
для державного та корпоративного сектору

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУПРОВОДУ ЗАСІДАНЬ ТА ГОЛОСУВАННЯ 



• сенсорні екрани (тач-скрін)
• пульти делегата з модулями:  

мікрофона, кнопкою запису 
на виступ , реєстрації 
учасника карткою, кнопками 
для голосування, 
синхронного перекладу

• ліфтова система
• динаміки з підсилювачем                                                                                                      
• камери з функцією 

автоматичного наведення 
• плазмові панелі для 

відображення інформації 
• серверне забезпечення 
• робоче місце оператора 
• робоче місце стенографіста

• інформаційна система:
▪ колективна безпаперова 

технологія формування 
порядку денного 

▪ робота з порядком      
денним 

▪ голосування з 
відображенням детальних 
результатів 

▪ робота з документами 
▪ режим проведення 

презентації 
▪ перегляд списку учасників 
▪ обмін повідомленнями 

• відеосупровід 
• запис аудіо та відео трансляції 
• стенографування
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АПАРАТНА ЧАСТИНА ПРОГРАМНА ЧАСТИНА

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ЗАСІДАНЬ ТА ГОЛОСУВАННЯ



ПЕРЕВАГИ ПРОПОНОВАНОГО КОМПЛЕКСНОГО РІШЕННЯ
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☑ Робота з системою інформаційного супроводу з будь-якого пристрою (моноблок, планшет та інші)

☑ Мобільні додатки для Android, iOS, Win

☑ Можливість голосування як на   сенсорному екрані так і кнопками

☑ Можливі різні режими голосування,            в тому числі анонімне

☑ Відображення результатів голосування в різних варіантах (цифрове, графічне, групове, поіменне)

☑ Можливість віддаленої колективної роботи з обробки, погодження та накопичення питань порядку денного

☑ Різні варінти ідентифікації учасника засідання: картка з чіпом, nfc, пін-код, біометричні дані (відбиткок 
пальця)

☑ Дворівнева система авторизації користувачів 

☑ Система захисту каналів передачі інформації 

☑ Розширені можливості Головуючого під час засідання: зміна порядку виступаючих, контроль часу виступів, 
внесення змін в порядок денний тощо

☑ АРМ «Трибуна» з адаптованими можливостями проведення виступів та відображенням матеріалів



ПЕРЕВАГИ ПРОПОНОВАНОГО КОМПЛЕКСНОГО РІШЕННЯ
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☑ Відображення на робочих місцях та додаткових інформаційних екранах онлайн-відео 
виступаючого з супровідною інформацією, часу виступу,   презентаційних матеріалів 
тощо

☑ Робота з нотатками до документів

☑ Обмін повідомленнями між учасниками (групові та приватні)

☑ Відображення актуального календарю подій (засідань, нарад, зустрічей тощо)

☑ Багатомовний інтерфейс системи

☑ Адаптація дизайну програмного забезпення під корпоративний стиль Замовника

☑Можливість розширення програмного забезпечення та доопрацювання функціональних 
можливостей відповідно до побажань та потреб Замовника

☑Можливість інтеграції з Microsoft Active Directory та іншими службами для ідентифікації 
користувачів системи

☑Можливість інтеграції з базами даних та інформаційними системами Замовника  для 
роботи з документами 



СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ 

УЧАСНИКА ЗАСІДАННЯ

СХЕМАТИЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

плазмові панелі для 
відображення інформації

камери з функцією автоматичного 
наведення

динаміки з підсилювачем

модуль реєстрації учасників з 
кнопками голосування

мікрофони

модуль синхронного перекдаду

сенсорні екрани для роботи із 
комплексною системою 
інформаційного
супроводу засідання

сенсорні моноблоки (тач-скрін)
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ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ

• прокладка телекомунікаційної мережі 
• монтаж обладнання на робочі місця 

голови, делегатів, помічників голови, 
трибуни, операторів

• встановлення камер, гучномовців, 
інформаційних екранів 

• встановлення і підключення 
серверного обладнання

• встановлення програмного 
забезпечення на серверах 

• налаштування робочого місця 
адміністратора 

• розгортання та налаштування 
програмно-апаратної взаємодії 
комплексу

• програмування карток 
учасників засідання

• налаштування позиціонування 
відеокамер на виступаючого  

• створення необхідних та 
підключення до існуючих баз 
даних

Проведення 
навчальних семінарів 
по роботі з системою 
для користувачів, 
операторів, 
адміністраторів

• моніторинг та супровід 
безвідмовної роботи 
програмно-апаратного 
комплексу 

• надання консультацій

1. АПАРАТНА 
ЧАСТИНА

3. НАЛАШТУВАННЯ

2. ПРОГРАМНА 
ЧАСТИНА

5. 
ПІДТРИМКА

4. НАВЧАННЯ



МАКЕТ РЕАЛІЗАЦІЇ КІМНАТИ ЗАСІДАНЬ
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Повна автоматизація підготовки та узгодження порядку денного в режимі 
покрокового проходження відповідно до бізнес-процесів та правил організації

Крок 1. Формування порядку денного
• Створення питання, призначення доповідачів
• Визначення регламенту обговорення питання
• Визначення відповідального за підготовку питання співробітника

прикріплення супровідних документів тощо.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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Крок 2. Опрацювання порядку денного відповідальним співробітником
• Опрацювання питань порядку денного відповідно до доручень керівник
• Можливість прикріплення документів та мультимедійних файлів

(фото, відео, презентації тощо)
• Відправка підготовленого питання на узгодження та затвердження
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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Крок 3. Затвердження порядку денного Головою засідання
• Затвердження підготовлених питань порядку денного або повернення на  

доопрацювання із можливістю формування резолюції
• Перегляд узгодженого порядку денного та супровідних документів членами 

засідання за допомогою мобільного додатку
• Можливість публікації порядку денного на корпоративному сайті 



СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ 

УЧАСНИКА ЗАСІДАННЯ

СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКА ЗАСІДАННЯ

• Учасник може бути ідентифікований за допомогою:
- картки з чіпом 
- відбитку пальця (біометричні дані) 
- логіну та пароля 
- вибору імені зі списку з подальшим введенням пароля

• Можливе як вільне розташування місць учасників, так й фіксоване
11
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Режим «Нарада»
відео-трансляція засідання в режимі 
реального часу з відображенням 
інформації про виступаючого та часу 
виступу.

Режим «Презентація»
дає можливість за допомогою оператора 
завантажити перед засіданням файл 
презентації. За запитом, оператор включає 
трансляцію презентації доповідача на всі 
екрани (робочих місць та інформаційні).
Перемикати слайди має можливість 
доповідач та оператор.
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Пункти порядку денного можуть 
містити прикріплені документи, які 
можливо одразу переглянути на 
сенсорних екранах учасників.

Список питань «Порядку денного» 
засідання може включати: 
• теми для обговорення, 
• теми доповідачів, 
• питання на голосування та інше.
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• Перегляд супровідних документів, які прикріплені до питань 
порядку денного 

• Можливість використання повноекранного режиму для перегляду 
документів
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• Відображення на екрані Головуючого інформації про наявність 
кворуму 

• Можливість голосування як на сенсорних екранах робочих місць, 
так і кнопками конгрес-системи
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• Формування питань на голосування 
• Можливість врахування ваги голосу 
• Відображення результатів голосування як на інформаційних 

екранах в залі, так і на робочих місцях учасників засідання
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ДОКУМЕНТИ

УЧАСНИКИ

ПОВІДОМЛЕННЯ

НАЖИВО

Загальне відображення результатів Детальний перегляд результатів

ГОЛОСУВАННЯ
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• Список всіх учасників засідання
• Детальна інформація про учасника 
• Статус присутніх та відсутніх 
• Індикація групи учасника
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• Обмін повідомленнями між учасниками, групами учасників, Головою 
засідання та асистентами або адміністраторами (операторами)

• Можливість інформувати Голову про події під час засідання
• Можливість для Голови звернутися до ассистентів з типовими 

проханнями: принести воду, підійти, покликати охорону та інше
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• Можливість перегляду детальної інформації про подію: 
назва, тип, час, місце проведення та детальний опис

• В залежності від типу події, існує можливість використання 
додаткових параметрів налаштувань

• Фільтрація інформації за різними параметрами
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Відображення довідкової інформації, інструкцій, регламентів роботи 
організації тощо
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ЕКРАН ОПЕРАТОРА

• вмикати та вимикати мікрофон, 
• редагувати час виступу
• призупиняти та відновлювати доповідь.

Надає можливість керувати виступаючими: 
• формувати чергу на виступ, 
• надавати слово доповідачам,

22
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ЕКРАН УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМИ МІСЦЯМИ

Дозволяє віддалено керувати робочими місцями (кожним окремо та усіма одночасно):
• Вмикати та вимикати монітори;
• Змінювати кут нахилу;
• Перезавантажувати;
• Опускати та підіймати ліфтові підйомники.

23
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СЕРТИФІКАТИ КОМПАНІЇ BASIC GROUP

24
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СЕРТИФІКАЦІЯ ВІД КОМПАНІЇ STERKONIX

Раз на рік усі співробітники 

компанії проходять 

сертифікацію з інсталяції, 

кастомізації, розробки та 

підтримки програмного 

забезпечення PATENTEM 
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СЕРТИФІКАЦІЯ ВІД КОМПАНІЇ BOSCH

Сертифікати підтверджують 

проходження тренінгу та 

оволодіння усіма необхідними 

знаннями в області 

проектування, інсталювання та 

обслуговування Bosch DCN 

Next Generation

26



iOS

27

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ

Android Windows Mobile



• Автоматичне наведення камер на доповідача в момент надання слова та можливість ручного керування
• Відтворення зображення доповідача з супровідною інформацією на інформаційних екранах в залі та 

екранах учасників засідання
• Web-трансляція (на сайті, на каналі Youtube тощо)
• Висока якість зображення (FullHD)
• Можливість перемикання на фіксовані камери загального плану

28

СИСТЕМА ВІДЕОСУПРОВОДУ



• Фіксація часу вмикання-вимикання мікрофона учасника та імені учасника для протоколу
• Швидкий пошук фрагменту запису в архівах
• Професійна AV-техніка дозволяє відтворення відео в режимі Full HD 1080р Stereo Audio

29

СИСТЕМА ЗАПИСУ АУДІО ТА ВІДЕО ІНФОРМАЦІЇ



Відтворення фонової 
музики, мови, а також 
звукового супроводу 

відео-контенту

30

Додаткове 
звукопідсилення зали 
засідань за рахунок 

вбудованих 
гучномовців різної 

кількості 
(в залежності від 
конфігурації залу)

СИСТЕМА ОЗВУЧУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ



СИСТЕМА СТЕНОГРАФУВАННЯ ТА ЗАПИСУ

• Комп'ютерне стенографування фонограм і 
тексту в цифровому вигляді з можливим 
подальшим друком 

• Формування архіву стенограм пленарних 
засідань із швидким пошуком фрагменту 

• Автоматичний запис, який синхронізовано з 
роботою конгрес-системи по вмиканню-
вимиканню мікрофонів учасників
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