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Głosowanie zdalne

Głosowania mogą być jawne lub tajne

Wirtualne karty do głosowania są udostępniane 
grupie głosujących pod adresem URL – informacja 
przesyłama emailem lub SMS-em

Wyniki są dostępne w panelu administracyjnym oraz 
w postaci szczegółowych raportów

Cała historia głosowania zapisywana jest w bazie 
danych Klienta na platformie mProfi.pl wraz 
z numerami komórkowymi/emailami uczestników 
głosowania

Głosowanie na platformie mProfi.pl stanowi 
doskonałe narzędzie do budowania własnej 
bazy kontaktowej w sposób automatyczny.

Klienci mogą dostować wygląd karty do 
swoich potrzeb (własne logo, kolorystyka, 
grafika tła)
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Najważniejsze cechy modułu

 G Stworzenie i organizacja głosowania jawnego lub tajnego w formie zdalnej

 G Głosowanie tajne – uniemożliwia zarówno użytkownikowi jak i organizatorowi wgląd w treść 
głosowania konkretnego użytkownika/użytkowników. Dostępne są jedynie ogólne wyniki 
głosowania,

 G W głosowaniu mogą wziąć udział tylko zaproszeni przez organizatora uczestnicy – zaproszenie 
odbywa się poprzez dystrybucję indywidualnych linków do kart głosowań danego uczestnika.

 G Dystrybucja wirtualnych kart głosowań może odbywać się zarówno przez email jak i SMS. 

 G Możliwe jest pobranie/wydruk karty głosowania w postaci pliku PDF

 G Możliwa jest publikacja ogólnego adresu URL, wspólnego dla wszystkich uczestników. Wtedy 
weryfikacja uczestników następuje za pomocą unikalnego kodu. Kod jest indywidualny dla 
każdego uczestnika i może zostać mu przekazany w dowolny sposób.

 G Głosowanie tworzy się za pomocą prostego w użyciu kreatora.

 G Zarządzanie głosowaniem odbywa się z pomocą odpowiedniego panelu zarządzania

 G Karty Głosowań mają postać strony online, na której ułożone są poszczególne głosowania. 
Jeśli jest ich więcej niż 1, to możliwy jest układ, w którym wszystkie głosowania dostępne 
są na jednej stronie jedno pod drugim oraz układ, w którym każde pytanie dostępne jest na 
osobnym ekranie. Do kolejnego ekranu przechodzimy poprzez przycisk Dalej.

 G Wyniki dostępne są w dedykowanej zakładce w postaci zbiorczej oraz raportu szczegółowego 
wraz z informacjami uczestnika. Jeśli głosowanie było tajne, to dane uczestnika takiego 
głosowania nie są widoczne w raporcie szczegółowym,

 G Uczestnicy – Lista Kontaktów. Uczestnicy zaproszeni do udziału w głosowaniu mogą zostać 
dodani do Listy Kontaktów mProfi poprzez dopisanie ich ręcznie bądź funkcję masowego 
importu z pliku csv lub excel. Kontakty znajdujące się na liście można zgrupować i przypisać 
do danego głosowania jako uprawnieni uczestnicy. 

 G Lista Obecności – uczestnicy biorący udział w głosowaniu widoczni są w dedykowanej zakładce 
głosowania wraz z statusem wypełnienia ich karty głosowań

 G Karta głosowań może zostać spersonalizowana wizualnie, aby dostosować ją do potrzeb 
identyfikacji wizerunkowej klienta w zakresie własnego logotypu, kolorystyki wiodącej, tła 
karty głosowań oraz treści nagłówka i stopki.
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Skrócona instrukcja obsługi
Po wybraniu kafelka Karty głosowań można wybrać Scenariusz.
Scenariusz jest schematem/sposobem realizacji głosowania.

Dwa scenariusze gosowań:
1) Karty głosowań

2) Według porządku obrad, sekwencyjne

1) Karty głosowań

Karty głosowań to formularz online. Na jednej KARCIE może znajdować się wiele 
GŁOSOWAŃ, które razem stanowią SESJĘ.
Wszystkie Głosowania sesji umieszczone są na jednej Karcie i po oddaniu naszego głosu na 
każde Głosowanie klikamy WYŚLIJ.

2) Scenariusz według porządku obrad będzie różnił się tym, że Głosowania będą odbywały 
się po kolei według zdefiniowanego Harmonogramu (porządku) i będą poddawane pod 
głosowanie przez Prowadzącego (moderatora).

Ogólna zasada działania
Karta Głosowań (Sesja) dostępna jest TYLKO dla zdefiniowanych przez właściciela konta mProfi 
UCZESTNIKÓW.
Do zaproszonych osób właściciel konta mProfi rozsyła wiadomości via SMS, Email lub w inny 
dowolny sposób dystrybuuje informację z linkiem do Karty głosowań lub Kartę w formie PDF.
Uczestnik aby wejść do Karty MUSI:
a) wejść w spersonalizowany (TYLKO DLA NIEJ/NIEGO) link lub
b) wejść w ogólny (TAKI SAM DLA WSZYSTKICH) link i podać swój kod dostępu

Głosowania mogą być
a) JAWNE - właściciel konta mProfi widzi kto jak głosował
b) TAJNE - właściciel konta widzi jedynie ogólny rozkład głosów na poszczególne opcje, nie 
widzi jak głosowali poszczególni Uczestnicy

Tworzenie nowego Głosowania:
 G Kliknij +Nowe Głosowanie

 G Wybierz Scenariusz

 G Uzupełnij wszystkie obowiązkowe dane w Kreatorze (zakładki)

Zakładki kreatora Głosowań:
Ustawienia

 G ogólne, podstawowe parametry głosowania/sesji

Zawartość
 G zdefiniuj poszczególne Głosowania dla danej sesji

 G pytania mogą być Otwarte lub Zamknięte

 G odpowiedzi/głosy mogą być jednokrotnego- lub wielokrotnego wyboru (multichoice). Tzn. 
można wybrać tylko jedną lub więcej niż jedną opcję dla danego głosowania.

 G odpowiedzi “multichoice” można ograniczyć w ilości min - max (np, można wybrać 
minimum 2 i maksymalnie 4 opcje)
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Dystrybucja
 G wybierz sposób, w jaki po zdefiniowaniu Sesji roześlesz Kartę do Uczestników.

 G po wybraniu sposobu rozsyłki (SMS, Email) wybierz Uczestników Sesji - to będą osoby 
UPRAWNIONE do otrzymania Karty i zagłosowania.

 G dodatkowo możesz wygenerować Kartę w postaci PDF i rozesłać ją dowolnym sposobem 
lub wydrukować

 G dodatkowo możesz rozesłać lub opublikować ogólny link do Karty głosowań. Uczestnicy 
będą potrzebowali Kodu dostępu z zakładki Uczestnicy, aby wejść do Karty

Wygląd
Ustawienia wyglądu Karty głosowań

 G Zarządzanie

 G przetestuj działanie rozsyłki na wskazane (np. własne numery, adresy email)

 G Aktywuj Kartę - karta może być włączana/wyłączana niezależnie od dat rozpoczęcia/
zakończenia w zakładce Ustawienia. MOŻLIWE JEST ROZSYŁANIE NIEAKTYWNEJ KARTY 
- dzięki temu można rozdystrybuować odpowiednio wcześniej informacje o datach 
głosowania i dane dostępowe (link), a samą Kartę aktywować dopiero np, krótko przed 
terminem.

 G Wysyłka kart do uczestników - w tym miejscu ROZSYŁASZ KARTĘ DO UCZESTNIKÓW. 
System poprosi cię o potwierdzenie tej akcji. Na komórki/skrzynki email trafi do 
uczestników wiadomość o poniższej treści:

Witaj,Zostałaś/eś zaproszony do udziału w głosowaniu [Nazwa_Głosowania] przez [nazwa_
admina]. Głosowanie rozpocznie się 2020-09-14 19:46:00 i będzie dostępne pod tym 
adresem: URL_głosowania Pozdrawiamy Zespół [nazwa_admina] Głosowanie stworzone na 
platformie mProfi.pl

Wyniki
Zestaw danych statystycznych i raport wraz funkcją filtrowania i eksportu danych
Uczestnicy

 G LISTA OBECNOŚCI oraz status otwarcia kart przez Uczestników, spersonalizowany link i kod 
dostępu Uczestników w formie listy.

 G Możesz łatwo zduplikować Sesję poprzez button na głównej liście Głosowań
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Karta do głosowania

 
Wyniki głosowania


