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1. SYNDIC.av 

SYNDIC.av is een softwarepakket dat helpt om de algemene vergaderingen vlotter te laten verlopen. 

SYNDIC.av speelt volledig in op de wetswijziging van 1 september 2010.  

SYNDIC.av is ontwikkeld in Microsoft technologie en maakt gebruik van de Windows standaards. 
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2. Functionaliteiten SYNDIC.av 

 Programma werkt snel, vlot en intuïtief 

 Gemakkelijk gegevens importeren 

 Aanwezigheidslijst automatisch genereren 

 Aanwezigheidslijst printen 

 Stembrieven automatisch genereren 

 Stembrieven afdrukken 

 Aanwezigheden en volmachten inscannen 

 Aanwezigheidsresultaat printen 

 Automatische controle op het aantal aanwezige of vertegenwoordigde eigenaars 

 Automatische controle op het aantal aanwezige of vertegenwoordigde quotiteiten 

 Automatische controle op het aantal volmachten per persoon 

 Melding wanneer de vergadering niet in aantal is 

 Melding bij fout bij het aantal volmachten die 1 persoon bezit 

 Volmachten kunnen vertegenwoordigd worden zowel door eigenaars, als door personen die 

geen eigenaar zijn. 

 Extra selecties mogelijk per agendapunt (bv.: om stemmen voor offertes mogelijk te maken) 

 Per stembrief worden een aantal blanco agendapunten voorzien (bv.: voor items die tijdens de 

vergadering aan bod komen) 

 Per agendapunt met extra selecties worden een aantal extra blanco selecties voorzien (bv.: 

voor offertes die tijdens de vergadering aan bod komen) 

 Stemmen inscannen 

 Wanneer een fout barcode gescand werd, kan zonder problemen de juiste gescand worden. De 

foutieve gegevens worden overschreven 

 Ingeven van unanimiteit, zodat niet alles gescand moet worden 

 ‘Alles voor’ en ‘alles tegen’ barcode per gebruiker. (wanneer hij voor alle agendapunten voor- 

of tegenstemt) 

 Mogelijkheid tot het manueel invoeren van aanwezigheden, volmachten en stemmen 

 Automatische berekening van het resultaat 

 Aanduiding of het vooropgestelde goedkeuringspercentage gehaald werd 

 Alleen de voor- en tegenstemmen hebben invloed op het resultaat 

 Overzichtelijk resultaat 

 Duidelijk overzicht van de voor-, tegen-, blanco-, ongeldige stemmen of afwezigen, per 

agendapunt 

 Resultaat makkelijk op te nemen in notulen 

 Verschillende sorteringsmogelijkheden bij de af te printen lijsten 

 Bijzondere Algemene Vergadering voor slechts één kostencode is mogelijk 

 Bij Bijzondere Algemene Vergadering worden eigenaars die geen aandeel hebben in de 

kostencode niet mee opgenomen in de stemming, de lijsten, de berekeningen,... 

 Gemakkelijk basisgegevens en aangebrachte wijzigingen (aanwezigheden, uitgebrachte 

stemmen,...) exporteren voor bijvoorbeeld het maken van een back-up. 

 Perfect integreerbaar met BEST/Syndic 

 Bestaat ook als stand-alone module 

 Aanpassingen naar wens zijn mogelijk 
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Belangrijk! 

SYNDIC.av is specifiek en alleen ontwikkeld voor deze klant op basis van zijn 

verwachtingen. SYNDIC.av is niet afgeleid van een ander softwarepakket, waardoor 

onnodige administratieve overhead totaal vermeden wordt. 
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3. Import file 

Gegevens kunnen manueel ingegeven worden maar dit kan ook aan de hand van een .csv-bestand 

met een vaste opmaak. Deze opmaak is als volgt: 
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4. Enkele screenshots 

Import en export gegevens: 
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Agendapunten: 
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Aanwezigheden: 
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Lijsten: 
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Aanwezigheidslijst: 
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Stembrief: 
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Aanwezigheidsresultaat: 

 

 



 

A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 

T. +32 15 75 30 58    F. +32 15 75 21 42    E. info@cloudsyndic.com 

www.cloudsyndic.com 1 

Stemmingsresultaat: 
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