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Abraxas Voting 
Celovit glasovalni sistem 

Celovit glasovalni sistem za zajem 

podatkov, izvedbo in nadzor 

glasovanja ter obdelavo in prikaz 

rezultatov. 

Abraxas Voting omogoča izvedbo 
enotnih glasovalnih aktivnosti s 
pomočjo različnih glasovalnih 
kanalov. Z njim lahko glasovanje in 
žiriranje izvedete: 

 v živo v dvorani s pomočjo RF in 
Wifi naprav 

 preko GSM telefonov s klicem ali 
SMS sporočilom 

 preko aplikacije na pametnem 
telefonu, tablici ali prenosnem 
računalniku 

 z oddaljenih lokacij preko spleta, 
GSM in pametnih telefonov 

 v živo, lahko pa tudi pred in po 
dogodku 

 

 

 Zajem in priprava podatkov 

Podatke, potrebne za izvedbo 

glasovanja je možno zajeti iz različnih 

virov ali pa jih vnesti ročno. Podatke je 

možno uvoziti tudi iz drugih 

informacijskih sistemov in aplikacij. 

Vnesene ali zajete podatke lahko s 

pomočjo sistema ustrezno obdelamo in 

pripravimo za izvedbo glasovanja. 

Lahko jih kategoriziramo, šifriramo, 

oblikujemo tekmovalni razpored in 

podobno. 

Glasovanje 

Glasovalna vprašanja se izpišejo na 

zaslonu glasovalne naprave. Glasovalec 

glasuje enostavno z dotikom zaslona na 

brezžični mobilni napravi. Izbira 

posameznega glasovalca se prenese v 

centralni strežnik, kjer se zapiše v 

bazo. 
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Analiza in predstavitev 

rezultatov 

Po zaključenem glasovanju sistem 

obdela zbrane podatke. Rezultate je 

možno grafično prikazati, lahko pa jih 

tudi izvozimo v druge pisarniške 

aplikacije, kot so na primer Excel ali 

PowerPoint. Programska oprema 

glasovalnega sistema vsebuje ustrezen 

programski vmesnik, s katerim sistem 

lahko povežemo z različnimi zunanjimi 

programi in bazami podatkov, ne samo 

s programom Power Point, kot je to 

običajno. 

Definiramo lahko poljubno število 

krogov glasovanja, naborov ocen in 

pravila, po katerih izračunamo končne 

ocene glasovanja. 

Sistem beleži oddane glasove, izračuna 

skupno oceno, razporedi rezultate po 

določenih pravilih, razvrsti po 

določenih kriterijih, ocenah ali 

kategorijah. 

 

Prilagodljivost 

Velika prilagodljivost rešitve omogoča 

poljuben prikaz glasovalnih vprašanj in 

po potrebi tudi njihovo sprotno 

spreminjanje med samo izvedbo 

glasovanja. Glede na potrebe 

glasovanja lahko nabor in obliko 

odgovorov poljubno oblikujemo: možni 

odgovori so lahko predstavljeni kot 

slike, gumbi, v obliki teksta ali ocene. 

Sistem je posebej primeren za izvedbo 

glasovanj, anket, tekmovanj, 

ocenjevanj, kvizov, ipd. 

Opcijske razširitve 

Za glasovalne naprave obstajajo tudi 

razširitve: na primer čitalec črtne kode 

(bar code) za ocenjevanje tako 

označenih predmetov in podobno. 

Vabimo vas, da stopite v stik z nami in 

se o vseh možnostih še podrobneje 

pozanimate. 

Lastnosti 

1. Brezžične mobilne 

glasovalne naprave 

omogočajo mobilnost 

glasovalcev. 

2. Glasovanje je enostavno: 

glasovalna vprašanja se 

pojavijo na zaslonu 

naprave, glasujemo z 

dotikom ekrana. 

3. Centralizirano zbiranje in 

beleženje glasov 

zmanjšuje možnost napak. 

4. Avtomatizirano zbiranje in 

izračun rezultatov. Po 

glasovanju takojšen prikaz 

rezultatov. 

5. Vprašanja in odgovore 

lahko sproti prilagajamo 

glede na potek glasovanja. 

6. Povezljivost z vašim 

informacijskim sistemom. 

7. Rezultati so lahko zaupni, 

javni ali pa prikazani po 

želenih skupinah. 

8. Število glasovalnih naprav 

ni omejeno. 

9. Velika prilagodljivost 

glasovalnega sistema. 

Sistem lahko popolnoma 

prilagodimo vašim 

potrebam. 

 

Nudimo možnost nakupa ali najema 

sistema. Po potrebi sodelujemo pri 

izvedbi glasovanja. 

 


