
Geïntegreerde oplossingen voor het perfecte 
zittingsverslag. Van microfoon tot streaming. 

Als Algemeen Directeur van een gemeenteraad of 
OCMW-raad bent u op zoek naar een makkelijke en 
efficiënte manier om zittingsverslagen te maken. Want 
een traditioneel verslag is vaak tijdrovend: het 
vraagt veel voorbereiding, manueel werk en daarna 
moet alle informatie nog worden uitgeschreven. 
 
Bovendien stipuleert het nieuwe decreet over lokaal 
bestuur, dat vanaf 1 januari 2019 van kracht is, dat 
Algemeen Directeurs verplicht zijn om van iedere 
gemeenteraad of OCMW-raad een zittingsverslag te 
maken en dit ter beschikking te stellen van de burger 
op de gemeentelijke website. Het gemeentedecreet 

voorziet echter in de mogelijkheid om verslagen met 
behulp van audio(visuele) opnames als audio of 
video bestanden ter beschikking te stellen. Die optie 
opent perspectieven om zittingsverslagen radicaal te 
vereenvoudigen. 
 
 
Televic biedt oplossingen om het hele proces van A tot Z 
te stroomlijnen. Van kwalitatief geluid tot beeldop-
names, over agenda en stemresultaten tot en met 
streaming en archivering. Een geïntegreerde oplossing 
is de sleutel om efficiënte zittingsverslagen te maken op 
een geautomatiseerde en efficiënte manier.

    EFFICIENTE ZITTINGSVERSLAGEN IN 1-2-3



Kwalitatieve audio via individuele microfoons 
met opname
Een succesvol zittingsverslag begint bij het gesproken 
woord van de raadsleden op een kwalitatieve manier 
te capteren. Dat gebeurt door middel van een discus-
siesysteem via een deelnemerspost met individuele 
microfoon per raadslid. Wanneer een raadslid zijn 
microfoon activeert wordt het geluid op een uiterst 
betrouwbare manier gedigitaliseerd, verstuurd naar 
de ingebouwde luidsprekers in de andere deelnemer-
sposten en ter beschikking gesteld voor opname en 
streaming. De centrale apparatuur van het discussie-
systeem voorziet in opname van de vergadering 
op harde schijf of via USB. Dat bestand kan in standaard 
MP3-formaat dan heel makkelijk gedownload worden 
en integraal ter beschikking worden gesteld op de 
website. Op deze manier wordt volledig voldaan aan 
het voorzien van de zittingsverslagen.

Metadatering: koppel geluid aan sprekers en 
agendapunteen voor maximale zoekbaarheid

De wetgever heeft met de verplichting van het publiceren 
van de zittingsverslagen voornamelijk willen streven naar 
het scheppen van meer transparantie voor de burger. In 
die context is het belangrijk om de informatie zo gestruc-
tureerd mogelijk te kunnen aanbieden. Via de Televic 
oplossing is het mogelijk om relevante informatie toe 
te voegen aan audio streams (spreker, agendapunt 
en meer) en die dan ook zo te archiveren en zoekbaar te 
maken.

Om het allemaal nog dynamischer en aantrekkelijker te 
maken, kan er ook live video worden toegevoegd. 
Geautomatiseerde hoge kwaliteitscamera’s zullen bij 
activatie van een microfoon automatisch het raadslid in 
beeld nemen. Visualisatie van presentaties, agendapunten 
en sprekerslijsten kunnen in de livestream en archivering 
verwerkt worden.



Elektronisch stemmen en identificatie met 
kaart: waterdichte stemuitslagen

Discussieposten bieden ook de mogelijkheid om digitaal 
te stemmen wat de efficiëntie van de raadsvergadering 
ten goede komt. Vergissingen in de telling of discus-
sie over de stemuitslag zijn op die manier volledig 
uitgesloten. Bovendien is het discussiesysteem altijd 
operationeel en is men niet afhankelijk van een batterij 
of softwareversie (zoals wanneer gestemd wordt op 
een tablet of laptop). Ook speciale stemmingen zoals 
geheime stemming of stemming met tweederde meer-
derheid zijn mogelijk.

Daarnaast is het ook mogelijk om deelnemers via een 
kaart zich te laten identificeren. Zo kunnen deelne-
mers en stemmen automatisch worden gekoppeld. Het 
laat deelnemers ook toe te gaan zitten waar ze willen.

Integratie met het raadsinformatiesysteem

De software van het discussiesysteem laat bovendien 
toe om te integreren binnen het e-Gov of raads-
informatiesysteem dat door de gemeente wordt 
gebruikt om bijvoorbeeld op een naadloze manier 

agenda’s in te voeren en stemresultaten te exporteren. 
Op die manier kan er snel en automatisch worden 
gewerkt zonder lange voorbereiding of tijdverlies door 
conversie van bestanden.

Ervaring & expertise binnen handbereik

Televic heeft decennialange ervaring in de ontwikke-
ling van systemen voor vergaderingen, op elke schaal. 
Van grote internationale instituten tot en met kleinscha-
ligere vergaderzalen.

Die expertise en knowhow laat ons toe om bij elk 
project maximaal in te spelen op de noden van 
de klant. Van eenvoudige discussie opties tot en 
met complexe integraties met camerasystemen en 
multimediatoestellen.

De systemen van Televic worden al gebruikt bij talloze 
gemeentes, niet alleen in Vlaanderen, maar zelfs 
wereldwijd.



Onderdelen van het perfecte zittingsverslag

Microfoonsystemen 
 
Televic is een Belgische fabrikant van discussiesystemen 
en talloze gemeentes vertrouwen al op onze apparatuur 
voor hun dagelijks bestuur. Een breed scala aan syste-
men laten toe om succesvol te vergaderen. Het systeem 
met fysieke knoppen is zo gebruiksvriendelijk dat het 
toegankelijk is voor elke gebruiker. Er zijn bedraade 
of draadloze systemen, ingebouwde apparatuur of een 
multimediasysteem met ingebouwde schermen. Dat 
alles zonder afhankelijkheid van tablets; besturingssys-
temen, software updates, of veiligheidinsbreuken (door 
hacking of virussen.)

Heldere software voor lokaal beheer 
 
Voor, tijdens of na de meeting heeft een Algemeen 
Directeur te allen tijde de touwtjes in handen via 
intuïtieve software. Van het voorbereiden en impor-
teren van de agenda, over het aan- of uitzetten van 
microfoons, tot en met het weergeven van meetinginfo 
op schermen in de zaal. Een visuele voorstelling van de 
meetingzaal (synoptiek) laat bovendien toe om makke-
lijk alle aspecten in een oogopslag te zien. 

Opname met streaming en archivering opties 
 
Via een eenvoudige geluidsopname op de centrale, is 
er meteen een bestand van de volledige opname 
van de vergadering. Dat kan vervolgens makkelijk ter 
beschikking worden gesteld op de gemeentelijke website. 
Daarnaast kan ook video van hoge kwaliteitscamera’s 
worden gekoppeld, om een volledige audiovisuele weer-
gave aan te bieden. Dat alles kan live worden gestreamd 
en worden gearchiveerd in de cloud. Dankzij de meta- 
informatie is ook alle inhoud door de burger makkelijk te 
doorzoeken.
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Flexibiliteit & keuzes voor elke vergadering

BASIS: 
Discussie 
 
 
Funties

 » Gecontroleerde Discussie
 » Spraakversterking
 » Opname op centrale

Materiaal

 » D-Cerno SL
 » Bedraad

GEAVANCEERD: 
Discussie & stemming 
 
 
Funties

 » Gecontroleerde Discussie
 » Spraakversterking
 » Opname op centrale
 » Stemming
 » Identificatie
 » Hall display
 » Integratie e-Gov

Materiaal

 » Bedraad:     Plixus Audio Only
 » Draadloos:  Plixus G3
 » T-Council Software

MULTIMEDIA: 
Discussie, stemming & 
multimedia 
 
Funties

 » Gecontroleerde Discussie
 » Spraakversterking
 » Opname op centrale
 » Stemming
 » Identificatie
 » Hall display
 » Integratie e-Gov
 » Multimediacontent via 

individuele schermen

Materiaal

 » Plixus Multimedia Engine
 » Unicos/Unibox
 » T-Council Software
 » Bedraad

OPTIES:

>  Camera Controle
>  Audio Opname
>  Video Opname & Streaming
>  Video On Demand


