
Obsługa 

głosowań 

online



Firma MWC to największy dostawca 

systemów konferencyjnych 

oraz systemów do głosowań w Polsce.

Poza sprzedażą systemów, oferujemy 

również kompleksową obsługę głosowań 

na posiedzeniach.

Korzystamy tylko z autorskich rozwiązań 

wykonanych przy wykorzystaniu 

najnowocześniejszych technologii oraz 

zapewniamy 100% dostosowanie przebiegu 

posiedzenia oraz głosowań do potrzeb 

klienta.

O firmie MWC



Nasz autorski, innowacyjny system do 

głosowania. Zarządzany w całości przez 

przeglądarkę internetową, nie wymaga 

zewnętrznego oprogramowania typu 

PowerPoint etc.

Systematycznie rozwijany i regularnie 

aktualizowany w oparciu o rzeczywiste 

potrzeby naszych klientów.

Zapewnia możliwość integracji z systemami 

transmisji - automatycznie nakładanie 

wyników głosowań na obraz video.

WZA24 – system do głosowania



• Dostęp do systemu jest możliwy na 

każdym urządzeniu z dostępem do 

sieci Internet przez przeglądarkę. 

Oferujemy również natywną 

aplikację dla systemu Android oraz 

Windows.

• Obsługuje zarówno podstawowe 

typy głosowań jak 

ZA/PRZECIW/WSTRZYMUJĘ 

jak i głosowania wyborcze 

wielokrotnego wyboru.

• Obsługuje pełnomocników – jeden 

użytkownik posiadając dowolną 

liczbę pełnomocnictw może 

głosować z jednego urządzenia w 

prosty i intuicyjny sposób.

• Zgodność z KSH. 

• Obsługuje wagi oraz rodzaje głosów. 

Posiada funkcję wykluczania 

z głosowania.

• Posiada wbudowany moduł 

komunikatora tekstowego.

• Posiada funkcję zgłaszania się do 

dyskusji, dzięki czemu porządkuje 

dyskusje na posiedzeniach. 

• Umożliwia przekazywanie 

uczestnikom dokumentów, np. 

projektów uchwał z poziomu 

porządku obrad.

• Posiada dwujęzyczny interfejs 

– w języku polskim oraz angielskim.

WZA24 – najważniejsze zalety



Wybierz kandydatów z 

zaprezentowanej listy. 

W przypadku obszernej 

listy kandydatów 

(powyżej 15 

kandydatów – dostępna 

jest również 

wyszukiwarka).

System pilnuje 

maksymalnej 

regulaminowej liczby 

oddanych głosów – nie 

można jej przekroczyć.

Obsługa wyborów

Na drugim ekranie 

upewnij się, że wybrałeś 

właściwe osoby i wyślij 

głosy lub kliknij anuluj, 

aby poprawić swój 

wybór.

Proces dwuetapowego 

głosowania 

minimalizuje ryzyko 

przypadkowego 

wysłania głosu.



Publikacja porządku obrad

i dokumentów

Publikuj w aplikacji porządek obrad. 

Zmiany wprowadzane w trakcie posiedzenia są 

automatycznie aktualizowane na urządzeniach 

podłączonych delegatów.

Dodawaj załączniki do poszczególnych punktów 

(np. projekty uchwał, regulaminy, uzasadnienia 

etc.). Jedno kliknięcie pokazuje treść dokumentu.



W prosty sposób wprowadź 

pełnomocnika, który będzie mógł 

głosować na jednym urządzeniu 

w imieniu wszystkich akcjonariuszy.

Funkcje można również wykorzystać 

do obsługi akcji zwykłych 

oraz uprzywilejowanych.

Obsługa pełnomocników



Specjalny moduł w aplikacji pozwala na 

tekstową komunikację pomiędzy 

uczestnikami posiedzenia.

System posiada również moduł obsługi 

zgłoszeń do dyskusji, który kolejkuje chęć 

zabrania głosu wg ich kolejności.

Wbudowany komunikator



Integracja z systemami videotransmisji
Automatyczne nanoszenie nazwy posiedzenia, listy dyskutantów



Integracja z systemami videotransmisji
Automatyczne nanoszenie przebiegu głosowań



WZA24 a bezpieczeństwo
Centrum danych WZA24

Z uwagi na konieczność zapewnienia najwyższej jakości 
łączy oraz maksymalnie krótkiego czasu dostępu do 
danych, centrum danych systemu WZA24 
zlokalizowaliśmy w Warszawie przy al. Jerozolimskich. 
Takie rozwiązanie pozwala z jednej strony zapewnić 
najkrótsze czasy dostępu, a jednocześnie umożliwia 
błyskawiczną reakcję na wypadek awarii.

Centrum danych WZA24 przyłączone jest do sieci 
Internet kilkoma redundantnymi światłowodowymi 
traktami transmisyjnymi Xenpak.

Bezpieczeństwo zapewniają:
• fizyczna ochrona
• monitoring wizyjny
• system detekcji dymu
• instalacja przeciwpożarowa.

Zasilanie zapewniają:
• trzypoziomowy system gwarantowanego zasilania
• dwie budynkowe podstacje SN z transformatorami 

700kV
• trzy niezależne systemy zasilania awaryjnego UPS
• automatyczne agregaty prądotwórcze z zapasem 

paliwa na 24 godziny)

Platforma technologiczna

Zarówno system serwerowy WZA24 jak i
oprogramowanie klienckie zbudowane zostały 
w oparciu o sprawdzone i bezpieczne 
technologie firmy Microsoft.

Takie rozwiązanie zapewnia, że w przypadku
pojawienia się nowych luk i zagrożeń np. w
oprogramowaniu serwerowym błędy
te zostaną automatycznie zaktualizowane, 
dzięki systemowi automatycznych aktualizacji 
Microsoft. 

Aby zapewnić najwyższy poziom 
bezpieczeństwa, oferujemy również 
użytkownikom dwuetapową autoryzację przy 
wykorzystaniu jednorazowych kodów SMS.

Bezpieczna komunikacja

Połączenie aplikacji z serwerem jest 
szyfrowane protokołem HTTPS z 
certyfikatem SSL.

Połączenie aplikacji z bazą danych odbywa 
się za pomocą bezpiecznego protokołu 
TLS (Transport Layer Security) w wersji 1.2

Dane systemu są przechowywane w bazie 
danych SQL Server zaszyfrowanej za 
pomocą technologii Transparent Data 
Encryption. Algorytmem szyfrującym jest 
AES256.

Prawdziwie tajne głosowania

Dzięki zastosowaniu transakcyjnej 
konstrukcji systemu bazodanowego, 
głosowania skonfigurowane jako tajne, są 
naprawdę tajne. W procesie głosowania, 
w jednej transakcji spływające głosy od 
poszczególnych użytkowników są 

automatycznie anonimizowane. Oznacza 
to, że w bazie głosy są rozdzielone od 
identyfikatorów głosujących, a zatem nie 
jest możliwe sprawdzenie tego, kto jak 
głosował.



Zaufali nam m.in.:



Zgromadzenie Prezesów SGB Bank / Wrzesień 2019 / Novotel Poznań

Terminale bezprzewodowe WZA24

Krajowa Reprezentacja Doktorantów / Grudzień 2019

Górnośląska Metropolia / Styczeń 2020

Wybory Kolegium Elektorów / Styczeń 2020 / Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

Wybory ABSL / Grudzień 2019 / Mariott Warszawa

Wybrane stacjonarne realizacje
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W 2019 przy wykorzystaniu 

naszych systemów 

do głosowania oddano 

ponad 700 tysięcy głosów 

w 53 tysiącach głosowań. 



MWC Sp. z o.o.

Kowalewicka 12

60-002 Poznań

www.wza-online.pl

tel. 61 666 19 77

Nasze systemy:
www.esesja.pl | www.rada24.pl | www.glosuj24.pl | www.wza24.pl

http://www.wza-online.pl/
http://www.esesja.pl/
http://www.rada24.pl/
http://www.glosuj24.pl/
http://www.wza24.pl/

