: Kandidatmodul
ÉN SAMLET LØSNING TIL REGISTRERING, VALIDERING
OG PRÆSENTATION AF KANDIDATER
Kandidatmodulet er en sikker og let betjent løsning til opstilling af kandidater.
Modulet integrerer og dokumenterer hele
opstillingsprocessen.

Assembly Votings kandidatmodul er en samlet løsning,
der sikrer dokumenteret efterlevelse af alle vedtægtsbestemte opstillingskrav. Det giver organisationen betydelige administrative besparelser, minimerer risikoen for
fejl og skaber legitimitet omkring opstillingsprocessen.

Resultatet er betydelige administrative
besparelser og en optimal start på valgkampen for kandidater og vælgere.

Det enkelte kandidatmodul kan tilpasses alle gængse
opstillingskriterier og kan brande organisationen bag
kandidatopstillingen i det grafiske design af løsningen.
Erfaringerne med kandidatmodulet har vist, at løsningen
bidrager til;
•
•

at flere kandidater stiller op
en højere stemmeprocent.

Ved at skabe et ensartet, troværdigt og let tilgængeligt
overblik over de opstillede kandidater bliver det nemmere for vælgerne at træffe deres valg, hvilket vores erfaringer viser øger stemmeprocenten.
Kandidatmodulet er let at gå til for kandidater, stillere,
valgansvarlige og eksterne uvildige revisorer. Det giver
en smidig og dokumenteret opstillingsproces med fokus
på valgets temaer fremfor på administrationen af de
mange opstillingsdokumenter.

Leverandør til det danske folkestyre

Funktioner i Kandidatmodulet
•
•
•
•

Kandidat- og listeregistrering. Dokumenteret registrering af kandidatur og/eller lister
Kandidat- og listevalidering. Dokumenteret validering og bekræftelsesprocedure baseret på valideringsparametre
Stillerregistrering og validering. Invitations-funktion, dokumenteret registrering og validering af stillere
Kandidatpræsentationer. Personligt log-in for kandidater til præsentation af kandidatur i tekst og billeder

•
•
•

Sociale medier. Integration af kandidatprofiler med
sociale medier; Facebook, LinkedIN, Youtube og egne
hjemmesider
Find din kandidat. Mulighed for at besvare udsagn
og finde match mellem vælgere og kandidater
Proceskrav. Redigeringsregler, lukning for redigeringsmulighed, offentliggørelsestidspunkt, adgang til
kandidatoversigt for kandidater med log-in før offentliggørelse, m.m

End To End - Fra kandidatopstilling til valg

Fakta om Kandidatmodulet
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Første version af Assembly Voting Kandidatmodul blev lanceret i 2006.

Fase 1 - Modulopsætning
•
•
•
•

Opstillingskrav
Indstillinger af funktioner og data upload
Grafisk udtryk
Test og dokumentation

Dokumenteret erfaring med 100 danske
og internationale lov- og vedtægtsbestemte kandidatrekrutteringer med mere
end 10.000 registrerede og validerede
kandidater.
Kandidatmodulet kan konfigureres til
specifikke krav, f.eks. valideringsparametre, stillere, regioner, lister/kandidater,
redigeringsregler, dokumentation etc.
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Fase 2 - Kandidatregistrering
•
•
•
•

Oprettelse af kandidatprofil med log-in
Autovalidering af kandidater og stillere
Bekræftelsesprocedurer
Profilredigering

Anvendt af kommuner, fagforeninger, demokratiske organisationer, boligforeninger, energiselskaber, m.fl.
Assembly Voting er SAAS (Software-asa-service) løsninger, der kan erhverves til
at udføre en enkelt kandidatrekruttering
eller flere over en periode.
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Fase 3 - Vælgeradgang
•
•
•
•

Opgørelse af endelig kandidatliste
Lukning af profilredigering
Åbning for vælgeradgang
System og performancedokumentation

Dokumenteret sikker system (applikation, server og hosting) og datahåndtering
af personfølsomme oplysninger. Under
løbende kontrol af uvildige revisionsvirksomheder

Assembly Voting er baseret på ideen om at styrke den demokratiske deltagelse i samfunds- og foreningsliv, gennem sammentænkning af demokratiske processer og nye
teknologiske muligheder for debat, brugerinddragelse og sikre valghandlinger. Vi var den første udbyder af elektroniske valg i Danmark, og er i dag markedets største
leverandør med ansvaret for 700 lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger med mere end 12.000.000 vælgere. Assembly Voting er partner i forskningsprojektet DemTech
ved IT Universitetet i København, der er blandt verdens største satsninger på udvikling af sikker teknologi til elektroniske valghandlinger.
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