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1. Voordat u begint 



Vul de gegevens in en ga naar het tabblad Sternapparatuur. 

Figuur 2: Tabblad Sternappuratuw 

l .  geef aan of u stemapparaten of MewVote mach ines gebruikt 
2. vul de configuratiegegevens in 
3. ga naar het tabblad Beveiliging 

Figuur 3: Tabblad Beveiliging 

Op dit tabblad vult u een wachtwoord in waarmee u belangrijke functies binnen Elektor afschermt. U 
kunt hier zelf een wachtwoord voor bedenken. Ga vervolgens naar het laatste tabblad: Overig. 
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Op dit tabblad vult u gegevens in m.b.ti bepaalde functionaliteit in Elehtor: 
1 . geef de locatie op waar de formulieren die u in Elektor maakt, wordedopgegeslag~n 
2. geef aan hoe de statusiconen er uit moeten zien 

Deze iconen worden gebruikt op het tabblad Stembureaus en tonen &fade stemmen van de bureaus 
al verwelkt zijn. 

3. selecteer eventueel het lettertype voor het later uit te printen proces-verbaal 
Dit staat standaard op 'Courier New '. 

Na het invullen van deze gegevens verschijnt het hoofdvenster van Elektor (zie par. 2. l ), 

1.4 Conventies 
U kunt in Elektor de hoppen in de werkbalk met de muis bedienen, maar u kunt ook de volgende 
toetsen op het toetsenbord gebruiken: 

Algemene hel - 
Gemeente e evens 

L - - - KI 
F3 

- .  
Onderhoud verkiezingen 

- 

F4 Lijsten en kandidaten 
F5 programmeren stemapparatuur (niet voor gebruikers van 

NewVote sternapparatuur) 
.- - ?l 

F6 1 Stemmen inlezen 
F8 

"- 

CtrI + X Elektor afsluiten 
1 l i" l 

-- 

Alt + onderstreepte letter uh opent menu of menu-opdracht 
menu of menu-opdracht 

l I I' 
- --- -. .- -- l p -  1 m g e s e l e c t e e r d e  record (bijvoorbeeld 1'1 

Insert 1 voegt een record toe 

Delete 

- 
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NewVote Yerkiezin~ssofiw~are: Inlsfdins en voorbereiding 

2. De modules van Elektor 

Venster 

Elektor bestaat uit twee modules: 
Hoofdmodule -de modale voor de Dienst Persoonsgegevens {DPG). Alle functies zijn 
beschikbaar binnen deze module. Zie par. 2. l 
Stadsdeel.modute - de module voor de Stadsdelen. Binnen deze module kan alleen de 
administratie voor stembureauleden uitgevoerd worden. De administratie voor stembureaus wordt 
in de Hoofdmodule uitgevoerd. Zie par. 2.2. 

^ ~ e  gegeve~s(stembureau nummer en stembureauadres op basis van GBS) voor de 
stembureaus worden door DPG ingevuld. De gegevens voor stembureaoleden worden door 
de stadsdelen ingevoerd. 
Voor de verkiezingen van 7 maart 2006 wordt de administratie voor stembureaus en 
bureauleden in ISS afgerond en vervolgens worden de gegevens(steiabureau numimer ea 
stembureauadres op basis van GES) voor de stembureaus geÃ¯mporteer h de Hoofdmodule. 
DPG zal vervolgens exportbesiaadenpet relevante gegevens naar de Stadsdelen verzenden. 
h een volgende versie van Elektor w@rd,m alle gegevens vsw ISS overgezet en wordt het wel 
mogelijk om ook in de Stadsdeelmodule de administratie voor stembureaus uit te voeren. 

De partij- en kandidaatgegevens worden door de partijen zelf ingevuld. Deze worden op 
Hoofdmodnle(l>PG)~iveaa en op Stadsdeehnodule niveau ingelezen in Elektor. Als de 
politieke partijen papier versies of Groeoendaal versies opleveren deze moeten haadmatig 
ingevoerd worden itt Elehtor (zie par. 3.4). 

De Hoofdmodule wordt gebruikt op het niveau van de Gemeente. Alle functies binnen EIektor kunnen 
worden gebruikt om bijvoorbeeld: 

- een verkiezing aan te maken 
- de agenda m te lezen 
- stembureaugegevens in te voeren en te onderhouden 
- stembureaus te koppelen met stemapparatuur 
- gemeenteraadverkiezingsuitslagen Ã® te lezen en te presen teren 

Na het~penen van de Hoofdmodule verschijnt bet volgende venster: 

Tl'  



Venster 

New Vbte Yerkâ€¢ezinĝ safhrar Inleiding m voorbereiding 

Figuur 5r Het hoofdveaster van de Hoafdmodule 

2.2 stadsdeelmod ule 
De Stadsdeelmodule wordt ge bruikt op het niveau van het stadsdeel. Een beperkt aantal functies 
binnen Elektor kan worden gebruikt om bij voorbeeld: 

- een verkiezing aan te maken 
- de agenda in te lezen 
- gegevens van stem bureau leden in te voeren en te onderhouden - stadsdeel verkiezingsuitslagen b te lezen en te presenteren 

Na het o m e n  van de Stadsdeelmodule verschiint het hoofdvenster: 

Figuur 6: Hst hoofdvenster van de Stadsdeelmodule 

2.3 Onderdelen binnen de modules 
Menubalk 
Via de menu's op de Menubalk kunt u alle bewerkingen in de verschillende modules uitvoeren. In 
Bij lage A vindt u een beschrijving van alle rnenu-opdrachten. 

Gebruik van de rechter muisknop 
Net als in andere programma's die onder Windows werken, kunt u in de modules van Elektor met de 
rechter muisknop snelmenu's oproepen. Snelmem's bevatten een selectie van menu-o pdrachten, Welk 
snelmenu verschijnt, hangt af van de plaats in bet programma waar u zich bevindt. 

Werkbalk 
Onder de Menubalk bevindt zich een balk met knoppen waarmee u snel de belangrijkste functies van 
de modules activeert. Wanneer u met de cursor op een knop gaat staan, verschijnt een uitleg over de 
functie van die knop. 

Keuzeiffsf 
Onder de knoppen van de Werkbalk bevindt zich een keuzelijst waarin u een verkiezing kunt 
selecteren. 
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AcfÃŽepame 
Onder de Keuzelijst bevindt zich links een venster en rechts het Actiepaneel van: Elektor. Het vetister 
bevat drie tabbladen: 

Agenda 
Stembureaus (zie par, 3.6) 
Formuliei'en (zie H. 8) 

Het Actiepaneel bestaat uit vier verschillende tabbladen van waaruit u aile bewerkingen in Elektor 
kunt uitvoeren: 

Voorbereiding (zie H. 3) 
Stemmen (zie H. 4) 
Presentaties (zie H. 6) 
Afronding (zie H. 5 )  

De tabbladen links en rechts in het venster bestrij ken de gehele gang van zaken v&, gedurende en na 
de verkiezing in chronologische volgorde. Door de tabbladen in het Actiepaneel van links naar rechts 
af te gaan en per tabblad de knoppen in het homdiagram (de pijlen) te volgen, doorloopt u elk 
onderdeel van een verkiezing. 
U wisselt tussen de verschillende tabbladen door met de muis op het gewenste tabblad te klikken. 

De tabbladen zijn als volgt opgebouwd: 
het tabblad Agenda toont de agenda van de geselecteerde verkiezing 
het tabblad 'Stembureaus' toont de status van de - al dan niet verwerkte - stembureaus en de 
verkiezingsuitslag 
op het tabblad 'Fomulteren^ kunt u allerlei fonnu lieren samenstellen 
de tabbladen 'Voorbereiding' en 'Stemmen' bevatten stroomdiagrammen 
op het tabblad 'Presentaties' kunt u de verkiezingsuitsiag op verschillende manieren in 
grafieken presenteren 
het tabblad Afronding gebruikt u om de verkiezing definitief te maken' en het proces-verbaal te 
genereten 

Alle bewerkingen op de tabbladen zijn eveneens uit te voeren met behulp van demenu-opdrachwn en 
tevens gedeeltelijk met de knoppen in de Werkbalk. In deze handleiding wordt de snelste en handigste 
manier van werken met Elektor beschreven. Voor een compleet overzicht van de menu's en 
bij behorende menu-opdrachten kunt u Bijlage A raadplegen. 
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NewVote Verkiezingssoftv!are: Melding en voorbereiding 
l 

3. V66r de verkiezing 
Met het tabblad 'Voorbereiding' voert u alle noodzakelijke handelingen uit die leiden tot de 
definitieve verkiezing. 

3.1 l nvoerenbvijzigen gemeente- en stadsdeelgegevens 
U kunt verschillende gegevens m.b.t, gemeente en stadsdelen wijzigen. De gemeentegegevens kunnen 
zowel in de Hoofd- als in de Stadsdeelmodule gewijzigd worden. In de Hoofdmodule kunt u 
stadsdelen toevoegen en verwijderen. In de Stadsdeelmodule kunt u alleen de NAW-gegevens voor 
een stadsdeel wijzigen. 

3.1.1 Gemeentegegevens 
Voordat u een verkiezing invoert, controleert u eerst of alle gemeentegegevens juist zijn. Doe dit als 
volgt: 
l .  klik op de knop Controleer de gemeentegegevens of op de knop Gemeente in de werkbalk 

ent: 

Figuur 7; Het venster 'Wijzigen gmeenzegegevens' 

2. controleer of de gemeentegegevens correct zijn 
Wijzig desgewenst de inhoud van Ã©6 of meer velden. 

3. klik op Ok om het venster te sluiten 

Als u op Stadsdeelniveau werkt met Elektor, controleert u vervolgens op dezelfde wijze de 
Stadsdeelgegevens. 



3.1.2 Stadsdeelgegevens 
Op Stadsdeelniveau controleert u na de gemeentegegevens ook de Stadsdeelgegevens, Doe dit als 
volgt: 
l. selecteer Stadsdedgegevens in liet menu Beheer 

hel dialoomenster ' Wijzigen stadsdeel' verschijnt: 
l 

Figuur 8: Het venster 'Wijzigen - stadsdeel' waarin tt diverse gegevens h/ invoeren of wijzigen 

2. controleer de gegevens 
3. wijzig gegevens o f  voeg gegevens toe 
4. klik op Ok om het venster te sluiten 

Deze gegevens kunnen ook in de Hoofdmodule gewijzigd worden. Zie voor een beschrijving par. 9.5. 

3.2 Een verkiezing aanmaken 
Voor de gemeenteraadverkiezing zijn alle verkiezingsgegevens al aanwezig, Ieder Stadsdeel moet 
echter zijn eigen deelraadverkiezing aanmaken. Doe dit als volgt: 

klik op de knop Selecteer verkiezing/rnaak een nieuwe verkiezin; 
Verkiezingen in de werkbalk 
het volgende venster verschijnt: 
l 

g of klik op de knop 

Figuur 9: Het venster Onderhoudverkiezingen waarin u een nieuwe verkiezing toevoeg! 
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New Vote Yerklezinpsoflwgre: Inleiding w voorbereiding 
Â¥ 

2.  Klik op de knop Toevoegen 

AmSmEÃ§t van de vailUBan 

 typ^ WttMona 

Figuur f 0: Het venster Tcwvoegen - verkfe^iftg/ioejvrendum 

3. vul de Aanduiding in -bijvoorbeeld DR06 (afkorting van de verkiezing in combinatie met het 
Stadsdeelnummer) 

4. selecteer het Type verkiezing uit de lijst: 'de leden van de raad van het stadsdeel' 
5. wntro ieer de Datum van de verkiezing: 07-03-66 
6 .  controleer de Datum van de kandidaatstelling: dit veld wordt automatisch ingevuld en kan 

gewijzigd worden 
7. vul een volgnummer in: voor een Deelraadverkiezing is dit altijd 2 

Let op: Volgnummer O geeft ~ t ~ a  dat een verkiezing historisch is. Gegevens worden 
dm niet meegenomen bij het programmeren van stemapparatuur en inlezen van 
stemmen! 

klik op Ok om de verkiezing toe te voegen 
Als er al eerder een verkiezing is geregistreerd in Elektor, worden de bureau- en apparaatgegevens 
automatisch overgenomen. Het venster sluit en de verkiezing is toegevoegd aan de lijst met 
actuele verkiezingen. 
klik op Selecteer om de nieuwe verkiezing te selecteren 

3.3 Agenda 

3.3.1 Inlezen 
Nadat een verkiezing is toegevoegd, moet u de agenda inlezen. Doe di t als volgt: 

l .  selecteer uit het menu Verkiezing de opdracht Importeren > Agenda 
Kat vnleende riialonfrvenster verschiint : 

Figttiw 11: Het diuioogvenster 'importeren agenda' 
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NewVote V~kiezSngss(~ftWare: Inleiding en voorbereiding 

2. klik op de knop achter het mvoerveld 
Het volgende venster verschijnt: 

Figuur i2: Het venster 'Selecteer directory' 

selecteer de gewenste directory 
U kunt de lijst openklappen door op het pijltje te klikken. 
klik op Selecteer 
Het venster 'Importeren agenda' verschijnt weer. De geselecteerde directory is daarin 
overgenomen. 
klik op Ok 

i agenda wordt geÃ¼nporteer en verschijnt in het tabblad Agenda: 

3.3.2 Iconen agenda 
De agenda bevat een chronologische opsomming van de stappen die u in een verkiezing moet volgen. 
Iedere stap bestaat uit een aantal acties. De stappen zijn in een boomstructuur opgenomen en $por 
deze open te klappen, kunt u de acties per stap bekij ken. U kunt de acties activeren door te 
dubbelklikken op het icoon. 
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De betekenis van de iconen is als volgt: 

l 

3.4 Kandidatenlijst 
Er zijn twee soorten Kadidatenlijsten voor de verkiezingen van 7 maart 2006; 

- Gemeeifteraad - Deelraad 

1 start een actie binnen Etektor, bib. invoeren stembureauleden 

-1 maakt bet bijbehorende formulier aan 
-1 geeft informatie over de tijdslimiet van een bepaalde stap 

[ l  ' opent een bepaald artikel uit de kieswet 
] 1 mededeling voor de gebruiker, bijv. herin-ng aan een fÅ¸dslimie 
j [  opent hetiielpbestanti bij een bepaalde stap 

Een kti.ndidatenlijst wordt per verkiezing dobr de deelnemende politieke partijen samengesteld. 

3.41 Ã¬nleze wsten kmidfcfafen 
De .kaftdidatenUjsten worden v m f  door de verschil lende politieke p@Ã•je opgesteld. Nadat de lijsten 
definitief zijn vastgesteld, worden dezedm de politieke partijen geleverd -aan â€¢ DFG voor de 
gemeenkmadverkiezing ai aan de stadsdelen voor de deehdverkieiaag. De lijsten kunnen 
vervolgens in de Hoofdmodule en 'Stadsdeelmodule wortten ingelezen, 

Doe dit als volgt: 
l ,  seisteer uit het menu Verkiezing de ~pdraclit Ã¬attportere > Lijsten- en kamditlatendiskette 

fa verschijpt een venster waarin de Joeatie van bet besEteiKl ingevoerd kan worden. 
2. selecteer het jinste'bestand 
3. klik op Ok 

0 n h  wefe l(stt~ii(ner moet deze ijst waden opgenomen? llÃ‘ 

L 
E 

4. geef aan wat het lijstnummer is 
5. klik op Ok 

De lijst met kandidaten wordt ingelezen en er verschijnt een melding dat het importeren is 
voltooid. 

6. herhaal deze stappen voor alle te importeren lijsten 

3.4.2 Handma tig invoeren fusten 

Let op: Als de politieke partijen niet in staat zijn om d& kandidatenlijsten door middel 
van de SDU kandidaten- en partijenm.odrde aan televeren, kunnen de lijsten en 
kandidaten ook handmatig In de Hofifdiaodule en Stadsd&ehodnle ingevoerd worden* 

Doe dit als volgt: 
l .  selecteer in het menu Veytdezing de opdracht Lijsten en kandidaten of klik op de knop Lijsten in 

de werkbalk 
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Figuur 14: Het vensier Lijsten waarin u handmatig een lijs/ kunt toevoegen 
.d 

2. klik op Toevoegen I 
;t volgende venster verschijnt: 

- 

pur IS.' Het venster 'Toev6es~ - Itfst'wÅ¸ari u de 'gegevens voor &ti- lm kunf {moeren 

3. vul een Lijstnummer in, bijv. I (als u de eerste lijst invoert, daarna kimt u doornummeren) 
4. vd een Aanduiding in, bijv. Test1 
5 .  vul een Statutaire naam in 
6. vul een Afkorting in 
7. vul eventueel de andere gegevens in (dit zijn geep verplichte velden) 
8. klik op Ok 

De lijst wordt toegevoegd in het venster 'Lijsttin'. U kunt nu een volgende lijst toevoegen, of eerst 
kandidaten voor deze l ijst invoeren. 

3.4.3 Handmatig invoeren kandidaten 
U voegt als volgt kandidaten toe aao een lijst: 
l ,  selecteer in het venster 'Lijsten' de lijst waarvoor u kandidaten wilt toevoegen 



New Vote VerkSezhgssoftwure: Inleidingen voorbere t ding 

2. klik op de knop Kandidaten 
Het voleende venster verschiint: 

Figuur 16: Het venster 'Kandidaten'waarin ti handmatig kandidaten aan een lijst kimt toevoegen 

3. klik op Toevoegen 
et volgende venster verschijnt: 

Figuur 17: Hel vsnst~r Toevoegen - kandidaat'waarin u gegevens voor een kandidaat invult 

4. vul een kandidaatnummer in, bijv. l 
5.  vul Achternaam en Voorletters in, bijv. Pieters, K.C, 
6. vul eventueel andere gegevens in 
7. klik op Ok 

De kandidaat wordt toegevoegd aan de lijst. U kunt nu de volgende kandidaat toevoegen. 
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3.5 Co'm binaties 
Nadat u lijstgegevens heeft ingevoerd, kunt u lijstcombinaties aanmaken, Doe dit als volgt; 

l. klik in het tabblad Voorbereiding op de koop Geef aan welke combinaties er zijn 

Figuur 18: Het vetister 'Combinaties' waarin u lijstcomhÃ„i~a/te aan kunt maken. 

2. klik op Toevoegen 
f volaende venster verscliiiiit: 

Figuur 19: Het vmstw Toevoegen - co.mbha@' 

3. vul het veld Afkorting in 
4. vul een omschrijving in 
5.  selecteer de partijen die een combinatie vormen links in het venster 

7. kiikop Oh 
B 6. klik op de knop om de geselecteerde partijen toe te voegen 

Het venster sluit en de lijstcombinatie wordt getoond in het venster 'Combinaties' 
8. maak op dezelfde wijze eventueel nog een lij stcornbinatie aan 



3.6 Stem bureaus 

3.6.1 Stembureaus Invoeren 
Bij het aanmaken van een n ieuwe verkiezing, worden de stembureaugegevens automatisch 
overgenomen van een vorige verkiezing. Als Elektor voor het eerst gebruikt wordt, moeten ter 
voorbereiding op de verkiezing, vooraf de Stembureaugegevens worden ingevoerd. 
Â̂ Let op: Stembureaus toevoegen kan aflccn op het niveau van de Hoofdmodule. 

Stadsdelen kunnen de gegevens alleen bekijken. In een volgende versie van Elektor zal 
stembureau-administratie ook op het niveau van de Stad$deehodnie mogelijk zijn. 

Voeg als volgt een stembureau toe: 
l ,  selecteer in het menu Beheer de opdracht Stembureaus of klik op de knop Stembureaus in de 

werkbalk 
Het volgende venster verschijnt: 
P 

1' J 

Figuur 20: Venster Stenibi~iÂ¥eau met a& reeds in Etetctor aanwezigesternbureaus 

2. klik op Toevoegen om een nieuw bureau toe te voegen, of selecteer een bureau en klik op 
wijzigen om gegevens te wijzigen 

- 

-lel voleende venster verst-liiiiil.: 

. - -  

Figuur 21: Her venster Toevoegen - Bureau 

3.  vul een Bureaunummer in -dit nummer wordt automatisch gegenereerd maar kan veranderd 
worden 

4. selecteer het stadsdeel waar het stembureau toe behoort, bijv. Bos en Lommer 
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N m  Vow Verkie-&gssofware: Inleiding en voorbereiding 
> - 

5 .  vul de naam van het stembureau in 
6. vul eventuele andere gegevens in (deze velden zijn niet verplicht) 
7. klik op Oh om het venster te sluiten 

Het stembureau wordt toegevoegd aan de lijst in het venster Stembureaus. 

De stembureaus kunnen ook ge'Ã¯mporteer worden via het menu Verkiezing. 

3.6.2 Stembureaus met stemapparatiyr koppelen 
De stemappara@ur wordt automatisch gekoppeld aan de stembureaus. Als er echter wijzigingen nodig 
zijn, dan kunt u de koppeling ook handmatig aanbrengen. Doe dit als volgt; 
l .  klik h het tabblad Voorbereiding op de knop Werk de stembureaus bij 

ll me- * ~ E ~ ~ z  k 
'=l-- !m= 

-alb"&v-W-- ,m-!.=-- E - 
*w- .-s . - i  w- 

Figuur 22: Het venster 'Stembweaits' van waantit u apparatuur en bureaiileden hni koppelen 

2. selecteer een stembureau of voer eerst een filterselectie uit om de lijst te beperken 
3. klik daartoe op Filter selectie 

Het volgende venster verschiint: 

Figuur 23: Het venster 'Bureau selectiefler' waarin u bweaus per smdsdeel kunt filteren 

4. selecteer 'Gekozen stadsdeel' 
5. selecteer het gewenste stadsdeel in de lijst, bijvi Oud-West 
6.  klik op Ok 

De bureaus voor Oud-West verschijnen in het venster 'Stembureaus' 
7. selecteer het stembureau waarvoor u de apparatuur wilt koppelen door erop te klikken, bijv. 

Stadsdeelkantoor 
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8. klik op de knop Stemapparatuur 
H -  . v .  . 

Figuur 24: Het venster Toevoegenherwijderen k machines aan bureau' 

9- selecteer een stemapparaat links in bet venster en klik op de knop om het geselecteerde 
stemapparaat toe te voegen aan het bureau. 

B 
U verwijdert een stemapparaat door dit rechts in het venster te selecteren en vervolgens op de 

knop B te klikken. 
l O. herhaal het toevoegen eventueel voor andere apparaten en klik op Ok 

Het venster sluit en u gaat terug naar het venster 'Stembureaus'. 

3.6.3 Controleer de stemapparatuur 
U kunt controleren of de stemapparaten allemaal zijn toegekend aan een bureau. Doe dit als volgt: 

l .  klik op de knop Controleer de stemapparatuur 
Het voleende venster versch iÃnt 

1 
Figttw' 25: Het venster Sternapparaturn' 

2, selecteer een bureau en klik op Bekijken 
Er verschijnt een venster waarin gegevens als Nummer, Status en Bureau worden getoond, 
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3.6.4 Kiesgereeh tlgÃºe toevoegen 
U kunt per stembureau het aantal kiesgerechtigden invoeren. Doe dit als volgt: 
I .  klik in het venster 'Stembureaus' tweemaal op een stembureau in de lijst 

Het venster ' Kiesfferechti eden' versch i int: 

Figuur 26: Hei venster 'Kiesgerechtigden' 

2. vul per stembureau het aantal kiesgerechtigden h 
3. klik op Ok om het venster te s1 uiten 

3.6.5 Stembureaus exporteren voor stadscfe/en 
Omdat stembureaugegevens alleen op het niveau van de Hoofdmodule kunnen worden beheerd, 
bestaat de mogelijkheid om de gegevens te exporteren t. b.v. de stadsdelen. Doe dit als volgt: 
l ,  selecteer in het menu Verkiezing de opdracht Exporteren > Stadsdeeldiskette 

Figma' 27: Hei 'venster 'Exporteren stadsdeel-diskette' 

2. geef de locatie aan waar u het bestand wilt opslaan 
3.  klikopOk 

De bestanden worden per stadsdeel opgeslagen i n een map. 

U, kunt nu de bestanden per stadsdeel doorsturen via mail, of doorgeven via diskette, De stadsdelen 
moeten de gegevens vervolgens importeren. 
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3.6.6 Stembureaus impoff eren In Stadsdeelmodule 
Ais u Elektor voor het eerst gebruikt, of als er wijzigingen zijn geweest in de stembureaugegevens, 
moeten de bureaus worden geTrnponeerd in de Siadsdeelm~dule. Doe dit als volgt: 

l .  selecteer in het menu Verkiezing de opdracht Importeren > Stadsdeeldiskette 
Het volgende venster verschijnt: 

8 -  7 , T . .  , . l l . . .  . . , . l, .,-I .: - . ' ' . ' . 

l l F!i - 1=1 

l 
2. Figuur 28: Her venster 'Importeren stadsdeel-diskeite' 

3. geef de locatie aan van de stadsdeeldiskette 
4. klik op Ok 

De bestanden worden geÃ¯mporteerd U kunt de gegevens bekijken v ia het venster S tembureaus. 

'is. Oefeningen 3.6 
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3.7 Stembureauleden 
Nadat de stembureaus zijn ingevoerd o f  ingelezen, kunnen de stembureau leden worden toegevoegd. 
Dit kan op twee manieren: 
l. nieuwe stembureauieden invoeren via het menu Beheer 
2. een bestand met stembureauleden inlezen 

3.7.1 Stembureauieden invoeren 
l .  selecteer in het menu Beheer de opdracht Stembureauleden 

Figuur 29: tiet venster Stem&ttreau/eden met alle reeds in EÃ¬ekto aanwezige stembureaideden 

2. klik op Toevoegen om een nieuw stembureaulid toe te voegen 
pet venster Tfwvnemeri - Rnr~anIiA vfrii~hiint~ 

Ft'guur 30: Het w m r  Toevoegen - Bureauiid 

3. vul in ieder geval de velden Achternaam en Voorletters in 
Dit zijn verplichte velden. 

4. vul eventuele andere gegevens in 
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Het is handig om in ieder geval het mobiele telefoonnummer h te vullen, zodat op de 
verkiezigsdag, indien nodig, contact gelegd kan worden met het betreffende 
bureaulid. 

5 .  onderaan dit veld geeft u het Bureaunummer aan waaraan het lid wordt toegekend, evenals de 
functie en de standaardvergoeding. 

6.  klik op Ok om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten 
De gegevens van het nieuwe bureaulid worden opgenomen in de lijst, 

3.7.2 Stembureauleden inlezen 
Bureauleden kunnen ook worden ingelezen; 
I. selecteer uit het menu Verkiezing de opdracht Importeren > Bureauleden 

p-L-t-Ã‘i ..ens d-..* .--A 1"' int: 

Figuur 31: Hel venster 'Importeren bureauleden' u 
2. klik op de knop de locatie van het bestand aan te geven 
3 .  selecteer het gewenste bestand en klik op Ok 

Het bestand wordt ingelezen. 

3.7.3 Inlezen diskette 
Als bestanden via diskette aangeleverd worden, kan deze knop daarvoor gebruikt worden. De 
procedure is gel ijk aan die van het importeren van bestanden (zie boven) 

3.7.4 Stembureauleden koppelen aan stembureaus 
Nieuwe stembureauleden kunnen tijdens het invoeren van de gegevens worden toegewezen aan een 
bepaald stembureau (zie par. 3.7.1). Als u dat niet heeft gedaan, kunt u dat op de volgende manier ook 
doen: 

l .  klik in tiet tabblad Voorbereiding op de knop Koppel de stembnreadeden 
Het venster Stembureauleden verschijnt. 

2. selecteer het bureaulid dat gekoppeld moet worden en klik op Wijzigen 
et vnl oenrie venster versch nnt: 

UVi izifien - Bu t Ã ¨ d ~ i i  fiep.ever̂ s voor de  ese elect eerde verkiezinp~riap 

Figltiw 32: Hef venster Wijzigen - BitfewWgegevens vwr de geselecteerde verkÃezingsdu 
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3. klik de radiobutton onder 'Niet toegekend' aan en vul het bureaunummer in 
4. klik op Ok om de wijziging op te slaan 

Het venster sluit en de gegevens worden overgenomen in de lijst, 
5. koppel op dÃ©rgeli ke wijze ahdere bureauleden aan een stembureau 

3.8 Vergrendel de basisgegevens 
Op het moment dat de definitieve verkiezingslijst is opgemaakt, moet deze naar Sdu worden 
verzonden. De lijst- en kandidaatgegevens en de stmbureaugegevens mogen dan niet meer veranderd 
worden. U kunt nog wel naam- en adresgegevens veranderen van stembnfea~leden. 
Als er naderhand stembureaus toegevoegd of verwijderd moeten worden, kan dat alleen met een 
wachtwoord. Dit wachtwoord moet bij Sdu Uitgevers worden aangevraagd. De procedure is als volgt; 

- meldt de wijziging bij DPG 
- DPG vraagt een wachtwoord aan bij Sdu 
- Sdu verstrekt wachtwoord 
- DPG kan met wachtwoord gegevens aanpassen 

,f 

Vergrendel de gegevens als volgt: t 

l. klik op de knop Vergrendel de basis verldezingsgegeveas 
Er verschijnt een venster waarin op bevestiging van deze actie wordt gevraagd. 
klik pp ~ a -  
H -  * 

4. klikopOk 
De gegevens worden vergrendeld en de tab bladen Stemmen, Presentaties en Afronding worden nu 
getoond. 

Deze handeling kan ook via het menu Verkiezing, optie Exporteren Sdu bestand. 

3.8.1 Exportbestand voor Sdu 
Op een bepaald moment in de voorbereiding voor de verkiezing, moeten de verkiezingsgegevens naar 
Sdu worden opgestuurd. Alle gegevens zullen dan worden vergrendeld. Om deze gegevens naderhand 
te wijzigen, heeft u een wachtwoord nodig dat alleen via de helpdesk van Sdu te krijgen is. Deze optie 
is ook uit te voeren met de knop Vergrendel de basisverkiezingsgegevens op het tabblad 
Voorbereiding. 

selecteert, verschijnt het volgende venster: 
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Figwr 33: Diaimgvenster aanmaken exportbesta~~d ww Sdu 

Door op Ja te klikken worden de .gegevens vergrendeld en ge'xporteerd. Het bestand kan vervolgens 
worden opgeleverd aan Sdu. 

* Let op: Bestanden zullen zowel vanuit de Hoofdmodule als vanuit de Stadsdeelmodule 
worden ge'xporteerd. Dit gebeurt uiterlijk op 36-01-2006. De stadsdelen dienen deze 
bestanden bij DPG aan te leeren. DPG zorgt ervoor dat alle exportbestanden naar Sdu 
verstnnrd worden. Met deze bestanden worden de stemapparaten van de juiste 
verkiezingen voorzien. 

3.8.2 Rapportage met stembureaus en stemapparatuuf 
Als de stembureaus zijfl ingevoerd en stemapparatuur gekoppeld is, kunt u rapportages maken van 
deze gegevens. Op deze manier kunt u in &n oogopslag controleren of  alle gegevens zijn ingevoerd. 

Voor de stadsdelen is dit een belangrijke rapp,ortage op de dag dat de stemapparaten 
worden opgeleverd* . . U controleed hier namelijk mee of aan alle stembureaus een 
stemapparaat gekoppeld is. 

U maakt de rapportage met het menu Rapportage: 
l. de optie Basisgegevens > Stembureaus (met machine) 

Figuur 34: Hef venster 'Selecteer bureaus voor hst overzicht Stembureaus (met machine)' 

2. selecteer alle bureaus in Ã©Ã keer door op de knop !LI te klikken 
Als u per bureau een rapportage wilt maken, selecteert u steeds Ã©Ã bureau links in het venster en 

klikt u op de knop R!a . 
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3. klik op Oh 

l l 
l u l  

figuur 35: Hef venster 's/&mbureaus (met machines,) overzicht' 

4 u kunt vervolgens de rapportage opslaan, exporteren of afdrukken 
Gebruik hiervoor de knoppen bovenin het venster. 

Meer informatie over rapportages vindt u in H. 7, 

â€¢ Oefeningen 3.7, 3.8 
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4. Na de verkiezing 
Er wordt gestemd op NewVote sternapparaten. Na de verkiezing kunt u de stemmen eenvoudig via een 
beveiligde intenietverbinding inlezen (zie par. 4.2.2) of via de geheugenkaarten ( zie par, 4.2.3). De 
gegevens kunnen ook handmatig worden ingevoerd (zie par. 4.2.5). 

Op de verkiezingsdag zal vanaf 20.00 uur op ieder Stadsdeelkantoor een Sdu-medewerker aanwezig 
zijn. Deze medewerker heeft een uitgebreide kennis van Elektdr en zal het inlezen van de stemmen en 
het presenteren van de verkiezingsgegevens begeleiden. 

U verwerkt de stemmen in het tabblad 'Stemmen': 

Ffguur 36: Het tabbfod 'Stemmen' met de knappen die u gebruM voor het venverken van de ftesmen. 

Met de knoppen op dit tabblad kunt u: 
- een lijstuitslag bepalen (zie par. 4, l )  
- de kandidaatuitslag bepalen (zie par. 4.2) 

Als u snel een voorlopige uitslag wilt hebben, gebruikt u de bovenste twee knoppen in het tabblad + 

Stemmen: 
I . Verwerk (telefonische) uitslagen per lijst in de sneltelling 
2. Doe een zetelberekening op basis van snelteilhg 

4.1.1 Sneltelling 
Vooruitlopend op de definitieve uitslag, kunt een sneltelling invoeren in Elektor. Hierbij voert u per 
stembureau het aantal stemmen per lijst in, waarna u een voorlopige uitslag kunt presenteren. Doe dit 
als volgt: 

> 
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l . klik op de knop Verwerk (telefonische) uitslagen per lijst in de sneltelihg 
Het volgende venster versch iiilt: 

Figuur 37: Het venster Invoer stemmen per l@t t.b.v. sneltelling 

2. selecteer eerst een stembureau door erop te klikken 
3. klik op de knop Stemmen 

Figz~ur 38: Het venster voor het geselecteerde stembureau waar stemmen ingevoerd kunnen worden 

4. voer per lijst het aantal stemmen in 
Door op Enter te drukken gaat u naar de volgende regel 

5 .  klikopOkalsallestemmenzijn ingevoerd 
Het venster sluit en in het venster 'Invoer stemmen per lijst' verandert de status van het 
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stembureau: 

Figuur 39: Stms van mg njet venverkte stembureaus 

De kleuren betekenen het volgende: 
Rood - er zijn geen gegevens ingevoerd 
Geel - nog niet alle bureaus zijn verwerkt 
Groen - de gegevens zijn ingevoerd 
deze gegevens zijn ook op het tabblad Stembureaus te controleren: 

Figuur 40; Status verwrkle stembuream op het tabbladStembâ€¢weet 

Na het uivoeren van meer voorlopige stemmen, werkt u deze status bij door te klikken op 
Bijwerken. 

4.1.2 Zetelberekening op basis van sne/fe/Ã„in 
Op basis van de sneltelling kunt u een voorlopige uitslag presenteren. Doe dit als volgt: 

klik op ia het tabblad Stemmen op de knop Doe een zetelberekening op basis van sneltelling 
.Het vol gende venster verschijnt; 

Figuur 41: Het venster Zetsiberekening 

vink eventueel aan of u de tussenresultaten wilt zien tijdens de berekening 

- .  .. - 
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Na berekenhie verschiint het voleende venster: 

Figuur 42: Het venster Direct toegewezen zetelsA* I 

Dit venster toont het aantal direct toegewezen zetels, 
4. sluit het venster 

Figuur 43: Het venster Zetels inclusief restzetels 

Dit venster toont het aantal zetels inclusief restzetels 
5. sluit dit venster 
6.  de knop Toon PV in het venster Zetelberekening wordt nu actief. Klik op deze knop om het 

proces-verbaal in een nieuw venster in te zien. 
7. druk het voorlopige proces-verbaal af door te klikken op Printen 
8. sluit het venster 

4.2 Kandidaatuitslag 
Voor de definitieve uitslag doorloopt u de volgende stappen: 
l .  Controleer volledigheid gegevens (zie par. 4.2.1 ) 
2. Stemmen inlezen (via internet) (zie par. 4.2.2) 

of 
3. Voer gegevens handmatig in, en (zie par. 4.2.5) 
4. Controleer deze door ze nogmaals in te voeren (zie par. 4.2.6) 
5 .  Zetelberekening op basis van telling per kandidaat (zie par. 4.2.7) 

Op het tabblad Afronding sluit u vervolgens de verkiezing af (zie H. 5 ) .  
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4.2.1 Controleer volledigheid van gegevens 
Voordat u de stemmen inleest of handmatig invoert, dient u eerst de volledigheid van de 
verkiezingsgegevens te controleren. 20 controleert u of het m a l  zetels correct is ingevoerd, het 
aantal stembureaus juist is, enz. 

Pas nadat u deze controle beeft uitgevoerd, worden de knoppen voor het invoeren van 'de 
stemmen en de menu-opdrachten in het mem Stemmen actief. 

:onttole gegevens (GROEI 

Controleer de gegevens als volgt: 
l. - klik op de knop Controleer volledigheid gegevens in het tabblad 'Stemmen* 

Elektor toont vervoleens vier verschillende vensters Controle gegevens: 

Uiten en kandidaten: 
W- m kaddaalwgevom a>centK)kenL 

Stanbureau'a en stemappatatuu: 
i 
l 

Stenbwoau'f en apparatuur goconholeanL .1 

Deze W k ' i  bevat geen definitieve 
ildao. 

Figuur 44: Controlevenster I 



2. klik op Doorgaan en Ja als de gegevens akkoord zijn 
Als in beheerste venster &n van de mierdeten onjuist, is, ziet u de te& Ã• rood. Klik dan ap 
Annoleren om de desbetreffende, gegevens alsnog te controleren en start de procedure opnieuw, 
in de andere vensters kiÃ®k u op Nee om de procedure te sluiten en gegevens te wijzigen. 

U kunt nu de stemmen inlezen (zie par. 4.2.2) of haadmatig inv~iercn (zie par. 4.2.5). 

422  Stemmen inlezen via internet 
De stemmen die op de verschillende stembureaaâ€ zijn tiitgebracht, kunnen via mobiele communicatie 
worden i n g e l w .  Dit i$ een beveiligde teternetv~ffiding. De stemapparaten verzenden de uitslagen 
naar een server bij Sdu Uitgevers. DPG en de Stadsdelen kunnen vervolgens 'alleen de gegevens van 
hun eigen verkiezing via deze verbinding inlezen. 

Doe dit als volgt: 
:lik op de knop Stemmen inlezen op het tabblad 'Stemmen1 of in de Werkbalk 

Figuur 48: Het'diduogvensfer IÃ¬tfenv stemmen 

selecteer op basis van vooriopige resultaten via mobiele commanicatie 
Het volgende venster verschijnt:- 

l 
Â l Sinten 

niezen stemmen via mobiele communicalie M 

S. tijdenis het inlezen van de sterosien ziet u ,in dit venster welke bureaus worden ingelezen, hoeveel 
sternapoaraten verwerkt zij hoeveel daarvan definitief vetwerkt zijn 
De status van de bureaus te ook op het tabblad Stembureaus te bekijken. 

Tijdens het inlezen van de stemmen via internet verandert de kleur van dÃ status van d& bureaus in 
geel. Om &.status van bureaus definitief te maken, voert u &dn van de volgende stappen u i t  
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l klik in het tabblad Afronding op de knop Maak uitslagen d'efinitief(zie par. 5-21 
U lees de uitslagen in via de geheugenkaart (zie par. 4.2.3) 
I11 voeg de stemmen handmatig toe (zie par. 4.2.5) 

4,2.3 Stemmen inlezen op  basis van definitieve resultaten 
Na sluiting van de stem bureaus is de uitslag op ieder stemapparaat vastgelegd. De gegevens worden 
zowel op het stemapparaat als op een geheugenkaart (verkiezingenstick) opgeslagen. De voorzitter van 
een stembureau brengt twee sternapparaten, twee geheugenkaarten, twee tellijsten en het proces- 
verbaal naar het st@deelkantoor. 
Het proces-verbaal en de twee geheugenkaarten gaan vervolgens naar DPG en worden daar ingelezen, 
Uitslagen voor de stadsdelen worden dan elektronisch "naar het stadsdeel verstuurd en vervolgens 
ingelezen in EIektor, DPG kan de uitslagen van een dee@adverkiezing niet zien. De gegevens op de 
geheugenkaart kunnen naar een schijf gekopieerd worden, waarna ze naar het stadsdeel verstuurd 
worden. 

Om de stemmen defmitief te maken, moeteg ze door DFG en de Stadsdelen in EÃ¬ekto worden 
ingelezen. Hiermee legâ u de definitieve utelag automatisch vast. U mag de Sternapparaten edof 
geheugenkaart in willekeurige volgorde in lezen. 

Doe dit als volgt: 
l .  klik op de knop Stemmen inlezen op het tabblad 'Stemmen' of in de Wekbalk 

Figuur 50: Hel venster 'Inlezen stemmen' 

2. selecteer op basis van definitieve resultaten via stemapparatuur 

Geef locatie VHM v e r k i m ~ t i c k  

r- - . . - . 

FigtcurSJ: Hkt dialo~gvenster 'Mezen h'av f'ole machine' 

3. selecteer de locatie van de verkiezingenstick 
4. klikopOk 

De stemmen worden ingelezen. De status van de stembureaus kimt u bijhouden op het tabblad 
Stembureaus. 

5 .  na verwerking van alle stembureaus kunt de verkiezing afronden (zie H. 5 )  
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42.4 Status van s ~ u r e a u s  
Als er meerdere stemapparaten moeten worden ingelezen, kont u tttssentijds controleren wat de stand 
van zaken is. Doe dit als volgt: 
l . open het tabblad 'Stem bureaus 

Dit tabblad toont de gedefinieerde stembureaus en stemapparatuur en wat hup status is. Een rode 
cirkel betekent 'niet verwerkt', een gele cirkel betekent 'wel verwerkt, niet gecontroleerd 'r een 
groene cirkel betekent 'verwerkt en afgesloten' 

Fipw 52: Het tabblad lsismbureaus ' waarin de Stemmen voer een aantal bureaus zijn verwerkt, 

2. klik op Bijwerhea 
RÃ bureaus en stemapparaten waarvoor de uitslagen zijti verwerkt, worden bijgewerkt. 

3, door bij 'Toop' de verschillende citegorie'n aan te klikken, worden de verwerkte en nog te 
verwerken stembureaus in het venster eronder getoond. 

Als u tussentijds uitstagen wilt presenteren, kont n dat alleen doen als Elektor op 
meerdere pg's binnen hetzelfde netwerk is @stalleerdm Zodra a op dezelfde pc tsea 
presentatie opent, wordt het inleesproces onderbroken eu afgesloten! 
U kast wel tussentijds gegevens exporteren en die op een andere pc importeren, 
Vervolgens kunt u de voorlopige gegevens presenteren, 

4.2.5 Stemmen handmatig invoeren 
U hebt altijd deteogeljjkhid de stemmen ook handmatig in te voeren. Alle gegevens woden na het 
afsluiten van bet stemapparaat afgedrukt en kunnen voor het handmatig invoeren worden gebruikt Dit 
proces bestaat uit twee stappen: 
l. invoeren van de stemmen (zie par. 4.2,5),per lijst per kandidaat 
2. controleren van de ingevoerde uitslag (zie par. 4.2.6) 

Bij het handmatige proces worden de stetnmea per stembureau, per lijst en per kandidaat ingevoerd. 
Doe dit als volgt: 
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klik op de knop Voer gegevens handmatig in op het tabblad 'Stemmen' 
Het venster 'Invoer stemmen kandidaattelline verschiiiit : 

Figuur 53: Het venster Invoer stemmen kandidaaltelling. 

selecteer eerst het stembureau waarvoor u de stemmen wilt invoeren door erop te klikken 
k1 ik op Eerste invoer 

Figuur 54: Het venster voor stemapparaat AMS-OOM, waarh u handmaiig de stemmen invoert per lyst en per 
kaficbdac~. 

de eerste lijst is standaard geselecteerd en de kandidaten worden onderin het venster getoond. Vul 
het Ã anta stemmen voor iedere kandidaat ini 
klik na het invullen van een regel op Enter 
De cursor springt automatisch naar het volgende veld. Aan het einde van de lijst kandidaten klikt u 
nogmaals op Enter, waarna de volgende lijst geselecteerd wondt. 
voer op dezelfde manier de aantallen voor alle lijsten en kandidaten in en klik op Ok 
U gaat terug naar het venster 'Invoer stemmen kandidaattel Eng'. In de lijst links in het venster 
verandert de rade cirkel vanbet stembureau waarvoor u de stemmen beeft in&voerd b geel. 
selecteer het volgende stem bureau en vul de aantallen in 
Ga zo door tot u alle stembureaus beeft gehad. 
klik op Ok 

Als u alle stemmen heeft verwerkt, controleert u de stemmen door ze nogmaals in te voeren (zie par, 
4.2.6). 
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4.2.6 Controleren 
Om de ingevoerde stemmen te controleren, doet u het volgende; 
l .  klik in het venster Invoer stemmen kandjdaattelting op Controle invoer 

Het venster Controle invoer verschijnt. Dit is hetzelfde venster als in Figuur 54. 
2. voer nogmaals op soortgelijke wijze (zie par. 4.2.5) alle gegevens in 
3. als u een fout maakt, bij het invoeren van gegevens, verschijnt het volgende diaioogvensten 

Figlitir 55: Het dialoogven~r Controle finoer Net daarin de aafitailen 

die lydens de eerste invoer zijn ingevuld. 

4. vul hetjuiste aantal in en klik op Ok 
5 .  vul alle overige gegevens in en klik op Ok 

U gaat terug naar het venster 'Invoer stemmen kandidaattelling'. in de lijst links in het venster 
verandert de gele cirkel van het stembureau waarvoor u de stemmen heeft ingevoerd in groen. 

6. sluit het venster 
U gaat terug naar het tabblad 'Stemmen'. 

De volgende stap h het verwerken vÃ  stemmen is het maken van een zetelberekening. 

4.2.7 Zetelberekethg op basis van telÃ„Ã„ per kandrdaat 
Ma het inlezen van de gegevens via internet, of het inlezen via de geheugen kaart of het handmatig 
invoeren en controleren van de stemmen, maakt u met Elektor eeo zetelberekening. Doe dit ais volgt: 

1 . klik op de knop Zetelberekening op basis van telling per kandidaat op het tabblad 'Stemmen' 
Het venster Zetelbereken ing verschijnt: 

-. 

F i p r  56: Het venster Zetdbereke~jing 

De knop Toon PV wordt pas actief als de zetelberekening is uitgevoerd. 
2. klik op Bereken om de zetelberekening uit te voeren 
3. klik op Toon PV om het proces-verbaal te maken 

Elektor toont het proces-verbaal automatisch in een nieuw venster. Zolang niet alle stemapparaten 
zij n verwerkt is het een voorlopig proces-verbaal. 
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4. druk liet proces-verbaal desgewenst a f  met Print 
U kunt het proces-verbaal later weer openen met menu-opdracht Proces-verbaal in bet meren 
Stemverwerking. 

5 .  sluit het venster Proces-verbaal 
U gaat terug naar het venster Zetelberekening. 

6.  sluitditvenster 
Eiektor vraagt i 

l 
m Wituhetprocesverbaalopslaanende 
l fetetoekenm~ vrijgaven voot presaritatie? 

l 

m &*b 1 -"."--"-....- 
w 

Figuur 57: Dialoogwitster met de V I W ~  of u de :etelbewkert~~g wift vrijgÃ¨ve ww pmmatfe. 

7. klik op 3a als u de zetelberekening wilt vrijgeven voor presentatie. Klik op Nee als u de 
zetelberekening nog niet wilt vrijgeven. U gaat h beide gevallen terug naar het tabblad Stemmen, 
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5. Afronding 
Als alle stembureaus zijn ingelezen, kunt u de uitslag van een verkiezing definitief maken. Alle 

GemsentwÃ§a Overige- 
Ã ,. L' 

11 ,  
j)---. -.-L-L 

U kimt hier de volgendestappen uitvoeren: 
l . C o n t r o k  of die stembureaus' verwerkt zijn (i& par. 5.1) 
2. Uitslag definitief maken (zie par. 5.2) 
3. Definitieve zetelberekening (z& m. 
4. Afdrukken proces-verbaal {zie par. 5.4) 
5. Stuit de verkiezingsdag, af en bewaar & resultaten voor vergelijkende grafieken (zie par. 5.5) 

5.1 Controleer of alle stembureaus verwerkt zijn 
Als u stempq~ van meer dan 4611 stembureau moet verwelken, kunt u tussentijds bijhouden v.m w e b  
StefflappaTstuur en Sifembufeaas degegeveas vernerfct. U doet dat op tabblad 'Stembureaus'. Dit 
onderdeel is tee& besck~en in par. 4.2.4. 

Nadat aUe bureaus zijn ingelezen, kunt u op het tabblad Afronding met de knop Controleer of alle 
stembureaus verwerkt zijn zien of er nog bureaus verwerkt moeten worden. Dit wordt getoond in het 
tabblad Stembureaus links in het venster. 

5.2 Uitslag definitief maken 
Met deze optie maakt u de uitslag definitief. U kunt dit alleen doen als alle stembureaus zijn verwerkt. 
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I . klik op de knop Maak uitslagen definitief 
hijnt: 

Figuur 59: Dialmgvenster om uitslagen definitief te maken 

2. klik op Ja om de uitslagen definitief te maken 
Elektor verwerkt de uitslagen. 

5.3 Definitieve zetel berekening 
Als de uitslag definitief gemaakt is, kunt u een definitieve zetelberekening uitvoeren. De werkwijze is 
beschreven in par. 42.7. 

5.4 Afdrukken proces-verbaal 
Als u het proces-verbaal nog niet eerder heeft afgedrukt, kunt u dat alsnog doen: 

I .  klik in het tabblad Afronding op Proces-verbad P-22 
Het venster Proces-verbaal versch i i n t: 

2. klik op Print om het proces-verbaal af te drukken 
3. sluit het venster door op Sluiten te klikken 

5.5 Bewaar de verkiezing voor vergelijkende grafieken 
Elektor verwerkt bij het programmeren en uitlezen van de stemapparaten en bij het aanmaken van de 
verkiezingenstick d o f  stembureaudiskette, de verkiezingen die een votgnmmer hebben dat groter is 
dan 0. De verkiezingen met het volgnummer O worden beschouwd als historische verkiezingen die 
alleen voor vergelijkingen worden gebruikt. 

Om de actuele verkiezing na afsluiting op te slaan als historische verkiezing, doet u het volgende: 

l ,  klik op het tabblad Afronding -op Sluit de verkiezingsdag af en bewaar de resuhaten voor 
vergel ijkende grafieken 
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0 Wil u de veikKKogedag &titan en de gegeven* 
K i d  maken? 

Figuur 61: Dioloogvmter waarin Bektor vraÅ¸g of u de huidige vetÂ¥kie& historisch wilt nroken. 

2. klik op Ja als u de verkiezing historisch wilt maken. Klik op Nee als u dat niet wilt In beide 
gevallen gaat u terug naar het tabblad Afronding. 
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6. Verkiezingsuitslagen presenteren in grafieken 

6.1 Inleiding 
Elektor biedt u een aantal mogelijkheden om verkiezingsgegevens, uitslagen en vergelij kingen 
grafisch te presenteren, af te drukken of ten behoeve van uw website te exporteren. 

Wamleer u in het menu Presentaties een grafiektype selecteert, opent Elektor het tabblad 'Presentaties' 
en toon t het geselecteerde grafiektype in het-venster. Met de knoppen links onderin het venster kunt u 
verschillende typen selecteren. 

6.2 Prese,n taties 
Meâ Elektor genereert u de volgende presentaties: 

P- . 
p 

Stemmen per partij - Aaptallen toont het (absalute) aantal stemmen per partn 
a. 

. -- 
Stemrnea per p&rtij - Percentage s toont het (absolute) percen&gwr partij 

r~etels per partij toont het aantal &IS per partij 
i 

Stemmen per bureau - Aantallen toont het aantal stemmen per bureau 
. - . -- - - - . 

Steaniuen per bureau - toont het percentage per bureau 
Percentagê  - 
Winst en verlies per patij - toont per partij winst en verlies in steairnen~iantallen- 
SfemmenaantaTlen 

- 1  toont per partij winst en verlies in pereentages W hst en verlies per partij - 
Percentafies 

Winst eo verlies per tij& - zetels toont per parti winst en verlies ia zetels 
Opkomstpercentages per bureau toont het totale opkomstpercentage per geselecteerd bureau 
Vergelijking stemgen per partij - toont per partij winst en verlies in stemmenaantallen, in 
Aantallen vergel ijking roet Ã©Ã of meer verkiezingen 

Vergelukmg zetels pa* partiij toont p r  partij het aantal stemmen of zetels, in vergelijking met 
1 J &n of meer verkiezingen 
1 Vergelijkfflg opkomst per bureau] ' toont per bureau winst of verlies in stemmenaantal of percentage, 1 

Stemmen per stadsdeel - toont aantal stemmen per stadsdeel 
Aantallen 
Stemmm pa- stadsdeel 
Percentages 
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i 

6.3 Knoppen op het tabblad 'Presentaties' 
Het tabblad 'Presentaties' bevat de volgende knoppen: 

vergroot of verkleint liet toont de gegevens in een verticaal 
resentatievenster staafdiagram l 

werkt grafiek bij als er gedurende 
de presentatie nog andere gegevens 

- . - .  
toont de gegevens in een 

gegevens te selecteren die u wilt horizontaal staafdiagram 
weergeven in presentaties 

- - - P -- .- 

opent het vensterT~resentatie *g toont de gegevens in staven achter 
opties' waarin u verschillende - 1  1 -li e l b r  

i eigenschappen van een grafiek 
1 kunt aanpassen . - - -. . (zie . par.6.4) . J -- 
staat de grafiek op als h&~-bestand d r toont het begin van de grafiek - 1 

l 

6.4 Presentatie opties 
U hebt de mogelijkheid om de manier waarop de grafieken gepresenteerd worden, aan te passen aan 

uw eigen voorkeur. Klik daartoe op . Het venster 'Presentatie opties' verschijnt. Dit venster bevat 
vier tabbladen: 

B 
Lettertypen(ziepar.6.4.1) 
Achtergrond (zie par. 6.4.2) 
Staafdiagram (zie par. 6.4.3) 
Weergave (zie par. 6.4.4) 

Onder aan dit venster vindt u de volgende knoppen: 

bevestigt uw selectie 
verwijdert uw selectie 

11 Standaard 1 zet na wijziging van gegevens de ~t~daardwaarden voor de grafieken terug 11 
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6.4.1 Tabblad Lettertypen 
Op het tabblad 'Lettertypen' past u de lettertypen van de verschillende onderdelen van de grafieken 
aan : 

Figuur 62: Het venster Presentatie optie met het tabblad Lettertwen. 

Selecteer daartoe Ã ©  van de volgende knoppen: 
Titel - past het lettertype van de titel aan 

Ã Legenda - past het lettertype van de legenda aan 
Linkerkant - past het lettertype links aan (de Y-as) 
Onderkant - past het lettertype onder san (de X-as) 

Iedere knop opent een venster waarin u het lettertype voor de verschillende onderdelen van een grafiek 
aanpast. U kunt bijv. type, grootte, kleur, enz. wijzigen. 

Figuur 63: Hef venster Presentatie opties met hel tabblad 'Achtergrond'. 
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Vink &n van de volgende mogelijkheden aan: 
Standaard 

Vaste kleur - seleÃ§w een kleur door te klikken op w 
Eigen achtergrond - selecteer uw eigen achtergrond door te klikken op . U kunt de 
achtergrond 'U itrekken*, 'Tegelen' of 'Centreren' 

6.4.3 Tabblad 'Staafdiagram' 
O n  lipt tahhlarl ^Stfi~ftliaorarn' harmalt 11 de: v n m  vm staven in de grafiek: 

Figuur 64: Hef venster Presentatie opties met her tabbiad 'Stoafcdagranl! 

Selecteer &n van de volgende vormen: 
Rechthoek 
Rechthoek met kleurverloop 
Piramide 
Omgekeerde piramide 
Cilinder 
Ellips 
Pijl 

Verder geeft u hier aan: 
of de waardes in de grafiek getoond moeten worden 
hoeveel staven in de grafiek getoond moeten worden 
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6.4.4 Tabblad 'Weergave' 
On hst opties: 

Figfiur 65: Het venster Presenlati& opties met het tabblad 'Weergave! 

Geef aan of u: 
de legenda wilt tonen 
de presentatie per stap wiit tonen 
de presentatie animatie moet bevatten 
hoelang de tussenstappen in de animatie mogen duren 

6.5 Voorbeelden van een grafiek 
Voorbeeld l 
Stel u wilt een grafiek presenteren van het aantal stemmen per lijst. Doe dit als volgt: 

l. open het tabblad 'Presentaties' 
2. selecteer de M e k  Stemmen per lijst (aantallen)* uit de l ijst 

it vnl eende dialnftevenst'er verschuilt: 

f Gegevenâ op baiii van Iflstuitslag 
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3, klik op Ok 

ChU 
SGP 
IN 
Dof 
m 
WUKZ. 
Pâ€¢ 
w 
RATEL 
VIP 
AVD 

ngsur 67; Hyt vefisier Selecteer de /,sten voor de presentatie 

4. De grafiek wordt getoond in het tabblad 'Presentaties': 

zien in de presentatie: 

Figuur 68: Hei tabbtadlPresentaties' met een gfo/ iek die hef totaal aantalstemmen per lijst toont. 

5. pas desgewenst de presentatie opties aan en druk de grafiek af of exporteer deze 

Voorbeeld 2 
Stel u wilt een grafiek maken van het opkomstpercentage per bureau. Doe dit als volgt; 
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l. selecteer in het tabblad 'Presentaties' de grafiek ' Opkomstpercentage (per bureau)' 

Figuur 69: Her venster Selecteer de bureaus vaar de presentatie 'OpkamstpereenlapÃ 

2, selecteer &n of meer bureaus (zie par. 8.3 voor uitleg over de knoppen) 
3. klik op Ok 

De grafiek wordt getoond h bet tabblad 'Presentaties'; 
- - - . . . . . . - . 

Figuur 70: Het tabblad 'Presentonss ' met & graftek '{Jpkomstper~snwges per bureeatt. 

â€¢ Oefeningen 5.5 
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7. Verkiezingsuitslagen presenteren in rapportages 

7.1 Inleiding 
Elektm biedt een groot aantal mogelijkheden om verkiezingsuitslagen af te drukken of met andere / 
eerdere uitslagen te vergelijken. U selecteert het gewenste overzicht via het menu Rapportage, waarna 
het ais voorbeeld in een venster getoond wordt. U kunt zodoende het resultaat eerst bekijken alvorens 
het overzicht af te drukken. 

Bij het afdrukken wordt gebruik gemaakt van de standaard WÃ¬ndows-printe op uw systeem. Om een 
andere printer te selecteren of de instellingen te wijzigen kiest u menu-opdracht PrinterimteUiagen. .q 

uit het menu Beheer. 

In par. 7.4 worden de knoppen in de werkbalk van het venster Rapportage beschreven. 

7.2 Rapportages .J 

t 
Met Elektor genereert u de volgende overzichten: 

11 Basisgegevens - Verkiezing 11 Gernee~itegegwens en buidige verkiehgsgegevens 
.- l/ Basisgegevens - Stembureaus l) nummer, namen, voorzitter en aantal kiesgerechtigden van de 

1 stembureaus 
1 Basisgegevens - Stembureaus 1 na selectie van een of meer bureaus wordt een overzicht getoond 

11 (met machines) 11 van de stemapparaten die aan de bureaus gekoppeld zijn 
Basisgegevens - Lijsten en lijstnummers en -namen, kandidaatnummers, -namen en - 
kandidaten 
Basisgegevens - Lijsten, lijsten, afkortingen en lijstcombinaties 
afkortingen en combinaties -- 
Overzicht ANP overzicht van de uitslagen tb-.~.  het ANP 

per lijst stemmen (inclusief blanco en geldige) per lijst voor de 
geselecteerde stembureaus, 

Dit overzicht kan desgewenst ge'xporteerd worden 
naar een zogenaamd CSV-bestand, Hierbij voorziet u het 
overzicht van een tijdstip, zodat a de uitslaggegeyens 
chronolq$sch kunt presenteren in een presentatie- of 
spreadsheetprogramma. Ditgeldt ookvoor de overige 

Stemmen per bureau - toont na selectie van de gewenste stembureaus de percentages + 

Percentages per lijst stemmen (inclusief blanco en geldige) per lijst 
toont na selectie van de gewenst stenahurvs en lijst de aantallen 

Kandidaten stemmen per kandidaat 
Stemmen per bureau - toont na selectie van de gewenste stembureaus de lijsten en 
Kandidaten pek lijst kandidaten per bureau 
Stemmen per stadsdeel - toont na selectie van het gewenste stadsdeel de aantallen stemmen 
Aantallen per lijst (inclusief blanco en geldige) per lijst voor de geselecteerde 

1 stadsdelen. 
toont na selectie van het gewenste stadsdeel de percentages 

Percentages per lijst stemmen (inclusiefblanco en geldige) per lijst 
Stemmen per stadsdeel - toont na selectie van het gewenste stadsdeel de aantallen stemmen 
Kandidaten p& kandidaat 



zicht l liihou(l 

Stemmen per stadsdeel - toont na selectie van het gewenste stadsdeel de aantallenstemmen 
Kandidaten per lijst per kandidaat per lijst 

Gekozen kandidatentoont de gekozen kandidaten 
1"   iet eekozen kandidaten m i m e t  eekozen kandidaten l 

Zetelverdeling 

1 Proces-verbaal P22 voor 
1 verbaal P22 met de zetelverdeling - - 1 

maakt en toont na berekening van de zetelverdeling het proces- '1 

U kant elk overzicht opslaan als bestand voor een tekstverwerker of drukker door op 

te klikken. EIektor slaat het overzicht op als RTF-bestand dat met elke 
tekstverwerker is te bewerken of af te drukken. 

7.3 Voorbeeld van een rapportage 
Stel u wilt een rapportage genereren van het aantal stemmen per lijst per bureau. Doe dit als volgt; 
l . selecteer meno-opdraoht Stemmen per bureau - Aantallen per lijst uit het menu Rapportage 

Het vnl tremde ttialnftwveniâ€¢t verschiint- 

lantal stmman oer l i i s l  aer bureau 

C Gegevens op basis van lijstuiislag 

Figuur 71: Hd dialoogvenslei' Stemaantaiien per lijst per bureau. 

2. klik op Uk 
F . r ^ .  . i 
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Ffeutir 72: Het venster Selecteer bui-eaus. 

selecteer het gewenste bureau links in het venster door erop te klikken 

klik op Bi 
Het bureau komt rechts in het venster te staan. U kunt het bureau deselecteren door te klikken op 

l. Selecteer alle bureaus tegel i k  door te klikken op J of a. 
klik op O k  

wnt: 

Fi'guw 73: Het venster Â¥Aanfa stemmen per tvsfper bweau ', 

druk het overzicht af door te klikken op Afdrukken of exporteer hef overzicht door te klikken op 
Exporteren. Het overzicht wordt opgeslagen als ' .wt' bestand 
sluit het venster 

2% Oefeningen 7.3 
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7.4 Knoppen in venster Rapportage 
In de Werkbal k van het venster Rapportage treft u de volgende knoppen aan: 

p -. - p p p - p y - - - 
naar de eerste bladzijde van het overzicht 

naar de vorige pagina van het overzicht 

- .  - - 
naar de volgende pagina van het overzicht 

-- 

naar de laatste pagina van het overzicht, 

- -- . 

zoomt in op pagina 

L - -- 

zoomt uit 

zoomt in op 100% van de pagina 

-- 

zoomt in op pagina breedte 

drukt het overzicht af 

opent venster waarin printer geselecteerd kan worden 

exporteert de pagina naar MS-Word 

exporteert de pagina naar Ms"Exeel 

opent het Helpbestand van Elektor 

sluit het venster Rapportage 
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8. Formulieren . . gebruiken 

8.1 Inleiding 
Elektor is uitgerust met een geIntegreerde fomtuiierenmodule. Hiermee kunt u direct vanuit Elektor 
officiEle formulieren automatisch laten invullen en eventueel (later) bewerken of afdrukken* 

Nadat u een formulier heeft geselecteerd stuurt Elektor de noodzakelijke verkiezingsgegevens naar de 
tekstverwerker MsWord van Microsoft. Sommige gegevens kent Elektor niet. Deze worden v--r tiet 
aanmaken van het formulier in dialoogvensters gevraagd. 
V,molgeas plaatst Elektor alle invu lbm gegevens op de juiste plaatsen in het formulier. Afhankelijk 
van het soort fomiiil i&, is het eventueel nog nodig om bepaalde gegevens, zoals bijvoorbeeld de plaats 
of datum van ondertekening, in 'het formulier in 6 voeren. 

8.2 Het tab blad 'Formulieren' 
ffoekcgeselecteerd op het tabblad 'Fe 

'Figwir 74: Het tabblad 'Fof'wuiierai'. 

8.3 Formulieren aanmaken 
Maak als volgt een formulier aan: 
l .  klik op het tabblad Formulieren of selecteer optie Formulieren in het menu Verkiezing 
2. klik op het plusteken van de categorie waarvoor u een formulier wilt aanmaken 

De lijst klapt open. 
3. selecteer het gewenste formulier door erop te dubbelklikken. 

Elektor start dan meteen metde aanmaak van het formulier. 

Alle gegevens die in EIektor voorkomen, worden automatisch in een  formulier gezet. Sommige 
formulieren bevatten echter gegevens die niet in Elektor voorkomen. Als dat het geval is, verschijnt er 
een dialoogvenster waarin u deze gegevens invul t. Deze diatoogvensters kunnen per formulier 
verschillen. De gegevens die u invult, worden bewaard. Wanneer u hetzelfde formulier nog een keer 
wil t aanmaken, wordt de informatie automatisch ingevuld* 
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Als het formulier is  aangemaakt, verschijnt het in MS-Word. Hier kimt u het formulier bewerken zoals 
upgewend bent. U kunt bijv. de lay-out aanpassen, of logo's toevoegen, 

genoemde dialoogvensters: 

Datum ondeitekenng 

Figuur 75: Twee voorbeelden van d i u l ~ s t e r s  bij hef aanmaken van ew formulier. 

Sommige formulieren gebruiken gegevens die in Elektor staan3 maar waarvoor u zelf de selecte moet 
maken. A& u bijvoorbeeld een uitnodiging aai, leden van verschillende stembureaus wiltlsturenh vraagt 
Elektor a eert selectie temaken. V knot alle bureaus sestec-  iaa ar ook per bureau e e i ~  uihtodi@ng 

Maak de selectie ds votfrt: 
l .  selecteer het gewenste bureauin de lijst Hak$ h het venster door erop te klikken, 
2. klik w H 

Het bweau verdwija uit de Hjsten verschijntrechts in het venster. het b-u te.SeseIecteâ€¢e 

B felikt u op . SelecteÃ de complete lijst in en keer doof te klikken op B O A  
3, als u meerdere bure&us selecteert, moet u vervolgens per bureau een of meer bureauleden 

selecteren 
4. klik op OK 

Het formulier wordt aangemaakt. 
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8.4 Formulieren opslaanen bewaren 
Elektor maakt de formulieren aan voor het programma MsWord. U kunt de formulieren dus direct 
opslaan entof afdrukken nadat ze in Word verschijnen. U voert daarbij de handelingen uit zoals u dat 
in Word gewend bent. 

De formulieren zijn standaard beveiligd tegen ongewenst edof abusievelij k wijzigen. Als u ze later 
weer in Word opent, moet u deze beveiliging opheffen. Selecteer hiertoe ia Word menu-opdracht 
DocnmentbeveiÅ¸giti opheffen uit het menu Extra. 

h Oefeningen 8 
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9. Overige mogelijkheden van Elektor 
Elektor biedt in verschillende menu's een aantal mogelijkheden waarmee onderdelen en functionaliteit 
van de software beheerd kunnen worden. Het gaat om opties in de volgende menu's: 

Menu Verkiezing: 
- Importeren (zie par. 9.1) 
- Exporteren (zie par. 9,2) 

Menu Stemverwerking: 
- Speciale handelingen (zie par. 9.3) 
- Wisuitslag(ziepar.9.4) 

Menu Beheer: 
- Stadsdelen ...( ziepar.9.5) - Stemapparatuur (zie par. 9.6) 
- Locks (zie par. 9.7) ., 
- Printerinstellingen ...( ziepar.9.8)i - Reservekopie aanmakedtentgzetten (zie par. 9.9) 
- Webservice test (zie par. 9.10) 

9.1 Importeren 
Een aantal bestanden kunnen geTrnporteerd worden in EIektor: 

- Agenda 
- Bureaus - Bureauleden 
- Hoofdstmbureaudiskette 
- Lijst- en kandidatendiskette 

Bij het selecteren van een van deze opties, verschijnt altijd een dialoogvenster waarin de locatie van 
het gewenste bestand moet worden opgegeven. Als het bestand geselecteerd is, wordt het 
geÃ¯mporteer zodra u op Ok klikt, 
De gegevens zijn vervolgens binnen Elektor te openen en te bekijken. De Agenda bijvoorbeeld wordt 
op het tabblad Agenda links in het venster getoond nadat &ze is geÃ•rnporteerd 

9.2 Exporteren 
Diverse bestanden die binnen Elektor worden opgesteld, kunnen worden ge'xporteerd, bijvoorbeeld 
t.b.v. de Stadsdeelmodule of voor gebruik door een drukker: 

- Stadsdeeidiskette 
- Hoofdstembureaudiskette (uitslag) 
- Exportbestand voor Sdu (zie par. 3.8.1) 
- Exportbestand voor drukker (zie par. 9.2. l ) 
- Bureauleden 

Bij het selecteren van een van deze opties, verschijnt een dialoogvenster waarin u de locatie opgeeft 
waar liet bestand opgeslagen moet worden. Dit kan een diskette zijn of een map op uw pc. 

3.2.1 Exportbestand voor drukker 
Als Ã©Ã van de bestanden uit Elektor gezet of gedrukt moet worden, kan het als exportbestand worden 
opgestagen. Het bestond wordt opgeslagen in een formaat dat geschikt is voor opmaakprogramma's 
die door drukkers of zetters gebruikt worden. 

Doe dit als volgt: 
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1. selecteer optie Exportbestaad voor drukker.. . uit het menu Verkiezing 

Figuur 7 7: Dittioogvenster Aanmaken exportbestand voor drukker. 

2. selecteer de gewenste locatie voor het bestand 
3. vink aan hoe u de namen van de kandidaten wilt exporteren 
4. klik op Ok 

Elektor geeft een melding dat aanmaken van het bestand gelukt is. 

Als it voor eigen gebruik bestanden wilt exporteren, doet u dit vanuit Rapportage (zie par. 7.2) met 

en van uit Presentaties (zie par. 6.2) met BI . 
9.3 Speciale handelingen na de verkiezing 

tingen selecteert, verschijnt dit venster: 

Figuur 78: Venster Speciale handelingen 

U kunt bier: 
een uitslag inlezen onder &n ander apparaatnummer 
een gebroken telling verwerken 

Om deze optie uit te kunnen voeren, dient a het wachtwoord in te vuiien dat u hebt opgegeven in het 
venster Licentiegegevens. 
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9 m 5  Beheer Stadsdelen 
De S~sdeelgegeven~ kunnen b h e n  Eleldor worden beheerd. U kunt een nieuw stadsdeel toevoegen, 
of gegevens van bestamde stadsdelen wijzigen. Doe dit als volgt: 

l , selecteer optie Fdadsdelen in het menu Beheer 
Het volgende venster verschijnt 

l 

2. klik op Toevoegen om een nieuw stadsdeel toe te voegen of selecteer een stadsdeel en klik op 
wijdien 
Het volgende venster verschiint: 

Fkittir 81: Hef venster Wijzigen - sradsdee! 

3. vul degewenste gegevens in en klik op Ok 
De gegevens wordea bijgewerkt. 



9.6 Beheer Stemapparatuur 

l . selecteer de optie Stemappmtutrr in het menu Beheer 

- Sternapparatuur 

2. klik op Toevoegen om een nieuw stemapparaat toe te voegen of op Wijzigen om gegevens van 
een beshand stemapparaat m te passen 
Het volgende venster verschijnt: 

l 

Ftguur 83: Het vmster Toevoegen - stemqparuH 

3. w1 de velden in en klik op Ok 
De gegevens worden bijgewerkt. 

Deze optie is alleen van b e h g  als de pc of het systeem waarin u werkt vastloopt. Fmctimaiiteit die 
op dat moment gebruikt wordt, of infamatie die is ingevoerd, wordt gelo~kt. Dit kan via deze optie 
worden opgeheven. 

9,8 Printer instellingen 
Voor het afdrukken van bestanden gebruikt Elektor de standaard printer die in Windows voor uw pc 
staat ingesteld, U wijzigt instellingen als volgt: 

l .  selecteer optie Printehtstetiingen.. uit het menu Beheer 
Er verschint een venster met instelIingen voor de geselecteerde printer. Dit venster h per versie 
van Windows vmchi [Ien. 

2. selecteer de gewenste printer of pas andere instellingen aan 
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3. klik op de knop, QK 

Met deze optie maakt u een  resemkopie aan m de geseIecteerde verbezing. LI kunt de reservekopie 
op diskette of up de hade schijf van een  pc bewaren. Bij problemen kunt u de reservekopie 
terugzewn op de pc. 

Doe dit als volgt: 
1. selecteer de verkiezing waarvoor u de resemkopie wilt mmaken 
2, selecteer optie k r v e k u p i e  ~ ~ a ~ d t e m g z e t t e ~  in het menu Beheer 

3. selecteer Maak mewehpie of Phab resewebpie terug, afhmkelÃ k van wat u wilt ciwn 
4. plaats een lege diskette in het diskettestation* of plaats de diskette waarop de remekopie staat 
5. klik op Ok 
h geseleoteerde actie wordt uitgevoerd. 

9.10 Webse~ce Test 
Met deze optie kunt u de internetvahinding temn d ie gebruikt wordt om de stemmen h te Ieza Doe 
dit als volgt: 

l .  selecteer optie Websemice Test in het menu Beheer 
Het volgende venster vcmchii~~t: 

Figuur 85: Hef venster HJehervice Test 

2. Hik op Start 
h het venster ziet u of de verbinding met de S& server tot stand gebracht kan worden. 



0nderstkde tabel beschrijft de menu's van Elektor met bijbehorende ~nenu-opÃ¢rachte en knoppen: 

opent een dialoogvenster w 6  ,u 
de locatie aange& w m w  u een 
bestand mek bureauieden wilt 

waadt u lijsten en kandidaten 
toevoegt, wuzigt of verwijdert 



l l 

11 Stemmen per kandidaat 

14 

stemmen per kandidaat 

gent  het venster waarin u de een 
a t a l  specifieke 
verkiezingsgqgevens kunt 

opent het venster waarin u 
sternappamiuur kun t pmgrmÃ¨re 

van een stem-p* Gebruikei% van 
NewVoâ‚ stemapparaten 

kunt. aangeven hoe u de stemmen 
wilt verwerken, via internet of 
handmatige invoer 

opent het venster w d n  u stemmen 
kunt invoeren t.b.v. een sneltelling r 

maÃ k m toont na berekening van 
de zetelverdeling het proces- 

opent na ~ v d l e n  van een 
wacbomd h& venster 'Wis 
uitslag' vm waaruit u ingevoerde 

7 
l J- 

[ Gemeentegegevens en huidige 

nummer, namen, voorzi*r en 
aantal kiesgerechtigden van de 
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Basisgegevens - 
Stembureaus (met 
machines) 

Basisgegevens - 
Lusten eo kandidaten 

Basisgegevens - 
Liisten, afkortingen en 
combinaties .- -. 
Overzicht ANP 

1 stembureaus 1 1 
1 %a selectie van een of meer I f 

Stenftmen per bureau 
Aantallen per I&$ 1 1 

* Ditoverzichtkan 
desgewenst ge'xporteerd worden 
Baar een zogenaamd C S -  
bestand. Hierbij voorziet B het 
overzicht Van een tijdstip, zodat u 
de uttslaggegevem chronologisch 
leunt presenteren in een 
presentatie- of ~ ~ d s h e e t r  
programma. Bit geldt ookvoor 
de overige bestmiden die u in dit 

Stemmen per bureau - toont na selectie van de gewenste 
stembureaus de lijsten en 

(inclusief b h c o  en geldige) per 
lijst voor degeselecteerde 

(mcUi&fbteaco es geldige) per 





Algemefle help 

opent het venster 'Controle 
Gemeentegegevens' waarin u 
geg=evens van de gemeente kunt 
controleren of wijzigen 

opent het venster Stadsdelen' van- 
wwuÃŽ u stadsdelen kunt 
mumken, wijzigen of verwijderen 
opent het venster Stembureaw' 
van waaruit u stembureaus kunt 
toevoegen, wijzigen of vernijderen 

opent het venster Sternappratuur' 
van waaruit u stemppamtuur kunt 
wijzigen of verwijderen 
opent h& venster 
'Stembureauleden' van waaruit u 
stem bumuledm kunt toevoegen, 
wijzigen of verwijdereu 
opent het venster 'L0cks7 waarin u 
informatie kunt ontsluiten &e na 
een crash van de pc is vastgelopen 
opent na invullen van een 
wachtwoord het venster Licentie- 
en systeemgegevens waarin u 
verscl~illende instellingen kunt 
wijzigen (zie par. 1-31 
opent een venster mdn u 

L 
7 

ÃŽnsteliinge voor uw printer wijzigt 1 
gent het venster Reservekopie van 1 F8 
w m i i  u een reservekopie van de 
geselecteerde verkiezing maakt of 

waarin u de internetverbinding voor 
het inlezen van stemmen kunt 

-7 
opat de Help van Elektor r 


