
Manual för CloudBox Presenter  

Eltec Voteaid 
 
Eltec VoteAid är ett system som används av kommuner och landsting för att 
sköta möten via trådlösa knappsatser. 
 
Ärenden och anföranden under mötet kan via funktionen VoteAid Connector 
automatiskt visas live i CloudBox-spelaren och bli sökbart för ondemand. Man  
behöver således inte följa mötet manuellt för att sända ut talare och ärenden. 

Så här funkar det 
 

 
 
VoteAid Bridge (voteaidbridge.exe) körs på VoteAid-PCn och känner av 
ändringar i ACN-filer på angiven plats på hårddisken. ACN-filerna skrivs 
fortlöpande av VoteAid och innehåller aktuellt ärende och talare.  
voteaidbridge.exe läser ut aktuellt ärende och talare ur ACN-filen och skickar 
vidare via dessa IP till VoteAid Connector på CloudBox Presenter-PCn. 
VoteAid Connector körs på CloudBox Presenter-PCn och uppdaterar 
automatiskt talare och ärenden i direktsändning. 
 
För att VoteAid-stödet ska fungera krävs att: 
 

1. VoteAid-stödet är aktiverat i CloudBox Presenter. 
2. Brandväggen på CloudBox Presenter-PCn och eventuella routrar och 

andra brandväggar på nätverket tillåter TCP-trafik på port 6512. 
3. VoteAid-PCn och CloudBox Presenter-PCn finns på samma IP-subnät. 
4. .Net 3.5 Service Pack 1 är intsallerat på VoteAid PCn. Finns som standard i 

Windows 7. 



 

Installation 
 

1. Ladda hem Eltec Voteaid Bridge från support.ungap.com. 
2. Zippa upp och kopiera voteaidbridge.exe till en plats på VoteAid-PCns 

hårddisk. Exempel: C:\votaud 
3. Skapa en genväg till programmet voteaidbridge.exe. Klicka på 

voteaidbridge.exe med höger musknapp för att skapa en genväg. 
4. Redigera egenskaperna för genvägen och lägg till sökvägen till mappen 

där ACN-filerna för mötet sparas. Sökvägen är samma för alla möten 
på VoteAid-systemet. voteaidbridge.exe känner automatiskt av vilken 
ACN-fil i den angivna sökvägen som används i mötet. 
 
Exempel: C:\votaud\voteaidbridge.exe C:\votaud\Kf 
 

 
 
Tips: Lägg genvägen i Autostart-mappen så kommer voteaidbridge.exe 
starta varje gång VoteAid-systemet används. 

5. Extra åtgärd: Om broadcast är avstängt i nätverket eller om den 
automatiska uppkopplingen inte fungerar av annan anledning behöver 



man ange CloudBox Presenter-PCns IP-adress i genvägen för 
voteaidbridge.exe: 
Exempel: C:\votaud\voteaidbridge.exe C:\votaud\Kf 192.168.1.88 
 

 
 
Läs om hur man tar reda på en dators IP-nummer nedan. 

6. Starta voteaidbridge.exe via genvägen. 
 

 
 

7. Starta CloudBox Presenter och logga in på sändningen. 
8. Starta VoteAid Connetor via Tools > VoteAid Connector. 

 

 
 
Den gröna pricken anger att kopplingen mellan VoteAid-PC och CloudBox 
Presenter-PCn fungerar och att VoteAid Connector är färdig att användas. 
 
OBS: Man behöver inte starta ett möte i VoteAid för att se att kopplingen 
mellan VoteAid-PC och CloudBox Presenter-PCn fungerar.  



 

Ta reda på datorns IP-nummer 
 
Ta reda på datorns IP-adress genom att öppna kommandoprompten (cmd) på 
datorn i fråga och skriv ipconfig: 
 

 
 
OBS: En dator kan ha flera fysiska gränsnitt och flera IP-nummer att välja på. 
Använd helst ett gränssnitt på trådad anslutning. Trådlös anslutning kan mycket 
väl fungera i en obefolkad lokal men när lokalen befolkas så kan 
förutsättningarna (signalstyrka och annat) förändras drastiskt med antalet 
uppkopplade enheter.  
 

Starta VoteAid-stödet inför sändning 
 
OBS: För att VoteAid-stödet ska fungera behöver voteaidbridge.exe och  
VoteAid Connector vara igång samtidigt.  
 

1. Starta CloudBox Presenter och öppna sändningen. 
2. Klicka på Tools-knappen och välj VoteAid Connector. Nu startar VoteAid 

Connector på CloudBox Presenter-PCn. OBS: Klicka Ja om frågan från 
UAC kommer upp. 

3. Starta voteaidbridge.exe på VoteAid-PCn via genvägen. 
4. voteaidbridge.exe och VoteAid Connector hittar automatiskt varandra på 

nätverket eller så ansluter voteaidbridge.exe via IP-adressen som är 
angiven i egenskaperna för genvägen (se Extra åtgärd ovan).  

5. På VoteAid Connector visas om voteaidbridge.exe är ansluten.  
6. Ange vilken typ av VoteAid-händelser som VoteAid Connector ska lyssna 

på: Lyssna på Anföranden och/eller Ärenden.  
 



 

Testa VoteAid-stödet inför varje sändning 
 
Använd VoteAids programvara och handenheter för att aktivera ärenden och 
anmäla anföranden. Kontrollera att ärenden kommer upp i ärendelistan till höger.  

Förbered CloudBox Presenters ärendelista 
 
CloudBox Presenters ärende- och namnlista uppdateras under mötet med 
informationen som kommer från VoteAid. Det går om man vill att starta mötet 
med tomma listor i CloudBox Presenter. Men det finns två anledningar till att 
man ändå vill skapa ärendelistor innan sändning: 
 

1. Mötets agenda och PDF-bilagor behöver visas i spelaren innan mötet 
startar. VoteAid har ingen agenda tillgänglig i förväg. 

2. CloudBox Presenter har stöd för kopplade PDF-bilagor vilket VoteAid 
saknar. 

 
För att matcha ärenden i VoteAid och CloudBox Presenter använder man en 
hashtag som identifierar ärendets nummer i VoteAid. 

Syntax för ärendens hashtag  
 
Varje ärende i VoteAid har ett ordningsnummer. Numret används för att sända ut 
motsvarande ärende i CloudBox Presenter.  
 

 
 
Använd följande syntax i CloudBox Presenter för att kunna matcha ett  
ärende i VoteAid: 
 
<ärendets rubrik>#<ärendets nummer i VoteAid> 
 
Exempel: 4. Förvärv av Dampehammar 1:64#4 
 



Hashtaggen # tas automatiskt bort i sändningen. Den är bara till för  
att kunna matcha ärenden mellan VoteAid och CloudBox Presenter. 

Felsökning 
 
För att VoteAid-funktionen ska fungera behövs: 

1. nätverkskontakt på IP-nivå mellan VoteAid-PCn och CloudBox 
Presenter-PCn. 

2. att en eventuell aktiv brandvägg på CloudBox Presenter-PCn tillåter 
TCP-trafik på port 6512. 

3. att nätverket som används inte är blockerat på port 6512. Det kan vara 
brandväggar och routrar som blockerar och stör trafiken. 

4. att sökväg till ACN-filer och eventuellt IP-nummer till CloudBox 
Presenter-PCn är rätt ifyllda i egenskaperna för genvägen till 
voteaidbridge.exe på VoteAid-PCn. 

5. att både voteaidbridge.exe och VoteAid Connector är igång samtidigt. 
 
Kontrollera: 

1. att både voteaidbridge.exe och VoteAid Connector är igång. 
2. att egenskaperna för voteaidbridge.exe är rätt ifyllda. 
3. att man kan pinga CloudBox Presenter-PCn från VoteAid-PCn. Använd 

kommandoraden och kommandot ping för detta. 
Exempel: För att pinga en CloudBox Presenter-PC med IP-nummer 
192.168.1.88 skriver man ping 192.168.1.88 på kommandoraden. 
 

 
 

4. att brandväggen på CloudBox Presenter-PCn släpper igenom TCP-trafik på 
port 6512. 

 
 
 


