Virtual 

Meeting

System

VMS (Virtual Meeting System)

VMS to profesjonalny i prosty w
obsłudze system zdalnej komunikacji
oraz podejmowania decyzji on-line.


Ty prowadzisz bezpieczne spotkania
on-line i zarządzasz firmą - a my
chronimy Twoje dane.
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Bezpieczeństwo

VMS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w warstwie prawnej.
Dane wrażliwe przetwarzane są we własnych centrach przetwarzania
informacji NOT Informatyka a każda zawarta umowa zawiera zapisy
dotyczące ochrony treści i danych zgodnie z prawem obowiązującym
na terenie Unii Europejskiej.



NOT Informatyka implementuje do swoich narzędzi rozwiązania
spełniające zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych
osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Bezpieczeństwo narzędzi oferowanych przez NOT Informatyka
pozwoliło na zrealizowanie wielu spotkań wymagających
podejmowania protokołowanych decyzji w formie elektronicznej. 
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WSPÓŁPRACA

Bezpieczeństwo narzędzi oferowanych przez NOT Informatyka pozwoliło na zrealizowanie wielu spotkań wymagających podejmowania
protokołowanych decyzji w formie elektronicznej.

Między innymi

Izba Notarialna w Warszawie, która uzyskała zgodę Ministerstwa Sprawiedliwości na wykorzystanie systemu VMS do przeprowadzenia
Walnego Zgromadzenia wyborczego władz Izby.
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Techniczne
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowyc
Zarząd Główny Ochotniczej Straży Pożarnej
Związek Gmin Wiejskich R
Gmina Rogó
Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLA
Stowarzyszenia Należące do FSNT NOT: SITP,SITK, SITPLiD, Terenowe Jednostki FSNT NOT,
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowyc
Izba Notarialna w Poznani
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
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Głosowania
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Przebieg obrad ciał decyzyjnych ułatwiają funkcjonalności :


Zapisu audio-wizualnego z przebiegu głosowania

Automatycznego liczenia kworum, wyświetlanie wyników i
udziałów

Eksport wyników oraz listy decydentów do pliku pdf
umożliwając natychmiastowe podpisanie podpisem
kwalifikowanym lub za pomocą ePUAP.

Eksport listy głosujących dla głosowań jawnych.

Zaawansowane głosowania udziałami oraz uprawnienia dla
grup głosowań

Za pomocą kodów dostępu możliwość wykluczania z głosowań
osób nie posiadających praw do podejmowania decyzji.



Dzięki integracji komunikatora z funkcjonalnością podejmowania decyzji,

system pozwala na realizację głosowań:
Jawnych

Jawnych z udziałami

Tajnych

Tajnych z udziałami
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Wybory
Zaawansowany proces podejmowania decyzji w VMS to także prosta i
intuicyjna funkcjonalność wyborcza. 


Najistotniejsze cechy modułu to:


Możliwość definiowania list wyborczych

Konfiguracja wymaganej liczby kandydatów, na których głos
musi być oddany

Eksport wyników głosowań do pliku pdf

Zaawansowana logika głosowań, w tym głosowania ważone 

i udziałami

Możliwość wykluczenia z udziału czynnego w wyborach dla
osób nie posiadających uprawnień do głosowania

Publikacja wyników w przestrzeni prezentacji
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Kontakt
NOT Informatyka Sp. z o. o.

ul. Czackiego 3/5 lok. 304

00-043 Warszawa

NIP 5252539250 REGON 146333470

Tel. +48 22 10 10 800

e-mail: biuro@not-informatyka.pl
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