
ASSEMBLY VOTES
Skandinaviens mest benyttede elektroniske valgsystem
til  afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg



Assembly Votes er Skandinaviens mest benyttede elektroniske valgsystem ti l  afholdelse af
lov- og vedtægtsbestemte valg i  foreninger, organisationer og lokalsamfund. Valgsystemet er
dansk udviklet og understøtter al le gængse typer af valg. 

Ti l l id t i l  valg bygger på overholdelse af de grundlæggende demokratiske principper om bl.a.
transparens, anonymitet, delt ansvar og mulighed for kontrol af al le dele i  valghandlingen.
Det gælder i  valglokalet og det gælder selvfølgelig også i  digitale valg. 

Et valg er samtidig ofte en ressourcekrævende og en mindre øvet arbejdsgang i
organisationen. Assembly Voting har siden 2001 arbejdet dedikeret med afholdelse af valg
og kan hjælpe jer med en ressourcebesparende og sikker valgproces. 

Valgsystemet er bygget op efter førende internationale principper for e-valg, så det sikres,
at al le grundlæggende principper i  en legal valghandling overholdes.

ET SIKKERT VALG

Med Assembly Votes får du
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Tidssvarende

Dokumenteret

Sikkert

Internationalt

Besparende, effektive og fuldt dokumenterede

demokratiske valghandlinger baseret på

hverdagsteknologier, der styrker

valgdeltagelsen.

Dokumenteret valgapplikation, server og

hostingmiljø, der er under løbende kontrol

af uvildige revisionshuse.

Valgløsningen sikrer validering af stemmeret

og fuld adskillelse af VælgerID og stemmeafgivelse.

Er anvendt af 25 mio. vælgere ved mere end 4000

lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger i det

meste af Europa.



ASSEMBLY VOTES
Assembly Votings valgløsning er en komplet  valgløsning, der sørger for dokumenteret sikker
forberedelse, gennemførelse og resultatopgørelse. Valgsystemet testes løbende af uvildige
revisionshuse.
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Opsætning Livestatistik over valgdeltagelseStemmeprincipper

Valgkort Drift & systemsikkerhedProblemhåndtering

Fuld anonymitet ResultatdokumentationHotline service

Assembly Voting sætter systemet
op ift. gældende regler. Herunder
vælgerdata og design af løsning til
virksomheden.

Systemet understøtter alle
gængse stemmeprincipper, fx
påkrævet eller maksimalt antal
stemmer, stemmevægte, ranking,
flere samtidige afstemninger,
distrikter eller gruppeopdelte
valg, etc.

Digitale og/eller postale valgkort
med valgkode til validering af
stemmeret. Kun vælgere med
stemmeret kan deltage i
valghandlingen. Stemmeadgang
via fx NemID eller sikker
fremsendelse af valgkoder.

Procedure for registrering og
genudsendelse af mistede
valgkort, registrering af nye
vælgere, m.m.

Server-overvågning 24/7 i hele
afstemningsperioden. Oppetid på
min. 99% og log af
systemaktivitet.

Valgresultat og dokumentation på
dette fremsendes efter endt valg.

Telefon og mail support fra kl.
9:00 til 16:00 hver dag. Mulighed
for udvidet hotline.

Vælgerliste og stemmer er
krypteret under stemmeafgivelse
og skilles irreversibelt ved
resultatopgørelse.

En komplet valgløsning

Valgdeltagelsen kan løbende
følges under valget, evt. opdelt på
op til
6 anonymiserede segmenter på
tværs af stemmesedler. 
Livestatistik tilbydes som åben
løsning eller tilgang via password.



Login
Loginform består af op ti l  3 forskell ige
faktorer, der ved korrekt udfyldelse er
adgangsgivende ti l  det opsatte
valgsystem. Der er også mulighed for at
logge ind med NemID.

Digital stemmeseddel
Efter login præsenteres den
stemmeberettigede for de forskell ige
valgmuligheder, og har her mulighed for
at udfylde den eller de digitale
stemmesedler efter de gældende
stemmeregler. Der er mulighed for, under
kandidaterne, at l inke ti l  mere info om
kandidaterne.

Tak for din stemme
Ved afgivelse af den digitale stemme,
kvitterer systemet med en bekræftelse.
Herefter videresendes den
stemmeberettigede automatisk ti l  et
website efter virksomhedens ønske.

STEMMEAFGIVELSE

Digitalt valgkort
Vælgeren modtager typisk et digitalt
valgkort med l ink ti l  valgsystemet. Ved
valideret stemmeret får vælgeren adgang
ti l  den digitale stemmeseddel.
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PROCESSEN

Afklaring af valgkrav og ti lskrivning ti l  vælgere
Opsætning af Assembly Votes
Test af t i lskrivning og valgopsætning
Gennemførelse af valghandling
Valgresultat og dokumentation

Det er let at komme i gang med Assembly Votes. En gennemtestet og dokumenteret proces
sikrer et effektiv og sikkert forløb, hvor valghandlingen afholdes i  fuld overensstemmelse
med de gældende valgregler.

1.
2.
3.
4.
5.

Assembly Votings valg sælges som en SAAS løsning (Software as a service),  hvor Assembly
Voting står for opsætning og drift .  

Assembly Voting opsætter systemer efter gældende regler og konfigurationsønsker.
Virksomheden får systemerne ti l  korrektur, deltager i  en test,  og godkender opsætningen
inden opsti l l ing og valghandling påbegyndes. 

Assembly Voting står for den bagvedliggende proces fra start t i l  slut. Herunder håndtering
af de situationer, der kan opstå ved fx forkert registreret medlem, en kandidat der trækker
sig, og l ign. Imens kan din organisation fokusere på valget og jeres medlemmer.

Kontakt vores salgsafdeling for at høre mere om, hvordan
vi kan gennemføre jeres næste valg

salg@aion.dk     +45 26 16 96 38

Valgkrav

Opsætning

Test

Afstemning

Valgresultat &
dokumentation
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Fakta

Assembly Voting var den første udbyder af elektroniske valg i  Danmark (2001), og er i  dag

markedets mest benyttede leverandør af digitale valgløsninger i  Skandinavien.  

Assembly Voting er baseret på idéen om at styrke den demokratiske deltagelse i  samfunds-

og foreningsliv,  gennem sammentænkning af grundlæggende demokratiske processer og

principper med nye, dokumenterede sikre og brugervenlige teknologier. 

Assembly Voting leverer fuldt dokumenterede valgløsninger ti l  bl .a. ministerier, kommuner,

faglige organisationer, virksomheder og foreninger.

OM ASSEMBLY VOTING

Første digitale lov- og vedtægtsbestemte

valg i  DK (2001)

+4.000 gennemførte valghandlinger

+25 mio. vælgere

+35.000 kandidatvalideringer

Full  service, Partner- og

selvbetjeningsløsninger

ISAE3000 Certif iceret

Kontakt vores salgsafdeling for at høre mere om, hvordan
vi kan gennemføre jeres næste valg

salg@aion.dk     +45 26 16 96 38

Primære systemer

System til live-afstemninger uafhængigt af

fysisk tilstedeværelse. 

Registrering, validering og præsentation af

kandidater.
Fleksibel og komplet valgløsning til lov- og

vedtægtsbestemte valg.

Det digitale valglokale - Dokumenteret sikkert

online valgsystem.  


