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Szanowni Państwo
T.E.UnivComp Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie informatycznej obsługi głosowań i
rejestracji uczestników podczas Walnych Zgromadzeń i innych spotkań. Firma nasza działa na
rynku od kilku lat, dysponując doświadczeniem w dziedzinie organizacji obrad i komputerowej
techniki liczenia głosów.
Do Państwa dyspozycji pozostawiamy naszych specjalistów, którzy zorganizują cały proces
związany z przygotowaniem oraz przebiegiem zgromadzenia, oferując:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie i wykonanie komputerowego spisu uczestników Zgromadzenia w oparciu o
dostarczoną przez Zamawiającego listę osób uprawnionych,
rejestrację przybyłych uczestników i wydrukowanie listy obecności,
przeprowadzenie głosowań wraz z automatycznym obliczaniem wyników,
prezentację wyników głosowań na tablicy świetlnej i w postaci protokołu dla komisji
skrutacyjnej,
opracowanie na żądanie wydruków szczegółowych (imiennych itp.),
przygotowanie i omówienie scenariusza pod kątem ewentualnego wykonania usługi,
przewodniczenie przez stosownie upełnomocnionego przedstawiciela T.E.UnivComp,
streaming głosu i obrazu wraz z profesjonalną obsługą cyfrowych kamer
wideokonferencję kilkuosobową, do ponad 20 uczestników
instalację urządzeń do nagłośnienia sali,
rejestrację przebiegu spotkania - dźwięku i obrazu,
wykonanie stenogramów z nagrań własnych i powierzonych
wynajem sal, tłumaczenie symultaniczne i inne usługi związane z organizacją spotkania,
prezentację multimedialną.

Przedstawiony powyżej zakres usług jest kompleksowy i oczywiście możecie Państwo
skorzystać tylko z niektórych jego elementów.
Specjalizujemy się w bezprzewodowej technice liczenia głosów, która pozwala wykonać
zlecenie w krótkim czasie, ograniczając akt głosowania do niezbędnego minimum, zapewniając
jednocześnie komfort i wygodę oraz oszczędzając czas uczestnikom zebrania.
Atutem naszej firmy jest również organizacja przebiegu obrad, poparta doświadczeniem osób
obsługujących zebrania, a także uproszczona procedura liczenia głosów, dzięki ergonomicznym i
prostym urządzeniom elektronicznym. Ciągła praca nad modernizacją sprzętu i udoskonalaniem
własnego, autorskiego programu komputerowego pozwala nam zaoferować Państwu usługę
wysokiej jakości.
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Akt głosowania polega na tym, że każdy z uczestników, po zarejestrowaniu otrzymuje od
przedstawiciela naszej firmy:
1. indywidualny mandat do głosowania w formie klucza elektronicznego, w którym
zakodowana jest siła głosu jaką reprezentuje udziałowiec.
Klucz elektroniczny jest znacznie lepszym nośnikiem niż karta magnetyczna, używanie
których zarzuciliśmy, ponieważ niemożliwie jest jego rozkodowanie
2. następnie po zalogowaniu, udostępniamy indywidualne pulpity do głosowania w ilości
wystarczającej do przeprowadzenia głosowań nawet przy 1000 uczestnikach.
Indywidualne pulpity wykluczają konieczność przemieszczania się głosujących po sali,
umożliwiając głosowanie z każdego miejsca na sali,
3. wyniki głosowania przekazywane są za pośrednictwem fal radiowych, wykorzystując
szyfrowanie transmisji, do centralnego komputera systemu, gdzie następuje zliczanie
głosów. Natychmiast po zakończeniu głosowania na elektronicznej tablicy wyświetlamy
wyniki, a Komisji Skrutacyjnej przekazujemy protokół papierowy.
Cały akt głosowania trwa od 30 do 120 sek.
Usługę u Państwa wykonywać będą:
1. od strony logistycznej doświadczeni specjaliści z odpowiednim przygotowaniem
merytorycznym, doskonale orientujących się w zasadach i przepisach dotyczących
głosowań,
2. od strony obsługi systemu wysokiej klasy informatycy.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące organizacji i techniki głosowań.
Naszymi klientami są banki, izby notarialne, spółki w tym giełdowe, Giełda Papierów
Wartościowych, stowarzyszenia itp.
Zapraszamy na naszą stronę internetową : www.univcomp.pl
www.univcomp.waw.pl

Zapraszamy do współpracy.
Jan MATYKIEWICZ
tel.kom. 603 943 589
mail: jan.matykiewicz@univcomp.pl
jan.matykiewicz@univcomp.waw.pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd: Jan Matykiewicz - Prezes
KRS 0000121558
Kapitał zakładowy 86 000 zł /opłacony w całości/
www.univcomp.pl
www.univcomp.waw.pl

