WiVo tiskne, vytváří usnesení, zápis, protokol
a tiskové zprávy
 snadná obsluha
 jednoduché řešení
 velmi výrazné zjednodušení administrace
WiVo je bezdrátové, ale umí komunikovat
i po běžné PC síti
 využití v historických objektech či halách nebo
volně v přírodě
 v případě pevné montáže využije stávající PC síť
WiVo umí spolupracovat se spisovými agendami
jiných výrobců
 propojení pomocí XML rozhraní
 jednoduchá implementace do jiných systémů
 rychlý import a export dat
WiVo je robustní databázový serverový systém
 serverové řešení umožňuje obsluhovat systém
z více míst najednou
 administrátorská konzole
 multiprojekční presentace mnoha formátů
WiVo umí spolupracovat se spisovými agendami
jiných výrobců
 propojení pomocí XML rozhraní
WiVo je český výrobek
 vývoj softwarové i hardwarové části
 individuální úpravy dle potřeb klienta






řízení diskuze
přihlašování
technická
indexovaný zvukový záznam diskuze

přehledné

kvalitní

WiVo zjednodušuje
systém zápisů
a zkracuje čas schůzování

 inteligentní import a export
obsahu zasedání
 celková doba hlasování
v řádu vteřin, do formátů
XML, Word, Exel aj.

přesné
okamžité a přehledné
výsledky hlasování,
grafy
 vývoj softwarové
i hardwarové části
 individuální úpravy
dle potřeb klienta

rychlé
bezpečné

jednoduché

Prezence zastupitelů,
neomezený počet
uživatelů
ZASTUPITELSTVA,
KONGRESY, SOUTĚŽE

 integrovaný nebo
stativový mikrofon
v každé jednotce
 reprodukce a indexovaný
záznam diskuse

 serverové řešení poskytuje
systém, ovládaný
z více míst najednou
 administrátorská
konzole
 multiprojekční presentace
mnoha formátů

WiVo šetří váš čas při zasedání

bezdrátové

PROFESIONÁLNÍ
HLASOVACÍ
SYSTÉMY
PRO ZASTUPITELSTVA OBCÍ,
MĚSTSKÝCH OBVODŮ
A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V ČR

1
2
3
4

WiVo SW
 rychlý zápis ze zasedání
 manuální zadání hlasování
 jednoduché ovládání

WiVo Basic





inteligentní import a export
nezničitelné provedení
jednoduché ovládání
přehledné zpracování

WiVo Element





signalizace stisku kláves
integrovaná nabíječka
spořič energie
kontrolka stavu zařízení

WiVo Boss
 tlačítko aktivace mikrofonu
 port UTP
 5 hlasovacích kláves

5

WiVo LAN

6

WiVo LAN - PC

 port UTP
 čipová identifikace
 pevně zabudovaná jednotka






umožňuje hlasovat síťově
ovladání v libovolném PC
výsledky lze vidět v PC
atypický způsob hlasování

Možnost vlastního potisku
hlasovátka

Sběrný bod – je zařízení pro modifikaci
dat na radiový signál a zajišťuje jeho
vysílání/přijímání. Je uzpůsobeno snadnému
umístění v místnosti pomocí úchytu na
stativ, případně lze skrýt např. do podhledu.

Úprava softwaru dle vašich
požadavků

Administrátorská konzole – poskytuje
přehledné informace o všech zasedáních
(textový obsah, výsledky hlasování),
správu jednotlivých zastupitelů, stran
a přidělených zařízení.

Možnost pronájmu asistenta
či technika na vaší akci.
Nebo zaškolení technika
a odkoupení systému.

Servis a upgrade systému

Vlastní skin – znak města
nebo strany či společnosti

Projekce – poskytuje přehled
o právě projednávaných
bodech jednání, návrzích
a změnách, o probíhající
diskusi s frontou diskutujících
a hlasování včetně výsledků
hlasování.

Zapojení a řízení za pomocí
našeho technika na vyžádání.
Garance nejvyšší jistoty při
hlasování

Jednoduché zobrazení dokumentů Word, Excel, PDF
či Openoffice už v základní
ceně WiVo.
Zvukový záznam ze zasedání
ve formátu MP3

Bezdrátový ovladač - je rozměrově podobný dálkovému ovladači TV.
Je vybaven tlačítky pro volbu při hlasování a účast v diskusi se signalizací
stavu stisku, stavovými LED, skrytým vypínačem a konektorem pro nabíjení.
Komunikuje bezdrátově, přenos signálu je zajištěn protokolem se 100%
verifikací bez možnosti ztráty dat (elektromagnetická kompatibilita a certifikáty
ISO 9001:2000 Atmel, Aurel). Dosah na volném prostoru až 100m.
Jádro systému - je postaveno na
technologii client server s aktivním
serverem a na virtuálním stroji. Net.
Jako databázový stroj využívá MS
SQL server ve verzi 7.0

Přenos dat radiovým signálem je zabezpečen
speciálním kódovaným protokolem. Zařízení
pracuje bez problémů v extrémním prostředí
při pořádání konferencí spolu s řadou jiných
bezdrátových zařízení (GSM, WiFi, tlumočnická
zařízení, konferenční technika, bezdrátové
telefony…)
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Novákových 20a
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tel.: 266 190 390
e-mail: info@wivo.cz

ditributor systému WiVo

