
ASSEMBLY CONFERENCE VOTING

Brugervenlige, dokumenteret sikre afstemninger ved generalforsamlinger,
årsmøder og l ign.

Live-afstemninger



Assembly Conference Voting er løsningen ti l  afholdelse af digitale lov- og vedtægtsbestemte
afstemninger ved generalforsamlinger, årsmøder og l ign. 
 
Uanset om deltagerne befinder sig i  samme lokale, el ler om de sidder hver for sig, kan de
følge med, imens dirigenten præsenterer de enkelte dagsordenpunkter og deltage i  de
løbende afstemninger. 
 
Alt sammen i et dokumenteret sikkert og brugervenligt system for mødeansvarl ige og
deltagere.

DELTAGELSE UAFHÆNGIG AF
FYSISK TILSTEDEVÆRELSE 

Med Assembly Conference Voting får du

Assembly Voting ApS, Park Alle 382, 2625 Vallensbæk, Danmark   
 Tel: 26169638.   @: info@aion.dk.   cvr: 25600665

Et system med mange
muligheder

Et brugervenligt
system

Et  sikkert
afstemningssystem

Et ressourcebesparende
system

Et system der kan sættes op til gængse krav

om fx ændringsforslag, kandidatopstilling,

spørgsmål og stemmeprincipper

Et system der let og sikkert kan betjenes af

lokale administratorer og deltagere

Et  sikkert system der validerer deltagere og sikrer

fuld integritet og anonymitet i stemmeprocessen

Et system der reducerer udgifter til

mødeforberedelse, mødeomkostninger og

administration i øvrigt.



KONFERENCE- OG
AFSTEMNINGSSYSTEM

Typer af møder

Assembly Conference Voting leveres som en komplet afstemningsløsning for både online-

deltagere og fysisk fremmødte.

 

Alle aktiviteter fra forberedelse, med opsætning og invitation af deltagere, t i l  den praktiske

gennemførelse og dokumentation af mødets afvikl ing, er indeholdt i  løsningen.

 

Løsningen bygger på erfaringer fra mere end 4.000 gennemførte lov- og vedtægtsbestemte

valghandlinger, og er designet ti l  at kunne imødekomme alle gængse krav ti l

deltagervalidering og stemmeprincipper. 

 

Assembly Conference Voting kan leveres som en selvbetjeningsløsning med introduktion ti l

lokale administratorer el ler som en full  service løsning med en valgkonsulent fra Assembly

Voting. 

 

Assembly Conference Voting indgår som en integreret del af Assembly Votings øvrige

produktunivers, og kan suppleres med fx Assembly Candidacy ti l  registrering af kandidater

eller Assembly Meetings ti l  forslagssti l lelse og debat forud for mødet.

 

Assembly Votings datahåndteringsprocesser er dokumenteret ud fra ISAE3000 standarden,

der sikrer at al le processer er transparente og i  fuld overensstemmelse med GDPR.

Generalforsamlinger
Årsmøder
Repræsentantskabsmøder
Og lign.

Konfigurationsmuligheder

Deltagervalidering
Deltagelseskoder
Deltagelseskoder og
BrugerID

Kommunikationsfunktioner
Visning af dokumenter og slides
Afstemninger
Observatørrolle uden stemmeret

Stemmeprincipper
Påkrævet antal stemmer
Maximum antal stemmer
Vægtede stemmer
Ranking
Split votes
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SÅDAN GENNEMFØRES MØDET
Invitation af deltagere
Deltagerne inviteres via mail el ler SMS.
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Validering af deltagere
Deltagerne valideres via personlig deltagerkode
og evt. BrugerID.

Præsentation af dagsorden, m.m.
På deltagerens konferenceapplikation vises
dagsorden, information sl ides, afstemninger m.m. 

Mødestyring
Det er dirigenten der styrer hvilke sider der
vises i  konferenceapplikationen. Herunder
afstemningstemaer.

Afstemninger
Dirigenten aktiverer hver afstemning.
Stemmesedlen vises automatisk på deltagernes
konferenceapplikation m. stemmeprocent og
nedtæll ing ti l  lukning for stemmeafgivelse.

Afstemningsresultat
Umiddelbart efter lukning af en afstemning vises
resultatet i  Konferenceapplikationen. De
samlede resultater kan efter endt møde
downloades.

Ændringsforslag og nye kandidater
Dirigenten kan løbende ti l føje afstemninger og
supplere stemmesedlen med fx nyopsti l lede
kandidater.

Mødedokumentation
Alle aktiviteter under mødet logges i  systemet
og indgår sammen med valgresultaterne som
mødedokumentation.



OPSÆTNING AF ASSEMBLY
CONFERENCE VOTING

1. Databehandleraftale (DBA)
Ved aftale fremsendes og underskrives en
gensidig DBA.

1. Databehandleraftale
(DBA)

2. Specifikation
af opsætning

3. Data

4. Opsætning af Assembly
Conference Voting 
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5. Korrektur, test
og godkendelse

6. Mødestart

2. Specifikation af opsætning
Specif ikation og planlægning af
konferencen

3. Data
 Data fremsendes i overensstemmelse med
DBA og specif ikation af opsætning.

4. Opsætning af Assembly
Conference Voting
Konfiguration af konferenceapplikationen
i overensstemmelse med specif ikationer.

5. Korrektur, test og
godkendelse
Konferenceapplikation gennemgås, testes
og godkendes inden mødestart.

6. Mødestart
Deltagerne ti lskrives umiddelbart før
mødestart,  og systemet viser hvor mange
deltagere der er logget ind.

Tidsplan
Tilskrivning ti l  deltagere med deltagerkoder
(mail el ler SMS)
Visuelt design af konferenceapplikation
Indhold og rækkefølge af præsentationssider
Afstemningstemaer og stemmeprincipper

 
 

Ændringer
Der kan tilføjes nye deltagere,
foretages ændringer i
præsentationer og stemmeadgang
under mødet. Herunder oprettes
nye afstemninger. Alle aktiviteter
logges.

Design
Konferenceapplikationen kan styles
i overensstemmelse med
organisationens ”brand” ved visning
af dagsorden, slides,
afstemningstemaer, resultater,
m.m.

Dirigent
Dirigenten kan selv styre
rækkefølgen på de slides der vises
og de afstemninger der
gennemføres. 

Valgkonsulent
En valgkonsulent kan stilles til
rådighed under mødet med henblik
på at betjene evt. ændringer i
forbindelse med mødeafviklingen.

Selvbetjeningsløsning
Assembly Conference Voting kan rekvireres
som en selvbetjeningsløsning, hvor
organisationen efter en introduktion selv får
adgang til at sætte systemet op.



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 ideen 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

Primære Systemer

Dokumenteret sikre valgsystemer

til lov- og vedtægtsbestemte valg

Registrering, validering og

præsentation af kandidater

Generalforsamlinger,

Borgerforslag og Høringer

Første digitale lov- og vedtægtsbestemte

valg i  DK (2001)

+4.000 gennemførte valghandlinger

+25 Mio. vælgere

+35.000 kandidatvalideringer

Full  service, Partner- og

selvbetjeningsløsninger
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