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ELECTION SYSTEMS 

Afhankelijk van de voorschriften die van toepasslt1g zijn 

kan transparantie als volgt worden ondersteund: 

Stand alone off line stemmachines voor gebruik in stembureaus 

Stand alone stemprinters en stemmentellers voor gebnJ k 

in stembureaus 

Geschelden draadloze communicatie van de voorlopige uitslagen 

Platform onafhankelijke online verkiezingssystemen in combinatie 

met stembureau-oplossingen 

Online applicaties voor raadspanels. burgerraadplegingen en referenda 

Communicatiezuilen voor toegang tot gemeentelijke websites 

en online applicaties 

Online elektronisch kiezersregister: 

• identificatie 

• registratie 

• autorisatie 

Verkiezi ngsmahagementsystemen 

Verkiezingsondersteuning. service eh onderhoud 

Tijdens de ontwlkkeUng: 

• Door onafhankelijke keuringsinstellingen beproefde firm- en hardware 

Het gebruik van open source en/of platform onafhankelijke software 

Tijdens de verkiezingen: 

• Verificatie van de elektronische stemregistratie door het afdrukken 

van controlestroken ( VVPAT) 

• Kiezerverificatie van de gemaakte keuze door middel van 

papieren afdruk (stempriht) 

Kiezerverificatie van de juiste verwerking van de uitgebrachte stem 

door controle van de geregistreerde stem via het internet 

Gedelegeerde verificatie door auditeurs 

Wij bieden de volgende mogelijkheden: 



,
 

Kantoorproducten" Diensten 

'" ProntoPhot, niet kapot te krijgen! Vorig 

jaar leken, met de aankondiging dat de 

ambtenaar Burgerzaken zelf gezichtsop

names aan de balie zou gaan maken, de 

laatste uurtjes voor deze foto-automaten 

(bij gemeenten althans) geslagen. Ukent 

de rest van het verhaal: voorlopig blijft 

Prontophot een geliefde verschijning op 

iedere NWB-beurs; dat blijkt ook weer 

eens uit deze foto! 

~ Het (IB, het vroegere inkoopbureau van de VNG, 

bekend van onder heel veel meer het beveiligd papier. 

'" Dankzij de Paspomaat is snelle dienstverlening aan 

de balie mogelijk bij het afhalen van reisdocument of 

rijbewijs. En ze zijn daarvoor nog veilig opgeslagen ook! 

Steeds meer gemeenten weten hiervoor de weg naar 

Ergotrans te vinden; en niet alleen de loo.ooo-plussers! 

l' Medewerkers Burgerzaken weten natuurlijk allemaal dat het er nu toch echt op 

lijkt dat de laatste uurtjes geslagen hebben voor de stemmachines (of stemcompu

ters) van Nedap. Maar in de Achterhoek weten ze van volhouden ... Nedap Elections 

Systems was gewoon aanwezig op de beurs: niet in een 'black box', maar in een 

strakke, transparante kubusachtige stand waar de verkiezingssystemen van de toe

komst (als het aan Nedap ligt) trots werden getoond. 
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