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Έργο 

Λογισμικό Ψηφοφορίας & Εγγραφής Ομιλητών για την Βουλή των Ελλήνων 

Ημερομηνία 

Μάρτιος 2018 

Πελάτης 

Ο πελάτης είναι η Βουλή των Ελλήνων που μετά από διεθνή διαγωνισμό ανέθεσε σε έμπειρο και με πολυετή 

εμπειρία εργολάβο επαγγελματικού εξοπλισμού της Bosch, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του 

απαιτούμενου εξοπλισμού. 

Σκοπός 

Η Βουλή των Ελλήνων επιθυμούσε την δημιουργία εφαρμογής στην Ελληνική γλώσσα για την διαχείριση του 

χρονομέτρη διάρκειας ομιλιών των βουλευτών, της εγγραφής ομιλητών και της λειτουργίας ηλεκτρονικών 

ψηφοφοριών.  

 

Για την επιλογή της iBS ως επιλεγμένης εταιρίας για την υλοποίηση των επιθυμητών εφαρμογών στην Ελληνική 

γλώσσα και την λειτουργία τους μέσω των συσκευών Bosch Dicentis Multimedia, όφειλε να πληροί τις 

ακόλουθες προδιαγραφές: 

 

- Προηγούμενη εμπειρία σε υλοποίηση λογισμικού για επαγγελματικό εξοπλισμό της Bosch 

- Δυνατότητα σχεδιασμού εφαρμογών σε Android και σε Windows λειτουργικά συστήματα 

- Ικανότητα στην εκπαίδευση και καθοδήγηση των Βουλευτών στην χρήση του νέου συστήματος  

Λύση 

Στα έδρανα της ολομέλειας της Βουλής εγκαταστάθηκαν από 

τον εργολάβο του έργου, 300 συσκευές Bosch Dicentis 

Multimedia και συνδέθηκαν με τον κεντρικό εξυπηρετητή 

(Server) για την λειτουργία τους μέσω των Bosch Meeting 

Application και Bosch Synoptic.  

 

Η ομάδα υλοποίησης της iBS υλοποίησε Windows εφαρμογή 

για την κεντρική διαχείριση όλου του εξοπλισμού: τις οθόνες 

προβολής αποτελεσμάτων στην αίθουσα της ολομέλειας, των 

υπολογιστών των στενογράφων, της σύνδεσης με τον 

χρονομέτρη και της επικοινωνίας με την εφαρμογή Bosch 

Meeting Application. Ο χειριστής απέκτησε την δυνατότητα με 

το πάτημα ενός κουμπιού να καθορίζει τι θα προβάλετε στις οθόνες προβολής αποτελεσμάτων αλλά και στο 

κανάλι της Βουλής. 

 

Η ομάδα υλοποίησης της iBS, επίσης σχεδίασε και υλοποίησε για τα Bosch Dicentis Multimedia, Android 

εφαρμογή για την εγγραφή ομιλητών και την ψηφοφορία των βουλευτών στην Ελληνική Γλώσσα. Η εξέλιξη της 

εγγραφής ομιλητών και των ψηφοφοριών εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο (realtime) στην οθόνη του 

χειριστή του συστήματος, στην οθόνη του προεδρείου και κατ’ επιλογή σε όποια άλλη οθόνη αποφασισθεί. Με 

την έναρξη της εγγραφής ομιλητών και της ψηφοφορίας, οι Βουλευτές δηλώνουν την πρόθεση συμμετοχής 

τους  με τη χρήση της μαγνητικής τους κάρτας περνώντας την, στη μονάδα του εδράνου Bosch Dicentis. 

http://www.ibs.gr/
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Μετά το πέρας της διαδικασίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τα αναλυτικά αποτελέσματα εμφανίζονται στην 

οθόνη του χειριστή του συστήματος, στις κεντρικές οθόνες της αίθουσας και στους υπολογιστές του τμήματος 

Νομοθετικής Λειτουργίας.  

 

 

Τεχνολογίες 

• Bosch Meeting Application and Client API 

• C#, C++ 

• Android Studio 

• Microsoft SQL Server 

Σύνδεσμοι 

• #DicentisVotingApplication 

• DICENTIS Conference System 

• DCN multimedia Voting at Seat.pdf 

 

 

http://www.ibs.gr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=%E2%80%AA%23%E2%80%8Edicentisvotingapplication%E2%80%AC&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwi8pdzdztraAhXpBZoKHefMAakQvgUoAXoECAAQJw&biw=2497&bih=1344
file:///C:/Users/Antonio/Google%20Drive/iBS%20Projects/Projects/•%09https:/www.boschsecurity.com/xc/en/products/conference-systems/new-products/dicentis/
https://www.ibs.gr/wp-content/uploads/2018/04/DCN-multimedia-Voting-at-Seat.pdf

