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1 CÍLE CENTRALIZACE SLUŽEB A DAT NA WEBU SLČR
Klíčovým cílem Evidence členů SLČR (dále také jen Svazu) je centralizace vlastních dat o členech
a klubech SLČR do jedné centrální databáze s průkaznou možností prezentace aktivit členů –
zobrazení výsledků závodů a výsledků u jednotlivých závodníků.
Portál / web SLČR je dostupný i bez přihlášení na www.czech-ski.com.

1. 1





Interní cíle – dovnitř Svazu
Zvýšit úroveň informačních služeb v oblasti evidence členů a klubů a jejich aktivit.
Integrovat a centralizovat zpracování dat a informací na jedno místo.
Procesně zajistit aktuálnost databáze Evidence.
Zajistit vlastnictví dat Svazem.

Cíle jsou naplněny využitím funkcí a služeb systému:











zobrazení termínů pořádaných závodů všech OSÚ SLČR,
vyvěšení propozic na centrálním a dostupném místě,
přihlášení, případné odhlášení, na závody,
podpora přípravy závodů (sestavy závodníků podle kritérií, evidence zdravotních prohlídek),
podklady pro startovní listinu pro časoměrné skupiny,
import strukturovaných výsledků, výpočet phárů a žebříčků,
zobrazení pdf výsledků,
zobrazení výsledků a bodů v profilech jednotlivých závodníků v Evidenci,
interakce systému s uživatelem.

1. 2


Externí cíle – ven ze Svazu
Zvýšit úroveň informačních služeb v oblasti termínů závodů, přihlášení a výsledků




Dosáhnout na mimořádné finanční prostředky pro podporu sportu dětí




Profil závodníků s historií výsledků závodů
Průkazné vykazování závodění členů Svazu pro MŠMT, sponzory a jiné instituce

Prezentace sponzorů / partnerů Svazu na startovních a výsledkových listinách závodů
jednotlivých úseků



Rozšíření finančního a nefinančního plnění od sponzorů.
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2 ZÁVODY A VÝSLEDKY
Umístění sekce Závody a výsledky je na http://zavody.czech-ski.com/event/list

Nabízené menu sekce je







Kalendář závodů
Výsledky
Fotogalerie
Poháry
Žebříčky a listiny bodů
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(Zdravotní prohlídky) – pouze po přihlášení vybranými rolemi
Sezóny
Tipy pro lyžaře
PŘIHLÁŠENÍ

Dostupnost informací a dat je řízena



pro nepřihlášené uživatele - anonymní přístup




čtení neosobních dat bez kontaktů

pro přihlášené uživatelé






dle rolí
čtení i vybraných osobních dat a kontaktů
editace údajů
nastavení parametrů

Dostupnost stránky
Stránka Závody a výsledky je dostupná ze stránky www.czech-ski.com menu Závody a výsledky.
Volbou "vše" se zobrazí kalendář všech závodů bez výběru OSÚ. Volbou konkrétního úseku je již
zadána hodnota do filtru, který je k dispozici na stránce Závody a výsledky.

nebo pod odkazem "Závody v nejbližších dnech"
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Závod (Race) / Akce (Event)
Pro účely popisy ISAS se rozumí:



Závod může být akcí (Event)




kdy se jedná o jeden závod nebo sadu závodů (Race), pořádaných pořadatelem dle
soutěžního řádu pod jedním názvem a v jednom i vícedenním termínu na jednom místě,
nespecifikuje-li Soutěžní řád tuto akci jinak.

Závod (Race)



2. 1

je vypsán pro disciplínu a je určen startovní a výsledkovou listinou.

Role

Systém ISAS pro Závody a výsledky má tyto systémové role:













OSÚ
KSL
TD
pořadatel / organizátor závodu = klub
časomíra / výsledkový servis
klub – přihlášení závodníků
individuální člen SLČR
nepřihlášený uživatel, anonymní přístup
fotograf
sekretariát Svazu
admin
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2. 2

Oprávnění
OS
Ú

KSL

TD

Poř
ada
tel

Čas
omí
ra

Klu
b–
přih
lášk
y

Vidět
kalendář závodů
základní informace o
závodu
propozic
seznam přihlášených
startovní listina,
výsledky pdf, výsledky
na kartě závodníka
poháry
žebříčky a listiny bodů
sezóny

x

x

x

x

x

x

Založit nový závod

x

x

Založit sezónu

x

Zveřejnění nového
závodu

x

x

Upravit závod

x

x

Smazat závod

x

x

Přihlásit závodníka klubu
SLČR do závodu

x

x

x

x

Přihlásit individuálního
závodníka, člena SLČR
do závodu

x

x

x

Přihlásit zahraničního
závodníka do závodu

x

x

Zrušit přihlášku
závodníka klubu SLČR

x

Seznam a tisk
přihlášených závodníků

Ind
ivid
uál
ní
čle
n

Nep
řihl
áše
ný
uživ
atel

x

x

Fot
ogr
af

Sva
z

Ad
min

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Správa souborů

x

x

x

x

x

x

x

Práce s daty
stažení dat Přihlášených
závodníků
Nahrání výsledků
závodů

x

x

x

x

x

Zdravotní prohlídky

x

x

x

x

Založit pohár

x

x

x

Vložit žebříčky a listiny
bodů

x

x

x

x

x

Oprávnění / Role

Fotogalerie – založit
album, nahrát
fotografie, stanovit cenu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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3 KALENDÁŘ ZÁVODŮ
3. 1

Úvodní stránka

Při načtení úvodní stránky je vždy v poli "Datum od" vyplněno aktuální datum a zobrazeny jsou
aktuální závody všech úseků řazené termínově od tohoto data do budoucna.

3.1.1

Role

Funkce jsou dostupné všem rolím, tedy i nepřihlášenému uživateli / návštěvníkovi portálu.

3.1.2

Funkce a služby

3.1.2.1

Filtr

Základní parametry, podle kterých lze dohledat závod jsou:









Název (akce / závodu)
Úsek (OSÚ)
Místo (konání)
Kraj
Země
Datum od
Datum do

Zadané parametry jsou po výběru označeny žlutou barvou. Výběr se provádí stiskem tlačítka Filtrovat.
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3.1.2.2

Zobrazení kalendáře závodů

Zobrazený seznam závodů lze dále filtrovat nebo řadit dle parametrů – možnost řazení je naznačena
podtržením parametru.

3.1.2.3

Informace o závodě

Informace o každém závodě jsou rozděleny do sekcí:



Základní informace




Výsledky




startovní listina
výsledky PDF (akce – event, štafety, dny,...)
ostatní
odkaz na výsledky .PDF ke každému závodu / race

Organizátor




propozice k závodu

Závod




odkaz na strukturované výsledky

Ke stažení







odkaz na Seznam přihlášených

kontaktní údaje

Měřící skupina - časomíra



kontaktní údaje
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3.1.2.4

Seznam přihlášených

Seznam přihlášených k závodu lze seskupovat dle "klubů a států" nebo dle "kategorií". Libovolnou
sestavu lze exportovat do .CSV nebo uložit jako .PDF

Lékařská prohlídka
NP znamená, že závodník v této sezóně dosud nepředložil lékařskou prohlídku.
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Seskupení dle klubů a států

Seskupení dle věkových kategorií
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3.1.2.5

Strukturované výsledky

Výsledky závodů

Výsledky závodníka závodů pořádaných SLČR
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3. 2

Založit nový závod

3.2.1

Role

Založení nového závodu je umožněno jen přihlášeným v rolích:







OSÚ
KSL
Pořadatel
Svaz
Admin

3.2.2

Funkce a služby

3.2.2.1

Založení nového závodu

Při založení nového závodu je nutné vyplnit základní údaje:



Úsek





libovolný text

Kraj




libovolný text

Místo




výběr aktivní sezóny daného OSÚ

Název závodu




výběr je zúžen podle přihlášené role - OSÚ má jen nabídku své odbornosti, pořadatel
(klub) dle svých OSÚ, ostatní role mohu založit závod pro libovolné OSÚ

Sezóna




výběr ze seznamu OSÚ

výběr ze seznamu

Datum od
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nabízí se aktuální datum – výběr se provede z kalendáře

Datum do



3.2.2.2

v případě vícedenní akce se uvede poslední den akce

Pokračování v editaci

Při pokračování v editaci se doplní další parametry závodu.
Základní údaje






Země
Kategorie závodu
Organizátor
Měřící skupina

Pohlaví
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M - muži
L - ženy

Věkové kategorie
Věkové kategorie jsou pro jednotlivá OSÚ různá. Zobrazí se dle nastavené sezóny. Viz kapitola
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..
Nastavení




Zveřejněno
On-line přihlášky





termín uzavření on-line přihlášek

Upozornit na změny




aktivní / uzavřené

pokud dojde ke změně v závodu/akci např. změna termínu, pak je v kalendáři závodů
takto označená akce vizuálně zvýrazněná

Zrušeno

Organizátor
Organizátor / pořadatel závodů SLČR je klub, který je členem SLČR. Údaje jsou načteny z evidence
SLČR http://evidence.czech-ski.com/persons/list.
V sekci organizátor se u závodu zobrazí tyto údaje:








organizace
adresa
kontaktní osoba
email
telefon
web

Měřící skupina
Měřící skupina / časoměrná skupina je do systému zadána administrátorem. V sekci organizátor se u
závodu zobrazí tyto údaje:







organizace
kontaktní osoba
email
telefon
web

Přidat závod
Jedná se o každý dílčí závod akce, který je vypsán pro zvolenou kategorii. Uvede se






datum
kód. č. – viz soutěžní řád
Název závodu
Disciplína




Závod





výběr z číselníku definovaného pro každé OSÚ
výběr z číselníku definovaného pro každé OSÚ

Muži / ženy
Věková kategorie – výběr z číselníku sezóna
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Kodex

3. 3

Zveřejnění nového závodu

Zveřejnění nového závodu je funkcí oprávněné role. Založí-li klub nový závod, musí mu příslušný
nadřízený orgán schválit - závod zveřejní. Nadřízeným orgánem je buď OSÚ nebo KSL, podle
organizační linie.
Přihlášený uživatel OSÚ, má nezveřejněný závod dostupný a volbou Upravit má možnost zaškrtnout
políčko Zveřejněno.

3.3.1

Role

Zveřejnění nového závodu je umožněno jen přihlášeným v rolích:






OSÚ
KSL
Svaz
Admin

19 / 57

SLČR: ZÁVODY A VÝSLEDKY

3.3.2

Funkce a služby

3.3.2.1

Zveřejnění nového závodu

Nový závod založil klub, člen SLČR, Diana Sport, přihlášený pod svým uživatelským jménem. Ten
nemůže závod zveřejnit.

Nový, nezveřejněný, závod je v kalendáři zobrazen šedou barvou.

Zveřejněný závod se v kalendáři zobrazí sytou černou barvou a je dostupný všem uživatelům.
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Zveřejněním závodu jsou dostupné i přihlášky na závod.

3. 4

Upravit závod

3.4.1

Role

Zveřejnění nového závodu je umožněno jen přihlášeným v rolích:









OSÚ
KSL
TD
Pořadatel / organizátor
Časomíra
Svaz
Admin
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3.4.2

Funkce a služby

3.4.2.1

Upravit závod

Při volbě funkce upravit závod jsou dostupná všechny pole závodu. OSÚ a KSL může změnit i
organizátora závodu.

Pro ostatní role je změna organizátora nedostupná.
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3. 5

Smazat závod

3.5.1

Role

Zveřejnění nového závodu je umožněno jen přihlášeným v rolích:








OSÚ
KSL
Pořadatel / organizátor
Časomíra
Svaz
Admin

3.5.2

Funkce a služby

3.5.2.1

Smazat závod
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3. 6

Přihláška závodníka klubu SLČR do závodu

3.6.1

Role

Přihlásit závodníka, člena SLČR, na závod je umožněno jen přihlášeným v rolích:









OSÚ
KSL
TD
Pořadatel / organizátor
Klub
Svaz
Admin

3.6.2

Funkce a služby

3.6.2.1

Přihlášení jinou rolí než klubem

Přihlášení závodníků, členů SLČR, je možní jinou oprávněnou rolí než klubem.
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3.6.2.2

Přihlášení klubem

Přihlášený správce klubu TJ Frenštát pos Radhoštěm má přímo k dispozici seznam záodníků, kteří se
mohou na závody / akci přihlásit.
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Pro skupinu závodníků lze určit vedoucího závodníků (nemusí být členem SLČR) a uvést u něj
kontaktní údaje dostupné pouze rolím mající práva na úpravu závodu. Závodníci jsou přihlášeni
zaškrtnutím.
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Potvrzení odeslané přihlášky

Seznam přihlášených k závodu

Práce se seznamem přihlášených
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3. 7

Přihlášení zahraničního závodníka

3.7.1

Role

Přihlásit závodníka, člena SLČR, na závod je umožněno jen přihlášeným v rolích:








OSÚ
KSL
TD
Pořadatel / organizátor
Svaz
Admin

3.7.2

Funkce a služby

3.7.2.1

Přihláška zahraničního závodníka

Přihlásit zahraničního závodníka je nutné znát FIS kód. Uvedení vedoucího závodníků není pro
zahraniční přihlášky realizováno.
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Potvrzení odeslané přihlášky

Seznam přihlášených k závodu

Práce se seznamem přihlášených

3. 8

Přihláška individuálního člena

Individuálního člena je třeba přihlásit jako cizince s kódem země CZE.
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3. 9

Zrušit přihlášku přihlášeného závodníka

3.9.1

Role

Zrušit přihlášku závodníka na závod je umožněno jen přihlášeným v rolích:










OSÚ
KSL
TD
Pořadatel / organizátor
Klub
individuální člen
Svaz
Admin

3.9.2

Funkce a služby

Zrušení přihlášky je dostupné pokliknutím na jménu závodníka v seznamu přihlášených závodníků.
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Potvrzení zrušení přihlášky.

3.10 Seznam a tisk přihlášených závodníků

3.10.1 Role
Funkce je dostupná všem rolím, tedy i nepřihlášenému uživateli / návštěvníkovi portálu.

3.10.2 Funkce a služby
3.10.2.1 Zobrazit stránku pro tisk
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Zobrazení stránky pro tisk.

3.11 Správa souborů

3.11.1 Role
Správa souborů je dostupná jen přihlášeným v rolích:









OSÚ
KSL
TD
Pořadatel / organizátor
Časomíra
Svaz
Admin

3.11.2 Funkce a služby
Informace o každém závodě jsou rozděleny do sekcí:




propozice
startovní listiny
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výsledky
ostatní

Vkládat lze libovolné typy souborů, není omezen počet vložených souborů.

Soubory jsou připojovány funkcí procházet. Připojené soubory lze smazat.
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3.12 Data

3.12.1 Role
Práce s daty závodníků je umožněna jen přihlášeným v rolích:







OSÚ
KSL
Časomíra
Svaz
Admin

3.12.2 Funkce a služby
Funkce prací s daty je rozdělena do 2 částí:



Ke stažení






data závodníků OSÚ )XML)
seznam přihlášených (XML)
seznam přihlášených (jako .csv)

Nahrát data




nahrát výsledky v XML formátu FIS
nahrát výsledky v PDF
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Formát dat XML je popsán v dokumentu Specifikace datové výměny a platí pro




data závodníků OSÚ
seznam přihlášených

Tyto soubory jsou nutnou podmínkou pro správné nahrání dat výsledků v XML.
Seznam přihlášených jako .csv je vhodný pro jiné zpracování výsledků závodu než jejich import v XML
do systému.
Formát dat výsledků ve formátu FIS jsou definovány ve specifikaci XML výsledů zvlášť pro BD, AD+TL
a ostatní – AL, SB, SK a SL.
Funkce smazat výsledky PDF smaže výsledky pdf k závodu, např. při chybě časomíry.
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4 VÝSLEDKY
Systém zobrazí všechny závody všech OSÚ řazené od posledního závodu k prvnímu. K dispozici je filtr
pro výběr.

Po rozkliknutí závodu jsou dostupné všechny funkce popsané v kapitole 3.1.2.5 Strukturované
výsledky.
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5 FOTOGALERIE
Fotogalerie profesionálních fotografií ze sportovních soutěží jednotlivých OSÚ nebo celosvazové je
napojena platební bránu a tím je realizovaná možnost nákupu fotografií od profesionála. Celé album
má jednu cenu pro všechny fotografie.

5. 1

Role

Vytvoření alba, import fotografií a stanovení ceny a funkce editace alba je umožněno jen přihlášeným
v rolích:





Fotograf
Svaz
Admin

Fotogalerie je dostupná všem rolím, tedy i nepřihlášenému uživateli / návštěvníkovi portálu.

5. 2

Funkce a služby

5.2.1

Nákup fotografií

Výběr alba
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Prohlížení alba

Výběr fotografie do košíku

Potvrzení o umístěn fotografie do košíku

Vyplnění kontaktních údajů pro nákup
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Volba způsobu platby
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5.2.2

Založení alba, nahrání fotografií

Založení alba, výběr k OSÚ (není povinné), stanovení ceny za fotografie v albu

Nahrání fotografií
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Nastavení obrázku alba, případné smazání obrázku

Smazání alba
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6 POHÁRY
6. 1

Role

Poháry (Český pohár) má v systému zapracován algoritmus pro výpočet poháru a počítá se z
importovaných výsledků jednotlivých závodů. založení nového poháru je umožněno jen přihlášeným v
rolích:





OSÚ
Svaz
Admin

Funkce prohlížení pohárů jsou dostupné všem rolím, tedy i nepřihlášenému uživateli / návštěvníkovi
portálu.

6. 2
6.2.1

Funkce a služby
Prohlížení pohárů
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Výběr poháru

Výběr kategorie

Zobrazení poháru
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6.2.2

Založení poháru

Pojmenování poháru

Přidání kategorie do poháru
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Výběr a nastavení parametrů výpočtu poháru



Pohlaví




M/Ž

Věková kategorie




Akce




výběr akcí / závodů z kalendáře závodů daného OSÚ

Závod / race




načítá se z definice sezóny

výběr ze závodů Akce z kalendáře závodů daného OSÚ

Bodování






OWG +SP+MS
M-ČR a ČP
MS J + MS U23
EYOF + YOG

Další funkce pro editaci kategorií v poháru






přidat kategorii
upravit
smazat
přepočítat pohár
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6.2.3

Smazání poháru
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7 ŽEBŘÍČKY A LISTINY BODŮ
7. 1

Role

Žebříčky / Listiny bodů počítá Časomíra a nahrává je do systému. Vložení žebříčků a listin bodů je
umožněno jen přihlášeným v rolích:






OSÚ
Časomíra
Svaz
Admin

Funkce prohlížení žebříčků a listin bodů jsou dostupné všem rolím, tedy i nepřihlášenému uživateli /
návštěvníkovi portálu.

7. 2
7.2.1

Funkce a služby
Prohlížení Žebříčků a listin bodů
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7.2.2

Upravit soubory

49 / 57

SLČR: ZÁVODY A VÝSLEDKY

8 ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY
8. 1

Role

Založení nového závodu je umožněno jen přihlášeným v rolích:







OSÚ
TD
Časomíra
Svaz
Admin

8. 2
8.2.1

Funkce a služby
Kontrola zdravotních prohlídek

Editace zkontrolovaných zdravotních prohlídek.
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9 SEZÓNY

9. 1

Role

Založení nového závodu je umožněno jen přihlášeným v rolích:





OSÚ
Svaz
Admin

9. 2

Funkce a služby

9.2.1

Založení nové sezóny

Při založení nové sezóny je nutné vyplnit tyto údaje:



Úsek




Název sezony




libovolný text – obvykle období např. 2013/2014

Počátek sezóny




výběr z číselníku

výběr data z kalendáře od kdy sezóna trvá

Konec sezóny



výběr data z kalendáře kdy sezóna končí
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9.2.2

Pokračování v editaci

Při pokračování v editaci se definují věkové kategorie těmito údaji:





Název
Zkratka
Skupina









žactvo
junioři
dorost
dospělí

Ročník od
Ročník do
Ženy / Muži

Sezóna je aktivní, je-li aktuální datum v rozmezí definované sezóny
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10 ČÍSELNÍKY
Níže uvedené číselníky nastavuje administrátor systému přímo v databázi.

10.1 Skupiny věkových kategorií
Skupiny věkových kategorií:






žactvo
junioři
dorost
dospělí

10.2 Bodování do pohárů ÚBD





OWG +SP+MS
M-ČR a ČP
MS J + MS U23
EYOF + YOG

10.3 Disciplíny pro jednotlivá OSÚ
OSÚ

Disciplína

Zkratka

Skicross
Skiatlon

Běh na lyžích

DP

Volně

V

Klasicky

K

Štafeta

R

Sprint

SP

Dlouhé tratě

DL

Jednotlivci

J

Dvoučlenná družstva

D2

Družstva mix (žena, muž)

Dm

Čtyřčlenná družstva

D4

Skok na lyžích
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10.4 Typy závodů a kategorií pro jednotlivá OSÚ
OSÚ

Kategorie

Název kategorie

Zkratka

FIS

FIS

Mistrovství ČR

MČR

FIS Mistrovství ČR

FIS MČR

Závod Českého poháru

ČP

FIS Závod Českého poháru

FIS ČP

Bohemia Tour

BT

Czech Nordix Cup

CNC

Hledáme nové talenty

HNT

Akademické Mistrovství ČR

AM ČR

Mistrovství v dálkových bězích

MDB

Mistrovství KSL

MKSL

Klasifikační závod KSL

KLZ KSL

Kvalifikační závod KSL

KVZ KSL

Přebor KSL

P KSL

Zimní olympiáda dětí a mládeže

ZODM

Veřejný závod

VZ

Náborový závod TJ-LO

NZ TJ-LO

Přebor TJ-LO

PRB TJ-LO

Mistrovství ČR

MČR

Juniorské Mistrovství ČR

MČRJ

FIS

FIS

Citizen

CIT

Univerzitní závody

UNI

Entry league

ENL

Children

CHI

Kategorie A

Běh na lyžích

Kategorie B

Kategorie C

Akrobatické
lyžování

Kategorie A
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OSÚ

Název kategorie

Zkratka

Žákovské Mistrovství ČR

MČR žáků

Republikový klasifikační závod

RKZ

Územní kontrolní závod

UKZ

Zimní olympiáda dětí a mládeže

ZODM

Vstupní závod žactva

VZZ

Územní závod dospělých

UZD

Veřejný závod

VEZ

Předžáci a přípravka

PAP

Mistrovství ČR

MČR

Mistrovství ČR juniorů

MČRJ

FIS

FIS

Mistrovství ČR dorostu

MČRD

Mistrovství ČR žactva

MČRŽ

Kategorie B

Republikový klasifikační závod

RKZ

Kategorie C

Krajské závody

KZ

Kategorie

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie A
Skok na lyžích
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11 VÝJIMKY A JINÁ NASTAVENÍ


Na závody ÚBD kategorie A se mohou přihlásit





příslušnost ke kraji není kritériem
i členi OSÚ SK

Role KSL






každý člen SLČR dle OSÚ, tedy i nezávodníci

Na závody SL se mohou přihlásit




členi SLČR a cizinci

Na závody KSL se mohou přihlásit





závodníci

smí založit závod
KSL není pořadatelem
závod smí založit v jiném kraji

Pořadatel závodu



je klub, který je členem SLČR





Kontrola FIS čísla u závodů FIS je realizovaná proti údajům na www.fis-ski.com



Klub při přihlašování závodníků může uvést vedoucího závodníků s kontaktními údaji, kam jsou
zasílány informace o případných změnách či zrušení závodu.





Vedoucí závodníků nemusí být členem SLČR.

Organizátorem závodů je klub a údaje o něm jsou načtené z evidence.
Na FIS závody se smí přihlásit jen ten, kdo má aktivní FIS kód; viz http://data.fisski.com/global-links/search-a-athlete.html.

Nelze smazat závod, na který jsou přihlášení závodníci.
Lze smazat / zrušit závod v minulosti.
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SPOLEČNOST EQUICA, A.S.
Equica, a.s. nabízí ojedinělý průnik procesně-organizačního poradenství s oblastí informačních
technologií doplněné o dlouhodobé zkušenosti s projektovým řízením.
Za dobu působení na trhu služeb se česká společnost Equica, a.s. zařadila mezi významné dodavatele
projektových manažerů pro řízení rozsáhlých projektů ve státní správě i v soukromém sektoru,
a to především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Společnost Equica, a.s. se dále
profiluje v oblasti dotačního a grantového poradenství v souvislosti s čerpáním z fondů Evropské
unie, zejména pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaný Operační program,
kdy nabízí svým zákazníkům identifikaci vhodného dotačního titulu, témat pro žádost o dotaci
či zpracování kompletní žádosti o dotaci. Další rozvíjející se oblastí je poradenství v oblasti Total
Quality Management, konkrétně procesního řízení a procesní optimalizace, zavádění modelu CAF
nebo řízení lidských zdrojů. Equica, a.s. má také dlouholeté zkušenosti s poradenstvím v oblasti
podpory vrcholového vedení organizací, řízení firem a podniků a jejich optimalizace a zlepšování.
Špičkoví projektoví manažeři a konzultanti jsou schopni se velmi rychle seznámit s potřebnou
problematikou, flexibilně reagovat na potřeby zákazníka či projektu a v úzké spolupráci se zákazníkem
významně přispívat k dosažení stanovených cílů.
Obchodní filozofie Equica, a.s. se zakládá na dlouhodobém partnerství, které přináší oběma stranám
vzájemný užitek. Za základní pilíře našich služeb považujeme lidi, znalosti, důvěru a vzájemnou
komunikaci. Mezi zákazníky naší společnosti patří orgány centrální státní správy, místní a lokální
samosprávy, a velké domácí a nadnárodní společnosti.
Pro potřeby projektového řízení vyvinula Equica vlastní metodiku Equilibrium Project Management
Solutions (EPMS), která je plně srovnatelná se světově uznávanými metodikami a přitom respektuje
specifika českého prostředí.
Společnost Equica, a.s. je držitelem prověrky NBÚ pro stupeň Tajné a ve svých řadách má
projektové manažery, kteří jsou držiteli osvědčení NBÚ o absolvování bezpečnostních prověrek ve
smyslu zákona č. 148/1998 Sb.
Atestační středisko Equica, a.s. je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR Č. j. MV – 132335-8 / AEG-2011
ze dne 12. 12. 2011 pověřeno k provádění atestací dle zákona 365/2000 Sb. o Informačních
systémech veřejné správy.
Equica, a.s. je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává 25 pracovníků.
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