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Geachte heer van Dooren,

Bijgaand ontvangt u van ons een verslag van de verleende support op onze verkiezingsystemen (SduIVUGA
stemmachine en stem pc) op 3 maartj.l. Het verslag is opgebouwd uit twee delen: een deel voor de support die is
verleend op de stemmachine, opgesteld door de leverancier Imtech, en een deel betreffende de support op de stem
pc.

Met veel genoegen kijken wij terug op het vlekkeloze verloop van de verkiezingen bij de stem pc gemeentes. De
gemeente Tilburg was in staat om met de stem pc en het SdulVUGA verkiezingsuitslagenpakket Elektor reeds 50
minuten na het sluiten van al haar ruim 100 stembureau's de officieuze uitslag bekend te maken. Hiermee heeft de
stem pc zich bewezen als een betrouwbaar en uitermate snel medium.

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest

/
\~Mw. drs. S. . nssen

SdulVUGA ver zingssystemen
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Verzoeke hij beantwoording van deze brief datum en kenmerk te vermelden
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Storingsoverzicht provinciale staten verkiezingen 3 maart 1999,

Plaats Storings melding Type storing Actie 03-03 Vervolg actie
Abbebroek Display gereed voor geeft een Bedieningsfout bij het Monteur heeft de Geen vervolg

te hoog aantal aan. openen bureau. storing opgelost. werkzaamheden.
Een machine niet in orde

Echteld Machine met een drukknop die Technisch mankement Monteur heeft Geen vervolg
niet goed functioneert. terplaatse machine werkzaamheden.

nagekeken.
Ridderkerk Mechanisch problemen aan Technisch mankement Terplaatse opgelost Geen vervolg

drie machines. werkzaamheden.
Oosterhout Storing in keuze paneel 3.1 Technisch mankement Telefonisch verholpen Keuze paneel

nakijken voor
10-06

Made Storing in twee keuze panelen Technisch mankement Monteur heeft Geen vervolg
3.1 terplaatse de panelen werkzaamheden.

weer geschikt gemaakt
voor verkiezingen.

Comstrijen Fout 7 communicatie fout Technisch mankement Telefonisch opgelost Com. kabel
repareren.

Comstrijen Problemen met het maken van Bedien ingsfout Telefonisch opgelost Geen vervolg
een uitslag werkzaamheden.

Driebergen Problemen met het inlezen van Bedieningsfout Telefonisch opgelost Geen vervolg
de geheugen kaartjes in elector werkzaamheden.

-
Alkmaar Problemen met het inlezen van Bedieningsfout Telefonisch opgelost Geen vervolg

de geheugen kaartjes in elector werkzaam heden.

Hoogeveen Diverese 3.1 keuze panelen Technisch mankement Monteur heeft Een paneel dient
defect. terplaatse de KP nog nader

gerepareerd. bekeken te
worden.

Horst Keuze paneel 3.1 defect Nagekomen storing Keuze paneel

, nakijken voor
10-06

Oldenbroek Keuze paneel 3.1 defect Nagekomen storing Keuze paneel
nakijken voor

( 10-06
PiershilI "gereed voor aantal" staat te Technisch mankement Monteur heeft Geen vervolg

knipperen terplaatse machine werkzaam heden.
nagekeken en een
uitslag laten uitprinten
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Storingsoverzicht verkiezingen 3 maart 1999 (stem pc SduIVUGA)

Plaats Storingsmelding Type/aard Actie 03-03

Tilburg probleem met beeldscherm: de tekst Windows probleem Opnieuw opstarten pc

van de twee verkiezingen blijven

grijs terwijl de pc wel vrijgegeven

kon worden.
Tilburg tellerstand van totaal aantal Gekozen lettertype was te Aanpassen lettertype

stemmers was niet zichtbaar groot

Goes Stemdiskette bevatte geen Bedieningsfout: Stem pc Stem pc alsnog

stemresultaten tijdelijk i.p.v. definitief definitief afgesloten

afgesloten

Culemborg Printproblemen bij printen proces Onduidelijk; pc Proces verbaal is op

verbaal op stemburo configuratie was reeds andere locatie

afgebroken; fout kon niet (gemeentehuis) alsnog

meer worden geprint.

gereproduceerd




