1. Administration

Opsætning
 Valg af afstemningstype
(offentlig, udvalgte mv.)
 Opsætning: kriterier, valgmuligheder,
datoer mm.
 Valg/import af medlemmer/stemmeberettigede

4. Under afstemning
Under afstemning
 Afstemning kan være sat til at
deltagere og/eller administrator kan se
fordelingen løbende
• Skjult indtil afstemning
er slut *
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2. Udsendelse

Udsendelse
 Invitation til afstemning via
e-mail/sms
 Mulighed for brevflette
 PDF generator til dannelse af breve til
traditionel post

5. Efter afstemning
Efter afstemning
• Når afstemning er afsluttet kan
resultatet vises alt efter afstemningstype og grad af sikkerhed der er
opsat *
• Resultatet kan vises online med det
samme eller når trediepart * har
godkendt resultatet

3. Afstemning

Selve afstemning
 Kan ske fra computer/tablet/
smartphone/sms
 Sker fra SSL krypteret side og kræver
login eller via unikt link
 Kan kun ske i det dato-/tids interval
opsat af administrator

*

 Afstemning kan håndteres af uvildig
tredjepart (revisor, advokat, bureau
el.lign.) således at habiliteten sikres
 Visning/optælling af afstemningsresultatet
 Sikker afvikling af afstemning (SSL
krypteret forbindelse)
 Sikker log-on sikrer fuld anonymitet
 Enkle processer og brugervenligt

Fakta og detaljer
Når der er oprettet en afstemning kan man importere
deltagere som skal være med fx via et udtræk fra
medlems database eller anden datakilde.
Invitation til at stemme kan ske via e-mail/sms - der er
også mulighed for at danne adresser via PDF generator og
sende traditionel post. Metoderne kan naturligvis
kombineres. Deltagelse i afstemning kan ske fra computer,
tablet, smartphone, sms.
En invitation per e-mail vil indeholde et unikt link, som går
direkte ind til afstemning. Man ser kvittering når
stemmen er afgivet.
En invitation per SMS vil indeholde information om
hvordan der stemmes. Fx: “445 stem a”. Når stemmen er
afgivet korrekt modtages SMS kvittering.
En invitation pr brev indeholder information om hvordan
der stemmes og et sæt unikke stemme-/QR-koder som
anvendes for at kunne tilgå afstemning.

Integration eller selvstændig løsning

Afstemning kan forløbe helt uden “ejeren” har noget
med det at gøre - og ejeren kan ikke se hvem eller hvad
der er stemt. I forløbet kan det vælges om ejeren må
kunne se stemmeprocenten løbende + eventuelt delresultater undervejs – og om/hvordan ejer/deltagere
skal have adgang til resultatet når det endelige resultat
foreligger.
De egenskaber, regler/kriterier der på den måde sættes
op for en afstemning er synlige på afstemning og kan
ikke ændres efter afstemning er påbegyndt.
Alle der stemmer kan være trygge og kender de vilkår
der stemmes på.

Integreret løsning

• Afstemningsmodulet kan være fuldt integreret med
nuværende website hvis dette hostes hos mobillos.dk
• Kan benyttes som et 100% selvstændigt site
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Der vil kunne stemmes valgfrit fra computer, tablet,
smartphone eller SMS. Man kan kun stemme én gang.
Der er en variabel omkostning forbundet med
invitationer/stemmer via SMS og invitationer via
traditionel post.

Selvstændig løsning

