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• Nástroj pre podporu usporiadania a realizácie degustačných súťaží vín
• ©VinkoPRO je systém vyvinutý spoločnosťou Falernum spol. s r.o. s odbornou záštitou
ZVHV, pre účely registrácie a hodnotenia vín
• Prakticky overený 2 súťažami v roku 2015 – Víno Tirnavia a finále NSV SR 2015, ktorých
výstupy je možné vidieť priamo v Katalógu vín na stránkach portálu vinko.sk
• ©VinkoPRO používa 100 bodový systém Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno so
sídlom v Paríži (OIV) a Medzinárodnej únie enológov (UIOE)
• Umožňuje On line hodnotenie vín degustátormi (tablety) aj Off line hodnotenie - Klasik –
priebežný zápis z papierových podkladov z viacerých zariadení súčasne
• Pre svoju prevádzku nevyžaduje zakúpenie špeciálneho HW, služby IS sú umiestnené na
doméne https://www.vinko.sk a zariadenia pre On line hodnotenie možné zapožičať
vrátane príslušných služieb
• Aktuálne je pripravovaná jeho jazyková mutácia pre usporiadanie medzinárodných súťaží
a tiež funckia iFrame pre publikovanie rôznych výstupov na iných web stránkach

NSV SR 2015
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Výhody
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• Výrazne napomáha efektivite usporiadania súťaže, šetrí čas prípravy súťaže a udržuje aktuálnu
evidenciu o stave prípravných prác
• Minimalizuje chyby a možnosti manipulácie s výsledkom
• Zvyšuje úroveň súťaže zavedením pridelenia vín komisiám podľa flexibilne nastaviteľných kritérií
poradia hodnotenia vzorky (súťažná kategória, aromatická hodnota odrody, ročník, kyseliny, zost.
cukor, alkohol, abs. cukor, vyzrievanie na kaloch)
• Zlepšuje prostredie pre koncentráciu degustátora - nemusí sčítavať výsledok a po uzatvorení
hodnotenia predsedom komisie vie priebežne porovnať svoj názor s názorom komisie
• Umožňuje sledovanie priebežného hodnotenia komisií
• Umožňuje okamžité publikovanie schválených výsledkov
• Svojou jedinečnou implementáciou do prostredia portálu napomáha
Propagácii súťaží a verejných ochutnávok a prezentácii vinárstiev a samotných vín v Katalógoch
na vinko.sk
• Výrazne zjednodušuje usporiadanie finálnej súťaže NSV SR

Oblasti
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Pokrýva všetky fázy organizácie súťaže
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propagácia súťaže a ochutnávky, publikovanie informácií - služba Profil
Príprava súťaže - nastavenie parametrov - služba Prihláška
Registrácia prihlasovateľov, vín (registračné číslo) – služba Prihláška
Sklad – kontrola vzoriek, stotožnenie vzorky a prihlášky, odberné miesta – služba Prihláška
Degustátori – registrácia a evidencia pozvaných degustátorov, prezentácia potvrdených účastí
Garant – automatizované triedenie vzoriek podľa nastavených kritérií jednotlivých kategórií
Komisie – automatizované rozdelenie vín komisiám podľa degustačnej hodnoty vín tak aby
bola minimalizovaná chybovosť a únava degustátora
Hodnotenie – on line pomocou lokálnej siete a tabletov, off line – zápis výsledkov
prostredníctvom viacerých počítačov z papierových podkladov
Finále – výber finalistov a finálne vyhodnotenie on line (off line) šampiónov výstavy
Ocenenie vzoriek – automatizované pridelenie ocenení súťažným vínam
Publikovanie výsledkov, Katalóg súťaže - dlhodobý záznam výsledku súťaže v Katalógu vín
www.vinko.sk, príprava pre profesionálnu tlač
Katalóg ochutnávky - laické hodnotenie

Príprava súťaže
• Registrácia usporiadateľa, osôb
zodpovedných za organizáciu
• Priradenie subjektu a žiadosť o
usporiadanie súťaže
• Pridelenie oprávnení redakciou
• Editácia, doplnenie údajov
subjektu
• Nastavenie prezentácie
degustátorov

Založenie súťaže
• Editácia parametrov súťaže
• Prenesenie štatútu do nastavení súťaže
• Publikovanie súťaže

Založenie Ochutnávky
• Prepojenie Súťaže a Ochutnávky
- propagácia
• Prepojenie Ochutnávky a Súťaže
– prenos súťažných vín do
Katalógu ochutnávky,
sprístupnenie katalógu pre laické
hodnotenie

Registrácia, Prihlasovanie vín do súťaže
• Možnosť vybrať vína v Katalógu
vín, alebo nahrať nové víno
(šetríme Váš čas)
• Nové víno je pre verejnosť
dostupné až po publikovaní
redakciou (overenie záznamu
redakciou)
• Kontrola úplnosti a správnosti
údajov
• Tlač prihlášky a nálepky pre
označenie balíka

Sklad
• Možnosť tlače vín podľa odberných
miest
• Usporiadanie skladu po navezení
vzoriek z odberných miest
• Stotožnenie fyzických vzoriek
a prihlášok podľa registračného
čísla vzorky
• kontrola „?“ údajov vzorky, zápis
výsledku kontroly OK, NOK, ELI a
poznámky
• Tlač výberu podľa filtra, napr.
nekontrolované vzorky, atď.
• Tlač/kontrola prihlášky

Degustátori
• Evidencia oslovených degustátorov – zápis
nových, alebo výber degustátorov zo
zoznamu
• Evidencia potvrdenia účasti a komunikácie
s degustátormi
• Nový degustátor sa musí registrovať na
stránke, ináč nebude môcť elektronicky
hodnotiť – kontrola registrácie
• Degustátor môže o sebe uviesť údaje ako
napríklad vzdelanie a členstvo v
národných a medzinárodných vinárskych
inštitúciách, skúsenosti (účasť na
súťažiach), preferencie hodnotiteľa (v
ktorej oblasti sa cíti silnejší a v ktorej
slabší)

Garant
• Zápis kontrolných vzoriek
• Definovanie súťažných komisií
• Rozdelenie súťažných kategórií
komisiám
• Automatické pridelenie vzoriek
podľa „aromatickej“ hodnoty,
pričom pre každú kategóriu je
možnosť konfigurácie parametrov
automatického usporiadania
• Priradenie čísla vzorky
• Výstupy pre obsluhu a komisie

Komisie
• Pridelenie osôb ku komisiám – tlač
komisií
• Povoľovanie hodnotenia komisie
off line/on line a uzatváranie
hodnotenia komisie ako celku
• V prípade on line hodnotenia je
potrebné aby každý hodnotiteľ bol
registrovaný v systéme, preto
organizátor musí zvlášť na toto
dbať už od prípravy súťaže
• Tlač protokolu hodnotenia komisie

Hodnotenie
3 spôsoby použitia:
• Off line - zápis výsledkov na
papier a jeho prepis bez väzby
na degustátorov
• Off line - zápis výsledkov na
papier a jeho prepis s väzbou na
degustátorov
• On line - elektronický zápis
hodnotenia výsledkov – tablety
(body, druhá fľaša, elminácia,
poznámka)

Hodnotenie - Formulár pre tablet

• IS umožňuje individuálne nastavenie formulárov pre
hodnotenú kategóriu tak položiek ako aj bodov

Finále
• Určenie vzoriek pre finále (
finálový rozstrel)
• Určenie finálových komisií
• Zápis hodnotenia (off line / on
line)
• Vyhlásenie šampiónov

Ocenenia
• Pridelenie ocenení podľa
stanovených kritérií automaticky
• Monitorovanie % udelených
medailí
• Manuálna úprava a doplnenie
ďalších ocenení
• Kontrola výsledkov

Publikovanie výsledkov
• Možnosť okamžitého zverejnenia
výsledkov v Katalógu vín vinko.sk
• Tlač výsledkov do PDF formátu
• podľa poradia v súťažných
kategóriách,
• podľa výrobcov,
• tlač katalógu,
• export do XLS použiteľný ako podklad
pre tlač diplomov,
• štatistika súťaže,
• príprava podkladu pre profesionálnu
tlač katalógu formátu A5

Katalóg súťaže a Ochutnávka
• Automatické prepojenie
súťažného katalógu a
Ochutnávky
• Možnosť laického hodnotenia
vín na Ochutnávke a využitia
systému ako interného
poznámkového bloku
hodnotiteľa
• Možnosť spracovania výsledkov
laického hodnotenia priamo
počas verejnej ochutnávky

Podpora

VinkoPRO

©

Pre úspešné zvládnutie súťaže pomocou ©VinkoPRO sme pre Vás zabezpečili
• Implementáciu súťažného štatútu redakciou
• Individuálne školenie obsluhy usporiadateľa
• Monitorovanie a publikovanie prihlásených vzoriek
• HelpDesk podporu pri všetkých fázach prípravy súťaže
• Prítomnosť pracovníka počas konania súťaže
• Tím expertov pripravených vylepšovať produkt a prispôsobovať ho novým
podmienkam podľa Vašich pripomienok
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Systém je dodávaný v rôznom rozsahu ako služba
• ©VinkoPRO Profil,
• ©VinkoPRO Prihláška,
• ©VinkoPRO Klasik,
• ©VinkoPRO On line.
Doplnkové služby
• Príprava katalógu súťaže pre profesionálnu tlač,
• Tlač súťažného katalógu,
• Bannerová a článková reklama na stránkach www.vinko.sk pre podporu
propagácie verejnej ochutnávky a súťaže.

Diskusia
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Najčastejšie kladené otázky
• Prihlasovateľ musí byť výrobca? –“nie“
• Môžem do súťaže prihlásiť vína
viacerých výrobcov? – „áno“
• Je potrebná nová registrácia vína pre
ďalšiu súťaž? – „nie“
• Pri uvedení pôvodu systém neponúkol
správny vinohrad ako postupovať
ďalej? – „doplníte hon do registra“
• Ako sú prepojené všetky údaje v
systéme, môžem napr. vidieť zoznam
všetkých vín vinohradu? – „áno“
• Je nutné využívať celý systém? –“nie“

Záver

VinkoPRO

©

1.2.2016
Tibor Vittek tibor.vittek@vinko.sk
Vladimír Hučko vladimir.hucko@vinko.sk

Falernum, spol. s r.o.

a

Dolium, o.z.

