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Het stemapparaat met
toetsenbord van Lumi
Lumi’s gerenommeerde systeem voor
digitaal stemmen is gebaseerd op unieke,
gebruiksvriendelijke, 100% veilige en accurate
technologie met versleuteling.
Daarmee stroomlijnen klanten niet
alleen het stemproces, maar
alle onderdelen van een
vergadering waarbij wordt
gestemd, ongeacht
de omvang. Elk
jaar worden onze
stemapparaten
gebruikt bij
duizenden AVA’s
en vergaderingen
met stemming
over de hele
wereld.
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De voordelen van
digitaal stemmen

Volledig
controlespoor van
alle stemactiviteit

Beter voor het
milieu doordat
er geen papieren
stembiljetten
worden gebruikt

Betere
beveiliging

Indien nodig kunnen
er smartcards worden
gebruikt voor de
identificatie van leden

Meer democratie bij
juridisch complexe
aangelegenheden

Lagere personeelskosten
doordat aan het
einde van de
vergadering geen
stembiljetten hoeven
te worden geteld
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Direct een
kloppende uitslag,
stemmen in real
time

Volmachtstemmen
worden in
de uitslag
meegenomen
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Hoe het werkt
SCHERM
Het stemapparaat is voorzien van een groot
kleurenscherm. Dankzij dit extra grote
scherm kunnen alle kiesgerechtigden de
vragen duidelijk zien.

QWERTY-TOETSENBORD
Dankzij het QWERTY-toetsenbord verloopt
de vragenronde een stuk soepeler, doordat
gebruikers berichten met identificatie
aan de voorzitter kunnen sturen, als deze
functie is ingeschakeld en de vergadering
daarvoor geschikt is.

MICROFOON
Het apparaat is voorzien van een ingebouwde
microfoon, waarmee gebruikers die iets willen zeggen
zich kunnen aansluiten bij een sprekerswachtrij. De
voorzitter krijgt een lijst te zien van alle leden die iets
willen bijdragen en selecteert daaruit een spreker.
Vervolgens wordt de microfoon van het apparaat van
dat lid geactiveerd. Om een vraag te stellen spreekt
het lid in de microfoon op de hoek van het apparaat.
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Stemopties
Hoewel de apparaten van Lumi geschikt
zijn voor verschillende soorten
stemmingen, worden de traditionele
opties ‘Voor’, ‘Tegen’ en
‘Onthouding’ het vaakst gebruikt.
Omdat bij bedrijven vaak grote
aantallen onderwerpen besproken
worden en het veel tijd kan
kosten om daarover te stemmen,
heeft Lumi Multi Motion Voting
(MMV) ontwikkeld. Met MMV
kunnen alle onderwerpen aan
het begin van de vergadering
direct worden geopend, zodat
leden kunnen stemmen totdat de
stemming wordt gesloten.
Deze geavanceerde oplossing van
Lumi is geschikt voor verschillende
soorten stemmingen, waaronder
verkiezingen met meerdere rondes en
zelfs afvalrondes.

Neem voor meer informatie over onze stemapparaten contact op met
een van onze teamleden. Wij zijn u graag van dienst.
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Contactpersoon
AUSTRALIË

ZUID-AFRIKA

Naam: Oliver Bampfield

Naam: Andrej Vladar

E-mail: oliver.bampfield@lumiglobal.com

E-mail: andrej.vladar@lumiglobal.com

Telefoonnummers:

Telefoonnummers:

Sydney: +61 2 8075 0100

Gauteng: +27 87 806 4284

Melbourne: +61 3 8669 5160

West-Kaap +27 21 065 0355

CANADA

SINGAPORE

Naam: André Cinq-Mars

Naam: Merion Trask

E-mail: andre.cinq-mars@lumiglobal.com

E-mail: merion.trask@lumiglobal.com

Telefoonnummers:

Telefoonnummer: +65 (0) 6385 6676

+1 514-642-3664
+1 866-449-3664

VERENIGD KONINKRIJK
Naam: Pete Fowler

BELGIË

E-mail: peter.fowler@lumiglobal.com

Naam: Rita Baeyens

Telefoonnummer: +44 3300 583 952

E-mail: rita.baeyens@lumiglobal.com
Telefoonnummer: +32 3 740 33 00

VERENIGDE STATEN
Naam: Simon Bryan

FRANKRIJK

E-mail: simon.bryan@lumiglobal.com

Naam: François Lenormand

Telefoonnummer: +1 612 851 2037

E-mail: francois.lenormand@lumiglobal.com
Telefoonnummer: +33 1 84 19 57 80
HONG KONG
Naam: Merion Trask
E-mail: merion.trask@lumiglobal.com
Telefoonnummer: +852 3728 9700
NEDERLAND
Naam: Frank Schoonhoven
E-mail: frank.schoonhoven@lumiglobal.com
Telefoonnummer: +31 346 860 000
MIDDEN-OOSTEN
Naam: Yousef Qaren
E-mail: yousef.qaren@lumiglobal.com
Telefoonnummers: +971 4 501 5505
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