DominoServ
Vse za splet
na enem mestu.

Spletne storitve

DominoVoting

Spletna aplikacija za tajno glasovanje

V času digitalizacije in vse večjega oddaljenega dela so učinkovite digitalne storitve ključ do
nemotenega in kakovostnega dela. V času, ko je obseg odgovornosti še povečan, je potrebno
zagotoviti optimalno izvedbo nujnih aktivnosti z minimalnimi napori za vas in uporabnika. To
lahko samodejno stori avtomatizirana aplikacija in sistem, ki z nekaj koraki varno in hitro izvede
glasovanje in vam vrne končni rezultat.
»

Usklajeno z GDPR in ZVOP

»

Zagotovljena tajnost glasovanja

»

Varno SSL šifriranje podatkov

»

Enostavno glasovanje za volivce

»

Enostavna administracija in urejanje

»

Vizualiziran izpis rezultatov

»

Časovna omejitev glasovanja

»

Možnost glasovanja za
poljubna vprašanja

»

Tajnost rezultata volivca

Naročila
in informacije

040 842 313

servis@domdesign.si

Aplikacija za tajno glasovanje DominoVoting
omogoča naročnikom varno, hitro in učinkovito
izvedbo glasovanj na daljavo za vse vrste
vprašanj.
Z naročilom pridobite nadzorno ploščo preko
katere na enostaven način kreirate in sprožate
glasovanja, sami, brez potrebe po zunanjih
izvajalcih ali brez asistence zunanjih izvajalcev.
Glasovanjem nastavljate časovne omejitve
oziroma trajanje, dodajate in urejate volivce,
jim ob sprožitvi glasovanja pošljete povabila,
med glasovanjem spremljate vmesne tajne
izzide, ob izteku pa pregledujete in izpisujete
rezultate.
Vse to varno preko SSL šifriranega kanala in
tehnologije usklajene z zakonoma ZVOP in
GDPR. Vaši podatki bodo varni in hranjeni v
skladu z določili. V sistemu bodo anonimizirani,
do izračunov pa boste vedno lahko dostopali.
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DominoVoting

Tehnične specifikacije
Spletna tehnologija

DominoCMS

Spletni izpis rezultatov

html

Gostovanje

DominoServ

Grafična vizualizacija

grafi

Uporabniški vmesnik

ModusAdmin,
DominoAdmin,

Izvozi

csv (xlsx)

Tisk rezultatov

pdf

Varno šifriranje podatkov SSL

Vsebina paketov
Funkcija / paket

S

M

L

Referenca

DV-25-01

DV-25-02

DV-25-03

Uporabniški računi za urejanje

1

2

3

Št. volivcev

30

50

100

Glasovanj (mesečno)

1

3

5

Dodatna glasovanja (trimesečna poraba)

1

1

2

Št. vprašanj (na glasovanje)

3

5

10

Avtomatsko povabilo volivcev

email

email

email

Avtomatsko seštevanje in statistika

x

x

x

Časovna omejitev glasovanja

x

x

x

Opomnik pred iztekom glasovanja

-

-

email

Ponovno ročno povabilo (vseh, ki še niso glasovali)

email

email

email

Cena (EUR) / mesec (zakup min 6 mesecev)

10,00

30,00

50,00

Cena (EUR) (enkratna izvedba)

60,00

100,00

150,00

Postopek glasovanja

Skladnost z ZVOP in GDPR

pošiljanje povabil)

Smo izkušeni obdelovalci podatkov in
zagotavljamo varno (SSL) zaščiteno in
tehnološko varovanje in upravljanje s podatki.
Z vami podpišemo tudi pogodbo o odnosu
upravljavec/obdelovalec podatkov.

3

Volivci na mail prejmejo povezavo z
glasovalnico in glasujejo

Možnost nadgradenj

4

Sprotni pregled rezulatov (vmesni izzidi, kdo

1

Administrator pripravi novo glasovanje
preko spletnega urejevalnika (vnese čas

glasovanja, volivce, kandidate)

2

5

Administrator aktivira glasovanje (sproži

je glasoval)

Po izteku glasovanja administrator
pregleda in izpiše rezulate (tisk, izvoz)

Z uporabniškim računom storitve vsak naročnik dobi
administracijsko ploščo Modus Admin preko katere
upravlja s storitvijo. V to ploščo je možno dodajati
uporabnike in dodati tudi druge aplikacije za potrebe
digitalizacije. Vse poslovanje je namreč možno
digitalizirati, za kar je na voljo že večje število storitev,
za vas pa lahko podobne aplikacije tudi razvijemo in jih
dodamo v paket uporabe sistema.

Čas izvedbe: 5 delovnih dni po naročilu. Za enkratne izvedbe se plačuje na podlagi izstavljenega predračuna. Minimalen
mesečni zakup posameznega paketa je za 6 mesecev. Za mesečne pakete se sklene pogodba, za plačevanje se izstavijo
fakture zadnjega v mesecu za pretekli mesec z rokom 15 dni. Pogodbo je možno kadarkoli prekiniti in velja do konca meseca
prekinitve. Ponudba je veljavna od 7. 2. 2021. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen. V cene ni vključen 22,00 DDV.
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