
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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Wilt u uw volgende vergadering naar een hoger plan tillen?

Heeft u een vraag, wilt u meer informatie of wilt u iemand spreken uit onservaren team? 
Vul dan het formulier hiernaast in, we nemen zo snel mogelijkcontact met u op. We kijken 
uit naar uw bericht.



De voordelen van digitaal stemmen

Volledig controlespoor 
van alle stemactiviteit.

Beter voor het milieu doordat 
er geen papieren stembiljetten 

worden gebruikt.

Betere 
beveiliging.

Lagere personeelskosten doordat 
aan het einde van de vergadering 

geen stembiljetten hoeven te 
worden geteld.

Volmachtstemmen worden 
in de uitslag meegenomen.

Indien nodig kunnen er 
smartcards worden gebruikt 

voor de identificatie van leden.

Meer democratie bij 
juridisch complexe 
aangelegenheden.

Direct een kloppende 
uitslag, stemmen

in real time.



Hoe het werkt

Scherm

Het stemapparaat is voorzien van 
een groot kleurenscherm. Dankzij 
dit extra grote scherm kunnen alle 
kiesgerechtigden de vragen duidelijk zien.

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.

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.
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Hoewel de apparaten van Lumi geschikt zijn voor 
verschillende soorten stemmingen, worden de 
traditionele opties ‘Voor’, ‘Tegen’ en ‘Onthouding’ het 
vaakst gebruikt.

Multi motion voting

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.
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Deze geavanceerde oplossing van Lumi is geschikt 
voor verschillende soorten stemmingen, waaronder 
verkiezingen met meerdere rondes en zelfs 
afvalrondes.
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