Interactive Voting System

IVS-Professional

Quiz

IVS-Professional is de professionele software voor het Interactive Voting System (IVS®). Het is bedoeld voor díe bijeenkomsten waar u meer nodig heeft dan alleen de basisresultaten. IVS-Professional kan met en zonder chipkaarten worden
gebruikt, waardoor u geïdentificeerd en anoniem stemmen
makkelijk kunt combineren.

IVS-Professional kan voor alle soorten quizzen gebruikt worden. Als u, na een serie vragen, wilt weten wie op dat moment het beste scoort, voegt u heel eenvoudig een dia in met
een top tien, top drie of elke andere gewenste volgorde.
Een andere optie is, om na elke vraag de namen te tonen van
de deelnemers die nog in de race zijn. Een fout antwoord betekent dat u niet meer meedoet!
Als u wilt weten welke deelnemer het snelst heeft geantwoord, biedt IVS-Professional Time Vote. Als er een ex aequo
is tussen twee of meer deelnemers kunt u nog steeds de winnaar bepalen door te laten zien wie het snelst was.

IVS-Professional is bijzonder geschikt voor allerlei vergaderingen. Door de namen van de deelnemers te tonen weet u
gelijk of iedereen aanwezig is en gestemd heeft. Op een volgende dia kunt u dan voor elke deelnemer tonen of hij het
eens is met een voorstel of niet.
Hiernaast ziet u een aantal gebruikersgroepen met een korte
omschrijving van de wijze waarop zij de IVS-Professionalsoftware inzetten.
Het IVS® kan voor heel veel verschillende toepassingen gebruikt worden. Als u wilt weten hoe u het systeem voor uw
communicatie kunt toepassen, neem dan contact met ons
op.

Strategische spelen
IVS-Professional kan de resultaten van verschillende vragen
en/of antwoorden totaliseren om daarmee de voorkeur van
het publiek te tonen. Als u dit combineert met een grafisch
schema kunt u exact zien welke issues het belangrijkst zijn.

(Raads)vergaderingen
Aangezien u de namen van de deelnemers al tijdens het
stemmen kunt tonen, weet u altijd zeker dat alle aanwezige
raadsleden hun stem hebben uitgebracht. IVS-Professional
slaat de resultaten na iedere stemming op en daarmee kunt
u op elk later tijdstip exact de stemmingen terugkijken.
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Net als in de IVS-Basic-software kunt u de resultaten van
stemmingen in heldere grafieken tonen. Maar deze software
biedt meer! U kunt ook voor de optie kiezen om de naam van
elke deelnemer te tonen. Bepaal de winnaar als u een quiz
speelt of toon de namen van de deelnemers die nog in de
race zijn.

