עם ספרת ומטרופולינט בוחרים נכון!

הבחירות ברשויות המקומיות יתקיימו בכ"א בחשוון ה תשע"ט ,ב 30-באוקטובר .2018
אנו במטרופולינט בשיתוף עם חברת ספרת נערכים לספק לרשויות המקומיות את הפתרון הטוב ביותר לניהול עבודת ועדת הבחירות ברשות,
ולניהול יום הבחירות באמצעות תוכנת "הבוחר"!

הכנות והיערכות לפני הבחירות:
• מערכת מרכזית לתפעול ע"י חברי ועדת הבחירות
• אתר אינטרנט לגיוס כח-אדם לעבודה ביום הבחירות
• גיוס ,הדרכה והשמה של כח-אדם בקלפיות ,פרסום הודעות לבוחרים,
איתור קלפי הצבעה
• שיבוץ כח-אדם בקלפיות (מזכירים ,סדרנים ,אבות בית ,קלדניות)
• מערכת שליחת מסרונים ודוא"ל לעובדים
(זימון לראיונות ,זימון להשתלמויות ,חלוקת חומר וכד')
יום הבחירות:
• קליטה והצגה של אחוזי הצבעה (גם באינטרנט)
• דיווח מצביעים און-ליין
• ניהול אירועים
• אפשרות לשיתוף פעולה עם סיעות
(דיווח על מצביעים בקלפיות לצורך המרצה)
• קליטת תוצאות מקלפיות
• קליטת קלפיות ,פרסום תוצאות הצבעה בזמן אמת
• ספירת קולות :הצגת נתוני הצבעה בזמן אמת:
מתמודדים ,סיעות
• חישובי מנדטים כולל הסכמי עודפים

שיפורים ושדרוגים לקראת :2018
• הנגשת אתר האינטרנט
• התאמת אתר האינטרנט למובייל
• שיפור מערך גיוס ,הכשרה והשמה של כח אדם
• שיפור מערך זימון לראיונות  /הדרכות  /השתלמויות
• אפשרות להרחבת עבודה מול סיעות :קליטה ויצוא נתונים
• שיפור תצוגה גרפית של תוצאות
• שיפורי אבטחה
• התממשקות למערכות הנה"ח לצורך העברת תשלומים לעובדים
השרות הניתן במערכת:
• שרותי ענן ,סביבה מאובטחת ומוגנת
• מערכת תפעולית ( )windowsלשימוש עובדי ועדת הבחירות ברשות
• מערכת אינטרנטית ( :)Net.אתר מאובטח  ,SSLכולל הגנות firewall
מתקדמות ואמצעי אבטחה חדשניים ומתקדמים
• מערכת "הבוחר" הוכיחה עצמה בשש מערכות בחירות ברשויות המקומיות
• שרותי כח אדם במקום ,לפני ו/או ביום הבחירות
• שרותי  HELP – DESKלפי בקשה

לקוחות ממליצים עלינו:
אשקלון | בת ים | דימונה | חולון | טייבה | ירושלים | כפר יונה | פתח תקווה | ראשון לציון
| רחובות | רמת גן | רמלה | רעננה | תל אביב

צרו איתנו קשר :צחי אביבי | 050-7509198 ,במיילzachi.avivi@metropolinet.co.il:
+972-2-5630850
+972-2-5662734
osnat@siphrat.com
www.siphart.com
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+972-073-2531000
+972-073-2531066
metropolinet@metropolinet.co.il
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