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Verity Duo
Verity Duo combines the ease and accuracy of touchscreen ballot marking with
the assurance of a voter-verifiable paper trail. Verity Duo prints an easy-to-read
summary of voter choices for verification, and the scanner counts votes directly
from this summary, not from a black box barcode.

One convenient device to mark and print
Voters mark ballot choices on a touchscreen and print easy-to-review vote records
on the integrated printer.

The right ballot for every voter
Thousands of ballot styles can be easily managed electronically without the expense and
complication of pre-printing paper ballots.

Accessible for everyone
Designed for voting privacy and independence – for all voters. Fully compliant with federal
requirements for accessibility.

A better paper trail
Duo provides the only ballot summary with a word-for-word legible record of voter ballot
choices by contest, name of candidate and party, a bilingual summary ballot summary, and
tabulates from the same human readable information the voter verified, not a barcode.

Cách Hoạt Động

Các cử tri đánh dấu các lá phiếu 
của họ bằng máy Verity Duo

Các cử tri bầu các lá phiếu của 
họ bằng máy Verity Scan

Cử tri chắc chắn hài lòng

Xem lại trên màn hình kín đáo.
 Các lựa chọn bầu phiếu được hiện trên màn hình để xem
 lại trong sự kín đáo của quầy bầu phiếu.

Hồ sơ bầu phiếu bảo vệ danh tánh của cử tri 
và hỗ trợ việc kiểm phiếu.

Hồ sơ bầu phiếu được in ra bằng giấy. 

Không tốn mực. Không tốn hộp mực. 
Hồ sơ bầu phiếu in trên giấy giữ nhiệt để dễ dàng lưu giữ.

Tiết kiệm được các vật tư tiêu dùng ít hơn. 


