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Systém hodnocení partnerů KNX

Soustava hodnocení speciálně navržená pro partnery 

KNX, která jim umožňuje získat (nebo ztratit) řadu 

kreditů v několika kategoriích:

- Znalosti

- Nástroje

- Angažovanost

- Realizované projekty (od Q4 / 2020)

- Zpětná vazba od zákazníků (od Q4 / 2020)



Systém hodnocení partnerů

Cíl: pomoc koncovému zákazníkovi při hledání 

vhodného partnera KNX v jeho regionu. 

Koncový zákazník se může rozhodovat na základě 

uvedených kategorií.



Hodnocení KNX partnerů - Znalosti

Kursy/webináře Kreditů

Základní kurs 40

12h praktický kurs 30

Nástavbový kurs 20

Kurs specialistů HVAC 15

Školitelský kurs 10



Další kredity za znalosti
Kreditů Hvězdiček

1 až 35 **

36 až 55 ***

56 až 75 ****

76 až 100 *****

Kursy/webináře Kreditů Vysvětlivky

KNX Refresher kurs 

(Kursy se začnou konat 

od 4. čtvrtletí 2020)

10

10 kreditů bude přiděleno po 

účasti na jednodenním kursu. 

Každý rok budou odepsány 2 

kredity. Po absolvování dalšího 

Refresher kursu budou opět 

navýšeny kredity o 10

KNX webináře 1 až 3

1 kredit za jeden webinář 

(max. 3 kredity). Jeden kredit 

se odepisuje každý rok

eCampus 2



Hodnocení KNX partnerů - Nástroje

Software 1) Kreditů Poznámky

ETS Lite 10 ETS 4 Lite nebo ETS 5 Lite

KNX ETS App 1 až 10
Jeden kredit na KNX ETS App. Max. 10 

kreditů. Apps nabízené členskými 

společnostmi se neberou do úvahy

ETS Inside 10

ETS x Professional 30

Vždy poslední verze 

profesionálního softwaru
40 Tzn., má-li KNX partner ETS5 Pro 

licenci, obdrží 70 kreditů, ne pouze 30 

kreditů

1) Vždy jen jeden software na jeden účet – kromě ETS App

Kreditů Hvězdiček

1 až 10 *

11 až 20 **

21 až 50 ***

51 až 90 ****

91 až 100 *****



Hodnocení KNX partnerů - Angažovanost

KNX angažovanost Kreditů Komentář
Návštěvy veletrhů

5
Kredity obdrží jen ten, kdo využije poukazy na 

veletrhy

Průzkum partnerů KNX

5

Účast v náhodných průzkumech zaslaných 

Mezinárodní KNX Asociací (nikoli průzkum 

spokojenosti zaslaný hned po každém certifikačním 

kursu KNX)

Novinky: Prodej
10

Pokud je volba zaškrtnuta v účtu MyKNX partnera 

KNX

Novinky: Všeobecně
10

Pokud je volba zaškrtnuta v účtu MyKNX partnera 

KNX

Aktualizace svého 

partnerského profilu
20

Pouze prostřednictvím účtu na MyKNX (nabídka: 

Můj účet / Aplikace / Aktualizovat profil partnera)

Partner v Národní skupině 

nebo v Uživatelském klubu

50

Pokud je partner KNX také partnerem národní 

skupiny KNX nebo uživatelského klubu své země, 

může získat dalších 50 kreditů. Zkontrolujte, zda 

ve vaší zemi existuje národní skupina: 

https://www.knx.org/knx-en/for-

professionals/community/national-

groups/about/index.phpand ujistěte se, že vás 

vaše národní skupina přidává do MyKNX Účet 

národní skupiny

Kreditů Hvězdiček

1 až 10 *

11 až 20 **

21 až 40 ***

41 až 50 ****

51 až 100 *****



Hodnocení KNX partnerů - Angažovanost
Jak postupovat, pokud by vás měl kontaktovat místní partner KNX?

(níže uvedené akce mohou provádět pouze osoby s rolí národní skupiny / správce uživatelského klubu)

1.

Přihlaste se ke svému účtu MyKNX

2.

Vyberte svůj profesionální účet vpravo nahoře ve svém účtu MyKNX (1)

3.

Klikněte na Můj účet (2) / Členové organizace (3)



Hodnocení KNX partnerů - Angažovanost
4.

Klikněte na Přidat osobu (3) a zadejte uživatelské jméno MyKNX (4) partnera KNX a pozvěte ho (5) do vaší národní 

skupiny nebo uživatelského klubu.

5.

Partner obdrží e-mail, ve kterém bude požádán o připojení k národní skupině nebo uživatelskému klubu. Jakmile partner 

přijme pozvánku, bude přidán do vaší národní skupiny nebo uživatelského klubu.



Hodnocení KNX partnerů - Angažovanost

Partner v národní skupině nebo uživatelském klubu:

KNX chce, aby se partneři KNX stali aktivnějšími ve své národní skupině nebo uživatelském klubu

Možný zdroj příjmů pro národní skupiny a uživatelské kluby

WIN-WIN situace: Partner v této kategorii získá více kreditů, národní skupina může přilákat více partnerů 

a generovat více příjmů.

Partner může dokonce získat kredity, když se účastní místních konferencí národní skupiny/Uživatelského 

klubu

Každý účastník může obdržet jedinečný poukaz. Kontaktujte KNX, pokud chcete přilákat více účastníků 

na vaše konference a workshopy

Manažer národní skupiny / uživatelského klubu může spravovat, kdo se může připojit jako partner 

národní skupiny. Požadavky:

Partner musí mít ve svém účtu MyKNX funkčnost partnera.

(Partner možná musí zaplatit další poplatky národní skupině nebo uživatelskému klubu)



Hodnocení KNX partnerů – Realizované projekty

Počítá se pouze 1 

projekt - ten s 

nejvyšším skóre 

systému

https://projects.knx.orgKreditů Komentář

Nahraný projekt 10

Kvalita KNX projektu
10 nebo 

30

30 kreditů je přiděleno, pokud projekt 

překročí minimální kvalifikační 

prahovou hodnotu stanovenou KNX 

(tato prahová hodnota je interní a 

nekomunikována)

Nominace na KNX Awards 20

20 kreditů je přiděleno, pokud 

uvedete, že váš projekt byl také 

předán do soutěže KNX a stanete se 

nominovaným. Vaše projekty budou 

posouzeny podle následujících prvků 

(klikněte sem).

Vítěz KNX Award 30

30 kreditů je přiděleno, pokud 

uvedete, že váš projekt byl přihlášen 

na ocenění KNX a stanete se vítězem 

kategorie. Vaše projekty budou 

posouzeny podle následujících prvků 

(klikněte sem).

Kreditů Hvězdiček

1 až 10 *

11 až 20 **

21 až 40 ***

41 až 60 ****

61 až 

100 *****

https://projects.knx.org/
https://support.knx.org/hc/en-us/articles/360005540779-KNX-Project-Platform-General-terms-and-conditions
https://support.knx.org/hc/en-us/articles/360005540779-KNX-Project-Platform-General-terms-and-conditions


Hodnocení KNX partnerů – Zákaznická zpětná vazba

Při nahrávání projektu na https://projects.knx.org, ze 

svého partnerského účtu, má partner možnost zadat e-

mailovou adresu klienta, v jehož domě / budově 

nainstaloval KNX.

Zpětná vazba od zákazníků je zásadním důkazem toho, 

zda partner KNX odvedl či neodvedl dobrou práci.

To vše je navrženo v souladu s GDPR.

https://projects.knx.org/


Hodnocení KNX partnerů – Zákaznická zpětná vazba

Otázky na zákazníka (vlastníka objektu) Kreditů

Jak hodnotíte celkovou kvalitu projektu? 20

Jak byste ohodnotili kvalifikaci KNX dodavatele KNX 

instalace?
20

Jaká byla vaše celková spokojenost s dodavatelem 

instalace KNX?
20

Doporučili byste tohoto partnera KNX jiným vlastníkům 

domů / budov?
20

Obdrželi jste soubor KNX projektu ze softwaru ETS 

použitého při programování KNX? Tento projektový soubor 

ETS může být nezbytným v případě, že je potřeba 

uskutečnit úpravy instalace.

20

Kreditů Hvězdiček

1 až 20 *

21 až 40 **

41 až 60 ***

61 až 80 ****

81 až 100 *****



Celkové pořadí podle zemí, v nichž existuje národní skupina KNX - celkem hvězd



Počty partnerů KNX – celkový počet hvězdiček

Česká republika – průměr - 562 partnerů

1 hvězdička 70,43 %

2 hvězdičky 19,35 %

3 hvězdičky 10,04 %

4 hvězdičky 0,18 %

5 hvězdiček 0,00 %

Dosud nebyly započteny přihlašované projekty a 

reakce zákazníků



Důležité poznámky

Změny uskutečněné v profilu partnera se na webu ihned automaticky nezobrazí. Úpravy 

se zobrazí až o 24 hodin později.

Může být partner součástí národní skupiny i uživatelského klubu? Ano, je to možné, ale 

kredity se udělují pouze jednou.

Licence, které patří k účtu organizace, se při výpočtu skóre nezohledňují. Licence musí 

patřit osobnímu účtu.

Vlastnictví ETS4 + ETS5 opravňuje partnera k získání více kreditů. Při výpočtu skóre bude 

brán v úvahu pouze nejnovější software

Pokud partner nechce být viditelný na webu KNX s hodnocením, má vždy možnost zrušit 

zaškrtnutí odpovídající vlajky „viditelnosti“.

Národní skupiny mohou pokračovat v předvádění svých partnerů KNX jako nyní. Pokud 

byla data propojena, mohou národní skupiny případně v případě potřeby také zobrazit 

další informace (hodnocení hvězd).



KNX národní skupina České republiky, z. s.

Technická 3058/10, 616 00 Brno

www.knxcz.cz

info@knxcz.cz

http://www.knxcz.cz/
mailto:info@knxcz.cz

