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GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

Ocenění Going Digital v infrastruktuře, dříve známé jako ocenění Year in Infrastructure, je vzrušující a respektovaná
celosvětová soutěž, která oceňuje digitální pokrok v infrastruktuře. Od roku 2004 tento program ocenil přes 4 000
nejvýznamnějších projektů infrastruktury z celého světa.

Jak vytvořit vítežnou nominaci
Shrnuli jsme několik užitečných tipů, které vám pomohou předložit vítězný projekt.
Nejprve navštivte web YII.Bentley.com/Awards, kde si můžete projít pravidla soutěže a vybrat kategorii ocenění,
která nejlépe vyhovuje vašemu projektu.

Co chce porota vidět
•
•
•
•

Inovativní využití pokroků v digitálních a jiných technologiích ke splnění cílů projektu
Jak jste překonali výzvy, velké i malé
Kvantitativní metriky, které prokážou kladné výsledky
Udržitelnost (ekonomická i environmentální)

Užitečná rada, jak napsat nominaci
DOBRÁ NOMINACE JE TA, KTERÁ SPLŇUJE POŽADAVKY
Nominační proces ocenění Going Digital je prvním krokem k vašemu úspěchu. Pokud dodržíte
všechny kroky a pečlivě odpovíte na otázky, jste na cestě k získání nominace.
Vyplňte přihlášku online
Nahrajte tři obrázky ve vysokém rozlišení
Nejlepší rozlišení : 7200 × 5400 pixelů (čili 24 × 18 palců při 300 dpi)
Minimální požadavky: 3600 × 2700 pixelů (čili 24 × 18 palců při 150 dpi)
Odešlete projekt před termínem

LEPŠÍ NOMINCE MAJÍ NĚCO NAVÍC
Abyste se stali finalistou, bude vaše práce potřebovat něco navíc. Vyzkoušejte tyto tipy, abyste
svůj projekt ukázali v novém světle.
Nebuďte při popisu projektu příliš struční
Uveďte podrobné popisy, které budou obsahovat rozsah, cíle a metody použité v rámci projektu.
Popište, jak jste k dosažení svých cílů využili software společnosti Bentley
Poskytněte konkrétní odpovědi. Neuvádějte například jen to, že vám něco pomohlo zvýšit návratnost investic,
ale dejte porotcům vědět, jak k tomu došlo.
Přidejte další vizuální a zvukové příspěvky
To může zahrnovat videa, namluvené průvodce nebo jiná média, která pomohou porotcům lépe projektu porozumět
a představit si jej.

NEJLEPŠÍ NOMINACE JSOU TY, KTERÉ PŘEVYŠUJÍ NAD OSTATNÍMI
Pokud chcete vyhrát, existují další způsoby, jak pomoci vašemu projektu vyniknout.
Ukažte porotě, proč je váš projekt jedinečný a inovativní
Vysvětlete, čím je výjimečný z hlediska inovací a pokroku.
Uveďte kvantifikovatelná, měřitelná, číselná data
Poskytněte konkrétní odpovědi. Neuvádějte například jen to, že vám něco pomohlo zvýšit návratnost investic,
ale dejte porotcům vědět, jak k tomu došlo.
Přidejte další vizuální a zvukové příspěvky
Kolik času jste ušetřili? Jaká je vaše odhadovaná návratnost investic? Jaké bylo procento snížení nákladů? Jaký
celkový užitek bude mít z vašeho projektu odvětví nebo společnost?

CHCEME VÁS TU!

