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سرویس پخش زنده یک طرفه
مخصوصمجامع
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احراز هویت
سهامداران
در مجامعــی کــه در ســال هــای گذشــته (قبــل از شــیوع
کرونــا) بــه صــورت فیزیکــی و در ســالن هــای ســمینار برگــزار
مــی شــد ،فقــط ســهامداران شــرکت مربوطــه اجــازه ورود بــه
آن مجمــع را داشــتند .در شــرایط کنونــی (برگــزاری مجامــع
بــه صــورت آنالیــن) نیــز ،از ورود افــرادی کــه ســهامدار
محســوب نمــی شــوند ،جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمــد .بــه
ایــن صــورت کــه بــا دریافــت کــد ملــی (یــا شــماره شناســنامه)
و کــد بورســی ،ســهامداران احــراز هویــت شــده و فقــط آنهــا
مــی تواننــد در مجمــع آنالیــن شــرکت کننــد.
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ظرفیت
برگزاری
برای مجامع

ســرویس پخــش زنــده روکا ،بــا در نظــر گرفتــن پهنــای بانــد
اینترنتــی 10گیــگ بــرای مجمــع هــر شــرکت ،از محدودیــت
هایــی کــه بــرای حضــور ســهامداران در مجامــع وجــود دارد،
جلوگیــری کــرده اســت .بــه ایــن صــورت کــه ظرفیت برگــزاری
مجامــع را تــا 20هــزار بیننــده (ســهامداران) تامیــن مــی کنــد.
همچنیــن در صــورت درخواســت مشــتریان محتــرم ،ایــن
امــکان وجــود دارد کــه مجمــع آنالیــن ،همزمــان بــر روی شــبکه
هــای اجتماعــی نیــز ارســال شــود.

www.roka-co.com

32

رای گیری و نظر سنجی

ارسال سواالت خصوصی از سوی سهامداران و
سامانه تیکتینگ

مشاهده تعداد افراد آنالین

کیفیت
برگزاری و
امکانات مجمع

دوربین ها و میکروفون های با کیفیت

شــرکت رایــان نیــک تجهیــز ،پکیــج هــا و خدمــات متنوعــی بــرای
هرچــه بهتــر برگــزار کــردن مجامــع در نظــر گرفتــه اســت .از
جملــه سیســتم رای گیــری و نظــر ســنجی ،ارســال ســواالت
خصوصــی از ســوی ســهامداران و پاســخ توســط اپراتــور ،حضــور
پشــتیبان بــرای مواقعــی که ســهامداران هنگام ورود به مشــکل
برمیخورنــد و امــکان مشــاهده تعــداد افــراد آنالیــن و مدیریــت
آن هــا و  . ...همچنیــن ســرویس روکا بــه دوربیــن ها و میکروفن
هــای بســیار بــا کیفیــت ،ســوئیچر مناســب و تیــم فیلــم بــرداری
و صدابــرداری حرفــه ای مجهــز مــی باشــد کــه موجــب اطمینــان
خاطــر مشــتریان محتــرم رایــان نیــک تجهیــز شــده اســت.
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نمایش اطالعات
منحصر به
هر کاربر

ســهامداران پــس از ثبــت نــام کاربــری و رمــز عبــور خــود
و ورود بــه مجمــع آنالیــن ،مــی تواننــد اطالعاتــی ،از جملــه
درصــد ســهم ،تعــداد ســهم و کــد ســهامداری را کــه منحصــر
بــه خودشــان مــی باشــد ،مشــاهده کننــد.
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چگونگی ثبت رای
برای کاربران آنالین
و کاربران حضوری

در مجامعــی کــه ســال هــای گذشــته بــه صــورت حضــوری برگــزار مــی
گردیــد ،ســهامداران حاضــر در مجمــع بــا بــاال بــردن دســت خــود (بــه
نشــانه توافــق) در نظــر ســنجی هــا شــرکت میکردنــد .امــا اکنــون کــه
فقــط تعــداد  15نفــر امــکان حضــور فیزیکــی در مجامــع را دارنــد و
بقیــه ســهامداران بایســتی بــه صــورت آنالیــن در مجمع حاضر شــوند،
سیســتم رای دهــی نیــز متفــاوت شــده اســت .همانطــور کــه پیــش
تــر گفتــه شــد ســرویس وب کنفرانــس روکا ،بــرای کلیــه ســهامداران
ســامانه رای دهــی طراحــی نمــوده اســت ،امــا توجه به یک نکته بســیار
حائــز اهمیــت می باشــد کــه ســهامدارانی که به صــورت حضــوری وارد
مجمــع شــده انــد ،بــا بــاال بــردن دســت در رای گیــری شــرکت خواهنــد
کــرد ،لــذا بایســتی دسترســی آنهــا بــه ســامانه رای دهــی ،مســدود
شــود تــا امــکان 2بــار شــرکت در نظرســنجی لغــو گــردد.
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محدودیتزمانی
برای نظر سنجی ها و
رای گیری ها
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در مجامــع شــرکت هــای بورســی ،نظــر ســنجی هــا و رای
گیــری هــای متعــددی از ســهامداران بــه عمــل مــی آیــد .لــذا،
بایســتی بــرای هــر کــدام از نظــر ســنجی هــا و رای گیــری هــا
محدودیــت زمانــی در نظــر گرفتــه شــود تــا از هرگونــه تداخــل
جلوگیــری شــود و در نهایــت بتــوان بــه بهتریــن شــکل ممکــن،
نظرســنجی هــا را جمــع بنــدی کــرد .سیســتم وب کنفرانــس
روکا ایــن امــکان را بــرای هــر تعــداد ســوال نظرســنجی
فراهــم نمــوده اســت و همچنیــن ،ایــن مســئله کــه بــرای هــر
نظــر ســنجی چــه مقــدار محدودیــت زمانــی در نظــر گرفتــه
شــود ،توســط مشــتریان عزیــز تعییــن مــی گــردد.

جمع بندی
نظر سنجی ها
اپراتــور هــا مــی تواننــد پــس از هماهنگــی بــا مســئولین مربوطــه،
نتیجــه پرســش هــای طــرح شــده را بــه صــورت یــک جمع بنــدی کلی
بــرای کلیــه ســهامدارانی کــه بــه صــورت آنالیــن و حضــوری ،در حــال
پیگیــری مجمــع هســتند ،بــه نمایــش در آورند.
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مشاهده تعداد
سهامداران حاضر
در جلسه

در هنــگام برگــزاری مجمــع آنالیــن ،ایــن امــکان بــرای تمامــی
ســهامداران و مدیــران و مســئوالن مربوطــه وجــود دارد کــه
تعــداد افــراد حاضــر در جلســه را مشــاهده کننــد .بــه ایــن
صــورت کــه تعــداد ســهامدارانی کــه بــه صــورت حضــوری در
جلســه هســتند و تعــداد ســهامداران آنالیــن و ســپس جمــع
هــر دو حالــت حضــوری و آنالیــن را در صفحــه نمایــش خــود
مشــاهده کننــد .بــا ورود افــراد جدیــد (چــه حضــوری و چــه
آنالیــن) ،ایــن تعــداد در لحظــه تغییــر مــی کننــد.
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گزارش گیری
از مجمع
پــس از اتمــام مجمــع ،تیــم رایــان نیــک تجهیــز ،در قالــب یــک فایــل
 PDFو یــا  ،Excelیــک ســری اطالعــات شــامل تعــداد افــراد الگیــن
شــده ،نــام افــراد حاضــر ،کــد بورســی و کــد ملــی آنهــا ،بــه شــرکت یا
بانــک محتــرم ،ارائــه خواهــد داد.
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