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WiVo Census
Sof tware p ro ef ektivn í správu valn ých h romad
Wi Vo Census je jediné efekti vní řešení při hlasování většího počtu podílníků s různou váhou hlasu.
Podílník
Vlastní bezdrá tový ovlada č Wi Vo s identifika cí jménem, případně čipovou autori za cí a R-FID
identi fika cí přítomnosti v sále. Ovládá s ta v přítomnos ti s okamži tým započtením a zobra zením
usnášenís chopnos ti na projekci . Na výběr jsou základní s ta vy přítomen, nepřítomen, omluven (lze
rozš íři t o libovolný počet i ndi viduálních s ta vů). Podílník hlasuje, váha hlasu je předem nasta vena .
Průměrné hlasování včetně sečtení, zobra zení a zápisu hlasů trvá 9 sekund, je několikanásobně kra tší a
100%-ní oproti klasickým metodám. Podílník se elektroni cky přihlašuje do diskuze s příspěvkem nebo
techni ckou pozná mkou, s voji pozici ve frontě sleduje na projekci . Příspěvek je snímán i ntegrovaným
mi krofonem, oindexová n pro pozdějš í snadné hledání a uložen na disk.
Předseda
Řídí zasedání, na osobní obra zovce sleduje usnášenís chopnost, frontu diskutujících, s ta v a
výsledky hlasování případně jiné voli telné informace. Má k dispozi ci všechny funkce hlasova cí jednotky
Wi Vo jako zas tupi tel plus pri ori tní mikrofon pro vs tup do diskuse.
Správce
Upra vuje a vytvá ří textový obsah bodů a ná vrhů jednání, zobra zuje projedná vaný obsah na
projekci . Je prodlouženou rukou předsedy. Spouš tí hlasování a diskusní příspěvky podílníků s možností
změny pořadí. K dispozi ci má nástroje na tvorbu usnesení, tiskových zprá v, s tatis tik s oka mži tým
tiskem.
Při přípra vě obsahu zasedání využívá automa ti ckých importů dokumentů z běžně
používaných aplika cí MS Word, MS Excel . Tvorba usnesení a jiných definovaných výs tupů probíhá
automa ti cky, spoří des ítky hodin prá ce oproti původním pos tupům. V případě používání jiných
centrálních aplika cí je připra veno propojení protokolem XML na serverové úrovni, cel ý proces je pak
zcela automa ti cký. Sys tém je připra ven pro indi vi duální klientské nasta vení.
Servis
Vlastní podrobná diagnos tika s ys tému poskytuje pro obsluhu i servis uži tečné informa ce o
jednotli vých čás tech s ys tému i událostech. Většina problémů je řešena a ods traněna dálkovou sprá vou,
zá vady na ha rdwa re poskytnutím náhradního za řízení a následnou opra vou, zpra vidla do 48 hodi n.
Bezpečnost
Bezdrátový přenos da t je jiš těn speciálním protokolem s nulovou ztrá tou. Ukládaná da ta jsou
šifrována , to je důleži té zejména u anonymních hlasování.
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Sof tware p ro ef ektivn í správu valn ých h romad
Jádro systému - je pos ta veno na technologii client server s akti vním serverem s využitím pla tformy
.NET 2.0. Jako databá zový s troj využívá MS SQL server 2005. Aplikaci je možno používa t plně síťově více
administrá tory. Mi nimální požada vky na HW: Intel P4, 512MB, 40GB, 2x VGA nebo DVI výs tup,
Wi ndows 2000, XP, Vis ta . Sys tém umožňuje více ins talací (ZM, RM) s oddělenými da tabá zemi .
Administrátorská konzole - pos kytuje přehledné informace o všech zasedáních (textový obsah,
výsledky hlasování), sprá vu jednotli vých podílníků s nasta vením vá hy hlasu, skupin a přidělených
za řízení, umožňuje online edi ta ci textů probíha jícího jednání, řízení diskuse a hlasování. Podporuje
duální zobra zení (předseda řídí a sprá vce určuje, které informa ce jsou vidět na projekci).
Správa dok umentů - s oučástí s ys tému jsou edi ta ční nás troje na tvorbu obsahu zasedání, i mporty
zasedá ní ze s tá vajících dokumentů MS Word, MS Excel , HTML, exporty do MS Word, MS Excel , HTML a
tisky protokolů o hlasování a zprá v z jednání. Pomocí XML rozhraní l ze online propojit se s ys témy pro
sprá vu dokumentů a s webovými aplikacemi .
Presence - poskytuje aktuální i nforma ce o usnášeníschopnos ti a přítomnosti jednotli vých podílníků. Má
pevně definova né sta vy přítomen a nepřítomen a libovolné množs tví uži va telsky definova telných s ta vů
(omluven, dočasně nepřítomen…).
Hlasování - pomocí bezdrá tového ovlada če podílník v jednom kroku vol í ze 3 možnos tí (pro, proti ,
zdržel se). Délku hlasování lze nas ta vi t případně ukonči t ručně, odpočet je zobra zen na projekcích,
za čá tek a konec je a vizován zvukovým si gnálem. Výsledky hlasování jsou okamži tě zobra zeny na
projekcích ve volitelné formě (přija t/nepři ja t; počty pro, proti , zdržel se, nehlasoval, omluven; poměr
výsledků hlasování; gra f hlasování; výpis s ta vu hlasování jednotli vých zastupi telů s gra fickou, ba revnou
signaliza cí)
Tajné hlasování – probíhá podobným způsobem jako běžné hlasování, výsledky jsou zobra zeny na
projekcích bez výpisu s ta vu hlasování jednotli vých podílníků, v počíta či jsou uloženy pouze hodnoty bez
při řa zení podílníků.
Diskuse - pomocí bezdrá tového ovlada če se podílník sám přihlašuje či odhlašuje s příspěvkem,
s techni ckou poznámkou. Sta v volby je zobra zen na ovlada či , blikáním LED je účastník upozorněn, že
při chází na řadu. Sta v pořa dí účastníků ve frontě a délka příspěvku se zobrazuje na a dminis trá torské
konzoli a i nstalova ných projekcích (LCD moni tor, projekční plá tna ). Sprá vce má možnost na pokyn
předsedajícího manuálně za řadi t libovolného účastníka do diskuse. His torii diskuse je možno
a rchi vova t. Do diskuse l ze za řadi t diskutující z veřejnos ti se všemi výše popsanými vlas tnos tmi.
Zvukový záznam - je pořízen a di gitalizován do jednotli vých indexovaných souborů MP3 a uložen na
disk. Vyhledání příspěvku konkrétního řečníka v celé historii záznamů je otá zkou několika vteřin.
Zá zna my je možné a rchi vova t.
Tisk - protokolů o hlasování lze nas ta vit automa ti cky po odhlasování. Tiskové sesta vy l ze definova t
(usnesení, zápis , jednotli vé body…), při způsobit dosa vadním formá tům, opa třit hlavi čkou.
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Projekce - poskytuje přehled o prá vě projedná vaných bodech jednání, ná vrzích a změná ch, o
probíha jící diskusi s frontou diskutujících a hlasování včetně výsledků hlasování. Projekci lze pro
kompletní pokrytí zasedací mís tnos ti realizova t pomocí projektorů, pomocných LCD displa y či plošných
obrazovek v libovolném množství.
Správa zařízení - přehled o všech ha rdwa rových komponentech a jeji ch sta vu. Výpis událostí
probíha jících jak v ha rdwa rových, tak v s oftwa rových komponentách pro rychl ou detekci a ods tranění
chyb (dálková sprá va ).
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WiVo Element, Compact, Boss a Line
Bezdrátová hlasovací jednotk a WiVo - zá řízení velikos ti mobilního telefonu. Je vyba veno při hlašovací
klá vesou, klá vesami pro volbu při hlasování a pro účas t v diskusi s LED signaliza cí s ta vu s tisku, tlačítkem
pro akti va ci mi krofonu, portem pro čipovou i dentifika ci a portem pro nabíjení. Komunikuje bezdrátově
v bezli cenčním pásmu na frekvenci 2,4 GHz, přenos signálu je za jištěn speciálně vyvi nutým protokolem
se 100% veri fika cí bez možnos ti ztrá ty da t. Dosah na volném pros toru až 300 m. Napájení pomocí Li -ion
dobíjecích článků. Pohotovostní doba na jedno nabi tí cca 130 hodin, signaliza ce s ta vu očeká va ného
vybi tí červenou LED cca 4 hodiny.
Bezdrátová hlas ovací jednotka WiVo Boss – s tolní bezdrá tová va rianta , na víc je vyba vena tlačítkem
pro priori tní akti va ci mikrofonu a kvalitním mikrofonem na ohebném ra meni . Ka paci ta baterie a ž
trojnásobná .
Hlasovací jednotka WiVo Line – s tolní va rianta komunikující po běžné počíta čové síti UTP PoE bez
použití přída vných napájecích zdrojů. Jednotka je osa zena kvalitním mi krofonem na ohebném rameni.
WiVo Receiver - je za řízení připojitelné do běžné počíta čové s ítě s vlas tní IP a dresou za jišťující
bezdrá tovou komuni ka ci s hlasova cími jednotkami . Na pájení po UTP bez síťového zdroje. Snadné
umístění v místnos ti pomocí úchytu na s ta ti v, případně l ze skrýt do podhledu.
WiVo Power - zdroj energie pro hromadné nabíjení hlasova cích jednotek (6 a ž 40 portů).
Identifikační čip – po zasunutí do příslušného portu jednozna čně identi fikuje ma jitele hlasovací
jednotky, může sloužit k automa ti ckému přihlášení.
RFID čip a RFID brána - evi duje přítomnos t hlasova cí jednotky v mís tnos ti .
Výměna poškozeného ovladače - výměna při děleného za řízení v adminis trátorské konzoli za náhradní
(změna ID) spolu s fyzi ckou výměnou.
Bezpečnost - osobní držení přiděleného bezdrá tového ovlada če WiVo se jménem podílníka (každý
ovladač má čip s jedinečnou identifi kací) za ručuje dosta tečnou ochra nu a za mezuje ztrá tám
identi fika čních ka ret, případně druhý s tupeň i dentifika ce pomocí externího identi fika čního čipu. Přenos
da t radi ovým signálem je zabezpečen speciálním kódovaným protokolem. Za řízení pra cuje bez
problémů v extrémním pros tředí při pořá dání konferencí spolu s řadou jiných bezdrá tových za řízení
(GSM, Wi Fi, tlumočni cká za řízení, konferenční technika , dálkové ovlada če, bezdrátové telefony…).
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Vlastnosti hlasovacích jednotek
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Přihlašovací klávesa









Signalizace Přihlášen









Signalizace stisku kláves LED









Identifikační pole (jmenovka)









Integrovaný mikrofon / blikající LED







Tlačítko aktivace mikrofonu








Počet hlasovacích kláves

Automatický Power Off







Integrovaná nabíječka







Lokalizace čipem RFID



Baterie Li-ion s dvojnásobnou výdrží







Kontrolka online/stav baterie







Spořič energie







Port pro čipovou identifikaci

















Port UTP
Port pro sluchátka







