Nejlepší
případová studie
roku 2015
Speciální projekt časopisu CIO Business World

Redakce měsíčníku CIO Business World vyhlašuje již
10. ročník soutěže o nejlepší případovou studii roku 2015.
Myšlenkou této soutěže je poukázat na zajímavé ICT projekty,
které byly úspěšně realizovány v různých odvětvích českých
i zahraničních firem a institucích.
Všechny přihlášené případové studie budou zveřejněny
ve speciálu CIO Business Worldu, který vychází 26. 8. 2015,
a to ve zvoleném rozsahu 1–2 strany.

Případové studie budou hodnoceny
na základě těchto kriterií
•
•
•
•
•

Inovativnost
Technologický přínos
Poradenství a byznys přínosy
Finanční přínos
Uživatelský efekt

Pozn.: každá z uvedených hodnot má stejnou váhu. Samozřejmě se
zohledňuje, že např. projekty ve zdravotnictví, veřejné správě, apod.,
nemusejí vykazovat žádný finanční přínos. Přesto přinášejí uživatelům
značné hodnoty nemateriálního rázu (pohodlí, úsporu času, zlepšení
zdravotní péče). Při hodnocení případové studie bude rovněž přihlíženo
k tomu, do jaké míry lze ze zmíněné studie odvodit míru splnění
jednotlivých kritérií (zda je např. finanční přínos kvantifikován přímo
částkou, zda je možné jej alespoň řádově odvodit, nebo zda z případové
studie nelze o tomto kritériu nic vyčíst).

Hodnotící komise bude mít 5–6 členů pokrývajících
odborná média, akademickou a výzkumnou sféru,
podnikové a institucionální uživatele a oborová sdružení
(např. CACIO, TC ČAV, VŠE, FIT, ICT Unie, IDG).
Návštěvníci zpravodajského serveru CIO.cz pak budou moci
on-line hlasovat o nejlepší případovou studii za skupinu
čtenářů.

Vybraným případovým studiím
budou uděleny na základě získaných bodů
tyto ceny
•
•
•
•
•
•

 lavní cena – Případová studie roku
H
Cena za byznys přínos
Cena za unikátní technologické řešení/inovaci
Cena za nejlepší cloudový projekt
Cena za nejlepší řešení BI a big data
Cena za nejlepší řešení pro mobilitu a spolupráci

•
•
•
•
•

 ena čtenářů CIO.cz
C
Green IT – ekologicky šetrné ICT řešení
Zvláštní cena za design a zpracování případové studie
Speciální cena redakce CIO BW
Oborová ocenění – ocenění nejlepších případových studií
ve významných vertikálách (podle působnosti uživatele
řešení):
–	bankovnictví,
–	finance a pojišťovnictví,
–	telekomunikace a IT,
– státní a veřejná správa/samospráva,
– zdravotnictví a farmacie,
–	služby a maloobchod,
–	CSR (corporate social responsibility - neziskový sektor,
dobročinnost a kultura).

Pozn.: podmínkou vyhlášení oborového ocenění jsou minimálně
tři přihlášené případové studie v dané vertikále či skupině vertikál.

Vítězné případové studie budou oznámeny v listopadovém
CIO Business Worldu a na slavnostním večeru získají plaketu
s tímto oceněním. Všechny případové studie budou rovněž
publikovány na webu www.cio.cz.

Přihlašovací poplatek
• z a 1 případovou studii
o rozsahu 1 tiskové strany (cca 4 000 znaků)  . .  30 000 Kč
• za 1 případovou studii
o rozsahu 2 tiskové strany (cca 8 000 znaků) ����� 40 000 Kč
Společně s případovou studií je možné v této příloze
umístit i inzerci
• balíček – 1 případová studie
o rozsahu 1 tiskové strany + 1/1 inzerát����������������� 60 000 Kč
• balíček – 1 případová studie
o rozsahu 2 tiskových stran + 1/1 inzerát ������������� 70 000 Kč
Pozn.: uvedené ceny platí výhradně pro tento projekt, v případě
zpracování případové studie v redakci účtujeme příplatek 5 000 Kč
za stranu a 7 000 Kč za 2 strany.
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