
ASSEMBLY VOTING KONFERENCEAFSTEMNING

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

Radiostyret afstemningssystem til fysiske forsamlinger



Assembly Voting Konferenceafstemning er løsningen ti l  afholdelse af digitale lov- og
vedtægtsbestemte afstemninger ved generalforsamlinger, årsmøder og l ign.  i  fysiske
forsamlinger. Dvs. forsamlinger hvor al le stemmeberettigede deltagere (op ti l  2000)
befinder sig på samme lokalitet under stemmeafgivelsen.
 
Assembly Voting Konferenceafstemning er sikkert og pålideligt afstemningssystem, der
fungerer uafhængig af internet el ler deltagernes egne enheder, fx smartphone eller tablet.
Deltagerne får udleveret en stemmeterminal,  og systemet samler selv stemmer ind vis en
krypteret radiostyret forbindelse.
 
Alt sammen i et dokumenteret sikkert og brugervenligt system for mødeansvarl ige og
deltagere.

HURTIGT, SIKKERT &
RESSOURCEBESPARENDE

Med Assembly Voting Konferenceafstemning får du:
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Et system med mange
muligheder

Et brugervenligt
system

Et dokumenteret 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 mødeansvarlige og deltagerne.

Et dokumenteret sikkert system der validerer

deltagere og sikrer fuld integritet og anonymitet i

stemmeprocessen.

Et system der reducerer udgifter til interne

ressourcer ifm. mødeforberedelse og

administration i øvrigt.



SIMPELT & NEMT

Brugervenligt

Hurtigt

Sikkert

Det skal være nemt og sikkert at afgive en stemme, og
derfor anvender Assembly Voting SunVote®'s M52LI Clicker, der
med sit brugervenlige design leverer en simpel og let betjent
brugerflade ti l  stemmeafgivelse.
 
Det er l igeledes vigtigt at afstemningen foregår i  et driftssikkert
system, hvor man ikke er afhængig af en masse forskell igt udstyr og
ti lgængelighed på dagen. Med Assembly Voting
Konferenceafstemning kan vi levere en dokumenteret sikker og
gennemtestet løsning ti l  det fysiske møde.

Uanset valgets kompleksitet,  vi l  stemmeterminalen levere en
simpel og intuitiv  let forståelig for nemt at afgive sin stemme
på den ønskede valgmulighed.
 
Stemmeterminalen markerer tydeligt i  displayet at
stemmen er afgivet og modtaget i  systemet.

Assembly Votings konferencesystem sikrer en hurtig og
præcis stemmeafgivelse og resultatopgørelse. 
 
Med en øjeblikkelig svartid
levere systemet resultater umiddelbart efter endt
stemmeafgivelse. Al le afstemningsresultater præsenteres i  en
let forståelig og overbliksskabende grafisk resultatoversigt.

Assembly Voting Konferenceafstemning anvender 2,4GHz ISM-
bånd forbindelse. 
 
Dette giver en hurtig og sikker kommunikation fra
stemmeterminal t i l  modtagerenhed, uden at være afhængig af
WiFi- forbindelser.

SunVote®'s M52LI Clicker

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



Når afstemningen åbnes af dirigenten er det muligt at afgive sin
stemme.
 
For at aktivere stemmeterminalen skal der trykkes på den grønne
"ok" knap. 
 
Herefter afgiver den stemmeberettigede sin stemme, ved at trykke
på det tal der matcher den ønskede valgmulighed.

Når diregenten har forhørt sig om alle har haft mulighed for at
afgive sin stemme og dette konkluderes, lukkes afstemningen.  
 
Resultatet opgøres umiddelbart efter lukning af afstemning og
præsenteres for deltagerne i en graf med resultat opgjort numerisk
og procentuelt,  samt med en opgørelse over stemmedeltagelsen.

Ved afgivelse af stemme vil  stemmeenheden gøre opmærksom på
stemmen er modtaget. 
 
Så længe afstemningen er igang, vi l  den stemmeberettigede have
mulighed for at ændre sin stemme. Det er den senest afgivne
stemmer der indgår i  resultatopgørelsen.

Ved en afstemning gennemgår den stemmeberettigede 3 trin, der gennem Assembly Votings
konferencesystem foregår hurtigt,  nemt og sikkert.

AFSTEMNINGSPROCESSEN

Stemme-
afgivelse

Resultat-
præsentation

Registrering
af stemme
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KONFIGURATION

Resultatpræsentation
Ved afslutning af afstemning, skifter
stemmetælleren farve fra grøn ti l  rød, hvilket
indikerer at afstemningen er lukket, og at det her
ikke længere er muligt at afgive sin stemme. 
 
Herved fremvises valgets resultat i  en
tydelig resultatgraf.

Præsentation af
afstemningstemaer

Når en afstemning påbegyndes, vi l  de
stemmeberettigede blive præsenteret for en
tydelig visuel præsentation af afstemningstema
og valgmuligheder. 
 
En grøn boks i  højre hjørne indikerer hvor
mange stemmer der afgivet. 
 
Den grønne farve indikerer at valget er aktivt,  og
at man har mulighed for at afgive en stemme.
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Typer af møder
Generalforsamlinger
Årsmøder
Repræsentantskabsmøder
Og lign.

Konfigurationsmuligheder

Stemmeprincipper
Påkrævet antal stemmer
Maximum antal stemmer
Vægtede stemmer
Ranking



OPSÆTNING

1. Specif ikation af opsætning 3. Korrektur, test og
godkendelse

2. Opsætning af Assembly
Voting Konferenceafstemning

4. Mødestart

Kunden modtager i  starten af forløbet en  l iste
over den data det kræves, for at kunne opsætte
div. valgtemaer og præsentation. 
 
På baggrund af data opsætter vores
valgkonsulent valgtemaerne m. andre ønsker.

Konferenceafstemningssystemet gennemgås,
testes og godkendes inden mødestart.

Konfiguration af konferenceafstemning i
overensstemmelse med specif ikationer.

Deltagerne får udleveret stemmeterminaler ved
ankomst. Mulighed for at t i l føje, ændre eller
fjerne deltagere, afstemningstemaer og
præsentationssider.

1. Specifikation af
opsætning

2. Opsætning af Assembly
Voting Konferenceafstemning

3. Korrektur, test
og godkendelse

4. Mødestart

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

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

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

Dirigent
Dirigenten kan selv styre
rækkefølgen på afstemningerne og det tidsrum
afstemningerne skal være åbne i.



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

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

salg@aion.dk     +45 26 16 96 38


