en meegroeien met uw (zaak)systemen.
Door DigiMak 2.0 modulair aan te bieden maken
wij het mogelijk om de aansluiting met uw
evenementproces te maken.

