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Lloc web oficial dels resultats

Lloc web de revisió prèvia
a la publicació

Històric de resultats
electorals

Difusió multicanal

Suport tècnic in situ

Garantir una publicació de resultats de
forma precisa, segura i eficient és tan
important per a unes eleccions com la mateixa votació. Una tasca immensa en si mateixa, a la qual el Parlament Europeu va
afegir un repte addicional en la presentació
d’informes de resultats a causa de l’elevat
nombre de països i llengües implicats.
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Centre d’emmagatzematge
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El repte
Scytl es va encarregar de publicar els resultats al lloc web
oficial de les Eleccions al Parlament Europeu 2019 de la Unió
Europea. Va ser una missió
especialment difícil tenint en
compte que els resultats havien
d’estar accessibles a cadascun
dels 28 Estats membres i en
cadascuna de les 24 llengües
oficials de la UE, de manera àgil
i oportuna.

Ha estat tot un plaer poder treballar amb
els experts electorals de Scytl en aquest
projecte. Estem molt orgullosos i emocionats del fet que gràcies al treball d’equip
hàgim pogut entregar amb èxit els resultats
d’una de les majors eleccions del món, garantint la seva seguretat”.
Nicolas Bécuwe
Director Sènior, Divisió Pública
Kantar

Més de 400 milions d’europeus
amb dret a vot podien escollir un
total de 751 eurodiputats (MEP).
Un cop rebuts els resultats del
nostre soci Kantar, les dades
havien de ser processades de
forma eficient i segura, presentades als funcionaris del Parlament Europeu per ser revisades,
i posteriorment publicades al
lloc web oficial dels resultats de
les eleccions, alhora que es difonien a través de diversos canals
de TV i els resultats s’integraven
en un widget en línia utilitzat per
250 mitjans de comunicació
nacionals i internacionals.

COMPROMÍS AMB
ELS TEMPS

LA PRÀCTICA FA
EL MESTRE

La planificació d’aquest projecte va
començar 9 mesos abans del dia de les
eleccions per garantir poder disposar
del temps necessari per adaptar la
solució a les seves característiques.

El nostre equip va realitzar 3 assajos
generals i 5 proves d’acceptació
d’usuari (UAT) abans de la nit electoral,
per garantir així la satisfacció del client
i l’eficiència de la solució.

DADES HISTÒRIQUES

L’equip de Scytl, experts en eleccions,
també es va encarregar de documentar i pujar els resultats històrics de les
eleccions al Parlament Europeu des de
la dècada de 1970 al lloc web oficial
dels resultats.

La Solució
Per gestionar un repte tan exigent, els experts en eleccions i tecnologia de Scytl van utilitzar Scytl Election Night Reporting. Un cop el
soci Kantar havia recollit els resultats de cada país, van ser transmesos de forma segura al centre de dades albergat per Scytl a Barcelona. A continuació, l’equip de Scytl va processar les dades i les va
pujar a una infraestructura basada en el núvol on les dades es facilitaven per ser revisades per funcionaris del Parlament Europeu. Un
cop aprovats, els resultats es van publicar al lloc web oficial de les
Eleccions de la Unió Europea, albergat també per Scytl, tant a
escala nacional com europea. En aquesta ocasió, es van poder
enviar les dades automàticament a través dels canals de xarxes
socials de la Unió Europea.

Xifres
destacades

Per garantir l’èxit del projecte, l’equip de Scytl el va començar a preparar nou mesos abans. Durant aquest temps, es van realitzar 3
proves diferents, 5 proves d’acceptació d’usuari i es va establir el
centre de recollida de dades a Barcelona, així com un centre de
suport d’emergència a Frankfurt. Els experts electorals de Scytl
també van pujar els resultats d’anteriors eleccions al Parlament
Europeu des de 1970 al lloc web oficial dels resultats, de manera que
per primera vegada es van presentar aquests resultats en una única
ubicació a Internet.

210 milions
d’electors

Gràcies a Scytl Election Night Reporting, es van poder publicar els
resultats de més de 210 milions de votants dels 28 Estats membres
de la UE en cada una de les 24 llengües oficials. Un cop rebudes les
dades de Kantar, es van revisar, publicar i distribuir els resultats en
menys de 10 minuts. El lloc web oficial dels resultats de les eleccions
va rebre més de 300 visites per segon durant tota la nit electoral i
més de 13 milions de visites en les següents 12 hores després del
tancament dels comicis. Els resultats es van difondre per uns 250
mitjans de comunicació internacionals. Però el més important va ser
que totes les dades enviades de Kantar a Scytl i finalment publicades per la UE, es van transmetre de forma segura per mitjà de
signatures i certificats digitals, i es va garantir així la seva integritat i
verificabilitat.

12 milions
de visites al lloc
web dels resultats

10 minuts
en publicar
els resultats
250 mitjans
de comunicació
difonent les dades
Màx. de
300 visites
per segon al lloc
web dels resultats

Experiència internacional demostrada
Scytl ajuda als governs i organitzacions d’arreu del món a comprometre’s amb la democràcia participativa i l'empoderament dels ciutadans, així com amb la transparència
pública, millorant sempre la seguretat i eficiència gràcies a una tecnologia innovadora.
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