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830  RegisztRáció

850  Megnyitó az iiR RészéRől
A nAP ElnökE: fElkéRés folyAmAtbAn 

KöltséghatéKonyság, 
hatéKonyságnövelés 
– MegtaKaRításoK

900  Digitalizáció az autoMa-
tizálás első lépése
vállalati és szolgáltatói előadás 
 Hogyan tudják úgy átalakítani a vállalatok folyamataikat, 

hogy minél kevesebb papírt használjanak? tapasztalatok, 
tanácsok

 minőségirányítási Rendszer (9001) hatása az automati-
zálásra

 környezetközpontú irányítási Rendszer (14001) kapcsolata 
a digitalizálással- kiegészítve EmAs-sal 

 folyamatok reorganizációja
 mely vállalati folyamatokat lehet 

 digitalizálni? (belső vállalati folyamatok-a legtöbb 
ügyviteli folyamat-, pl. szerződéskezelés)

 ráépíteni a már digitalizált dokumentumokra?
 miként egyszerűsödhetnek és gyorsulhatnak a folya-

matok az automatizáció eredményeképpen? minél több 
adatkinyerés, statisztikai adatszolgáltatások, kötelező 
adatközzétételek

 mennyiben eredményez költségcsökkentést és hatékony-
ságot a digitalizáció a vállalat egészét tekintve és az egyes 
területekre lebontva?

 milyen munkaerő-optimalizációs hatása lehet 
 a dokumentumok digitalizálásának? 
 egyes részfolyamatok kiszervezésének?

 korszerű irattárolás (elektronikus és a szükséges  
fizikai)

ElőADók: PAtAKI tAMáS, businEss DEvEloPmEnt 

mAnAGER, cAnon HunGáRiA kft.

SOlcZ-UjvárI MAGDOlnA, DokumEntum mEnEDzs-

mEnt csoPoRtvEzEtő-HElyEttEs, főtáv zRt.

1020  kÁVészÜneT

1050  papíR alapú bejövő  
száMláK KezeléséneK auto-
Matizálása, hatéKony száMla 
engeDélyezési folyaMatoK  
KialaKítása
 beérkező számlák előfeldolgozása – szelektálás, vonal-

kód alapú azonosítás
 szkennelés és imaging – számla adatok felismerése és 

feladása iratkezelő megoldás felé
 számla iktatási és engedélyezési folyamatok kialakítása 

– Papírmentes engedélyezés
 iktató rendszer és sAP rendszer együttműködése az en-

gedélyezési folyamat hatékonyságának növelése érdeké-
ben

 Egygombos számla-engedélyezés
 E-számlák becsatornázása a számlaengedélyezési fo-

lyamatba
 Esettanulmány

 fejlesztési irányok

ElőADók: WáGnEr DIánA, kEREskEDElmi és 

mARkEtinG iGAzGAtó, tRilobitA infoRmAtikAi zRt.

HAjnAl cSAbA, ÜGyvEzEtő, Aktív REkoRD 

szoftvERREnDszEREk kft.

1130  e-száMla használat a 
vállalati folyaMatoK soRán: 
folyaMat-átalaKítás vs  
KiszeRvezés
 milyen módon kell kezelni a vállalati folyamatokba be-

kapcsolódó számlákat? Ha papíron állt elő eredetileg, 
ha eleve e-számlaként keletkezett

 mennyire tudja megtámogatni az egyes társosztályok 
munkáját az elektronikus ügyintézés, hogy ők is tudják 
ennek előnyeit használni?

 mennyiben eltérő a kimenő számlák előállítása (nagy tö-
megű számlázás), mint a bejövő, akár beszállítói számlák 
kezelése?

 mennyire változik/bővül azon ügyfelek köre, akik áttérnek 
az e-számlára? milyen tendencia figyelhető meg?

 milyen módon, motiváló akciókkal tudják ösztönözni időről 
időre az e-számla használatát?

 mekkora folyamat átalakítást eredményez az e-számla-
kezelésre történő átállás?

 milyen előnyökkel jár az e-számlakezelés kiszervezése? 
milyen jogi szabályozási előírásnak szükséges megfelelni 
és van-e informatikai, adatvédelmi vetülete?

ElőADói fElkéRés folyAmAtbAn 

1210  a RobotiKa és az 
outsouRcing a nagyvállalati 
DoKuMentuMKezelésben
 trendek a dokumentumkezelés területén
 Robotika és az emberi munka összehangolása: iDR és 

icR technológia
 outsourcing által realizálható előnyök
 Egy dokumentumfelolgozó központ mindennapjai: DDc 

Gödöllő esettanulmány

ElőADók: bAláZS A. DávID, éRtékEsítési & mARkE-

tinG tAnácsADó, DoQsys businEss solutions zRt. 

GErGEly áKOS, vEzéRiGAzGAtó, DoQsys 

businEss solutions zRt.

1250  eBédszÜneT

1350  DoKuMentuM- 
MeneDzsMent és  
a folyaMatoK  
újRagonDolása
 Hol van a kapcsolódási pont a digitalizáció és a dokumen-

tummenedzsment között, amiért a vállalatok elektroni-
zálják a folyamataikat?

 miként lehet a manuális feladatokat meggyorsítani folya-
matautomatizálás által? egyedi fejlesztések - pénzügy, 
számvitel, beszerzés, gyártás, core business, riportálás

 Hogyan támogatják a dokumentummenedzsment rend-
szerekbe integrált speciális funkciók a mind egyszerűbb, 
gördülékenyebb ügyintézést?

 milyen módon ösztönözhetőek az ügyfelek az elektronikus 
ügyintézés, elektronikus csatornák használatára, igénybe 
vételére?
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Papír alapú  
dokumentumok  

minél inkább  
digitalizálása

Gyorsuló munka-folyamatok,  folyamatauto- matizálás
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7 miként lehet, kell kezelni a megváltozott ügyféligényeket? 

elektronikus csatornákon keresztül eljuttatni a dokumen-
tumokat az ügyfelekhez? Pl.: mobil, közösségi portálok

 miben tud(nak) segíteni a folyamatautomatizálás során:
 a keresőrendszerek, a visszakereshetőséget támo-

gató megoldások,
 a személyes adatok, facebook profilok folyamatos 

monitorozása (akár adatbányász jelleggel)
 folyamatmenedzsment: vállalati adatok automatizált 

beszerzése
 adatmigráció: adatok összehangolása (akár cégösz-

szevonásoknál)
 lekövetések, jóváhagyási folyamatokat támogató meg-

oldások, szoftverek?

ElőADói fElkéRés folyAmAtbAn 

1430  e-Mail Racionalizálás – 
KöltségcsöKKentés  
váll al ati esettanulmány
 mi volt a kiváltó oka annak, hogy cégcsoport szinten változ-

tattak az e-mail tárolási szabályokon? tárhely-kapacitás?
 Hogyan, milyen lépésekkel történt pontosan a váltás/át-

állás?
 miként kapcsolódik össze az e-mail racionalizáló és az 

e-mail archiváló rendszer?
 milyen egyéb eszközökkel tudják helyettesíteni az eddigi 

e-mail-ben történő file küldözgetéseket? share Point, 
szAsA, skype

 mennyiben tudják akár meg is könnyíteni, gyorsítani, tá-
mogatni a folyamatokat? 

 milyen szervezeti kultúraváltás történt ezt követően vál-
lalaton belül?

 miként fogadták ezt a dolgozók, az egyes társosztályok?
 milyen szinten kellett újragondolni az egyes folyamatokat 

ennek eredményeképpen?
 mit vártak és végül mit eredményezett vállalat/vállalat-

csoport szinten ez a változás?

ElőADói fElkéRés folyAmAtbAn 

1510  iRattáRolás –  
papíR alapú  
DoKuMentuMoK  
táRolása,  
KiszeRvezése
 milyen jogi feltételei vannak a bértárolásnak, és a papír-

tárolás teljes kiszervezésének?
 milyen nehézségeik voltak vállalati szinten, amikor a bér-

tárolás/kiszervezés mellett döntöttek? mik voltak a jogi 
buktatók, amikor a dokumentációikat kivitték bértárolásba?

 milyen veszélyeknek vannak kitéve a papír alapú doku-
mentumok?

 miként tudja biztosítani a szolgáltató, hogy biztonságo-
san legyenek tárolva a dokumentumok és néhány órán 
belül hozzáférhetőek legyenek? akár elektronikusan, 
akár fizikailag a papír is - bizonyos őrzési idők az egyes 
dokumentumtípusoknál

 milyen feltételeket tud biztosítani a szolgáltató őrzés, 
tűzvédelem kapcsán? szabályok, amiknek meg kell, fe-
leljenek a szolgáltatók

 szennyezett iratok kezelése: milyen módon kezelhetőek, 
helyreállíthatóak-e ezek a dokumentumok?

 milyen jellegű rendszer, számítógépes szoftvertámoga-
tása szükséges? betekintési kérelmek feldolgozása

ElőADói fElkéRés folyAmAtbAn 

1550  kÁVészÜneT

1615  Mobil világ –  
infoRMációs  
táRsaDaloM és  
a biztonság 
előadás és kerek asztal- 
beszélgetés
 Hogyan működik a mai magyar valóságban a mobility 

kérdése? megvalósult példák – aláíró pad a gyakorlatban, 
nagyobb mennyiségű mobilinternet?

 miért fontos, hogy akár többen is elérjék az adatot, egy-
szerre, egy időben tudjanak dolgozni egy adott dokumen-
tumon?

 mobilozó gyalogosok kérdése: a döntéshozó valóban minden 
releváns információ birtokába van-e, amikor mobilesz-
közön rányom és jóváhagy? mindent megtett-e a vállalat 
annak érdekében?

 szabad-e ezt az eszközt „odaadni” a döntéshozó kezébe? 
 Ezt a gyártótechnológiát hogyan érik el?
 mennyire fontos, hogy

 ne legyen gátlótényező a cégpolicy és a biztonsági 
előírások,

 biztonságos és kényelmes legyen az elérés?
 mindent megtett-e a vállalat annak érdekében, hogy ne 

legyen adatszivárgás: illetéktelenek ne férjenek hozzá az 
adatokhoz? 

 mire kell figyelni? az emberi tényező kérdése, a techno-
lógia, az it adott

A kEREkAsztAl-bEszélGEtés RésztvEvői: 

jAKAb PétEr, it iGAzGAtó, oRszáGos fizEtési 

szolGáltAtó zRt. 

és további fElkéRésEk folyAmAtbAn

1700  az első kOnFeRenCianap 
zÁRÁsa

Rendezvényünket ajánljuk nagyvállalatok,  
a vállalati és a közszféra

 informatikai, iT vezetőinek és munkatársainak  dokumentumtár  

vezetőinek  adminisztrációs vezetőinek  Tájékoztatási és dokumentumkezelési 

vezetőinek  Hálózati dokumentációs vezetőinek  archiválási folyamatokért  

felelős személyeihez  azon vállalatok szakembereinek, akik költséghatékonyságra  

törekednek a dokumentumkezelés megvalósításának eredményeként

Gyorsuló munka-folyamatok,  folyamatauto- matizálás

Bárki  
bárhonnan  

bármit elérjen: 
mobilak  
legyünk!

Bértárolás  kérdése nagy  papírmeny- nyiségnél

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hutel +36 1 459 0300
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830  RegisztRáció

850  Megnyitó az iiR RészéRől
A nAP ElnökE: fElkéRés folyAmAtbAn 

900  a gDpR változásainaK 
hatása a DoKuMentuMKeze-
lés és táRolás gyaKoRlatáRa
 Dokumentum kontra adatbázis – kapcsolódások és kü-

lönbségek
 adatbázis – azonos típusú adatok struktúrált 
összesége  adott ügyre vonatkozó adategyüttes  
(sokszor strukturálatlan)  nem a dokumentum for-
mátuma (papír vagy elektronikus) a meghatározó

 Az átláthatóság és elszámoltathatóság alapelve
 szabályozottság  nyilvántartások

 iratkezelés módjának belső szabályozása
 A dokumentum életútja  Az „irattári” kezelés   
normák és szabályok  határidők  költségviselés

 Dokumentumokhoz kapcsolódó nyilvántartások
 iktatás  iratok besorolása (irattári terv, és az 
adatkezelés célja)  „irattári” nyilvántartások

 megőrzési idő
 Jogalap és kötelezettségek   Az érintett 
jogai  Ügyviteli érdek kontra költségek  mara-
dandó értékű irat?

 selejtezés
 selejtezhetőség feltételei  selejtezés módja és 
dokumentálása

ElőADó: bényEI bAláZS, sEmmElwEis EGyEtEm, 

fiAtAl lEvéltáRosok EGyEsÜlEtE 

930  a gDpR hatása a jelenlegi 
aDatvéDelMi gyaKoRlatRa
 A jelenlegi gyakorlat felülvizsgálatának szükségessége
 átláthatóság alaplevének jelentősége (tájékoztatás, 

érintett jogai)
 Elszámoltathatóság az adatvédelmi gyakorlatban 

 együtt- és közreműködők szerepe  az adatvé-
delmi tisztviselő  nyilvántartások és a tartalmi kö-
vetelmények  hatásvizsgálat  beépített- és alap-
értelmezett védelem  adatbiztonság (adminisztratív, 
fizikai, logikai)  incidenskezelés (mire elég 72 óra)

 best practice (magatartási kódex, tanúsítás)

ElőADó: Dr. FArKAS tAMáS, ADAtvéDElmi 

szAkJoGász, mAGyAR ADAtvéDElmi tuDAtossáGéRt 

táRsAsáG EGyEsÜlEtE 

1000  gDpR – az új eu-s aDat-
véDelMi RenDelet hatásai  
a DoKuMentuMKezelésRe
 mennyire lesz hatással a dokumentumkezelésre, a doku-

mentumkezelés szabályaira az új adatvédelmi rendelet?
 meddig lehet archiválni az egyes dokumentumtípusok-

nál? pl.: ha személyes adatokat tartalmaz
 milyen változással jár a vállalatok számára jogi oldalról 

a rendelet az egyes dokumentumtípusokra lebontva?
 mennyiben módosítja a jogosultságkezelés szabályait: 

szigorodnak-e az adatokhoz való hozzáférésnek sza-
bályai a dokumentumoknál? felül kell vizsgálni, hogy 
megfelelő-e vállalaton belül és vállalatok között?

 milyen mértékben érinti a GDPR majd a belső szabá-
lyozásokat?

 mely vállalati területeket fog érinteni a rendelet az adat-
védelmi felelős mellett? dokumentummenedzsment, 
HR, jog, it

 milyen adatokat lehet elkérni, rögzíteni egy dokumen-
tumban?

 ki az, aki tájékoztatást adhat? milyen mélységben tá-
jékoztat?

 mi van/lehet kiszervezve? átadható-e az adat? Adatgaz-
da kérdése: ezek hogy változnak ezzel a rendelettel?

 milyen formában kell, belekerüljön a szerződésbe, hogy 
ha történik valamilyen adatvédelmi incidens, akkor ezt 
jelenteni kell?

 Ennek leszabályozása a felek között, hogy ki mit csinál?
 Dokumentumok megsemmisítése GDPR alapján
 milyen mértékű büntetést vonhat maga után a GDPR-

nak nem megfelelés?

ElőADói fElkéRés folyAmAtbAn

1040  kÁVészÜneT

1110  a KonveRziós szabályoK 
változása, eiDasrendelet – 
jogalKotói előaDás
 mennyiben tudja a hiteles elektronikus másolat kivál-

tani a papírt? 
 milyen törvényi lehetőségek vannak erre? 
 mi a jogalkotó véleménye? kimondható-e, hogy kiváltható 

a papír a hiteles elektronikus másolattal, ami megvéd-
hető lesz, a bíróságon megállja a helyét?

 Hiteles másolatok készítése: különböző időbélyegzővel
 mit mond ki a 910/2014-es európai parlamenti és taná-

csi rendelet? eiDAsrendelet
 mennyiben alakították át a hiteles másolás szabályait? 

fokozott minősített bélyegző szervezeti bélyegző kérdése
 miben változott a minősített szolgáltatók feltételrendszere?
 mennyiben érinti a változás az ügyfélkört is, ahol mi-

nősített szolgáltatást vesznek igénybe?
 valóban el kell fogadni a minősített aláírást, és ezt egyen-

értékűnek kell tekinteni a kézi aláírással Európában? 
 melyek az együttműködés szabályai?
 A papír alapú dokumentum elektronikussá alakítása és 

ennek hitelesítési kérdései: a 451/2016-os kormányrendelet
 A hiteles elektronikus dokumentumkezelés kérdése: 

 amikor alapvetően már hitelesen állt elő a doku-
mentum elektronikusan: maga a rendszer van ta-
núsítva egy biometrikus aláírási rendszerrel 

 ha papír alapon állt elő: ezt utána kezelni kell

ElőADó: Dr. bEnEDEK bUlcSú bAláZS, szAkmAi 

tAnácsADó szAbályozási főosztály, 

bElÜGyminisztéRium

és további fElkéRésEk  
folyAmAtbAn

1150  hitelesítés  
és e-aláíRás  
szolgáltatói  
megközelítés
 milyen technológiával lehet biztosítani, hogy a má-

solat egyenértékű legyen az eredeti papírral? jogi és 
technológia oldalról

 mi a lehetséges jogalapja? 
 technológiailag mi megoldható?
 Hol van az a pont, ami megérheti a vállalatoknak?
 E-aláírások: a három hetes aláírási idő lecsökken egy napra
 Hogyan fog változni az aláíróképesség a felhőben? 

miért is fog elmenni ez a felhő felé? dokumentumme-
nedzsment, dokumentumarchiválás

 A dokumentumok cseréje és jóváhagyás a felhőben

ElőADói fElkéRés folyAmAtbAn
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Digitalizált fizikai  

adatok hiteles  

tárolása, archiválása  

és a papír alapú  

megsemmisítése

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hutel +36 1 459 0300
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2. nap szeptember 20. szeRda

1230  eBédszÜneT

1330  hitelesítés és e-aláíRás 
jogalkotói előadás
 milyen előnnyel jár az elektronikus aláírás bevezetése?
 A bevezetés nehézségei, buktatói adott projekt esetében
 Egy szoftver bevezetése, vagy megújítása: HR oldalról, 

belső it kapacitás
 mit csináltak, hogy csinálták? a teljes technológia
 Hogyan lehet ezt megvalósítani? milyen technikai módo-

sításokat kell tenniük a meglévő rendszerekben?
 milyen invesztációs költsége és folyamatos költségei 

vannak a folyamatnak?
 mekkora volumen és nagy papírmennyiség mellett éri 

meg a befektetés?

ElőADói fElkéRés folyAmAtbAn

1410  eleKtRoniKus ügyintézés 
és a bizalMi szolgáltatásoK 
általános szabályaiRól  
jogalkotói előadás
 miben hoz változást a 2018. január 1-jétől hatályba lépő 

„Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások ál-
talános szabályairól” szóló törvény?

 milyen előírásokat tartalmaz az elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv és ügyfél között?

 miként definiálható a „közfeladatot ellátó szervezet”, ahol 
ezt be kell vezetni?

 Ügyfélkapu – cégkapu, személyes Ügyintézési felület,  
A törvényből adódó jogok és kötelezettségek

 milyen központi megoldások biztosítják, támogatják az 
elektronikus ügyintézést?

ElőADó: Dr. DávID róbErt, E-köziGAzGAtási 

főosztályvEzEtő, bElÜGyminisztéRium 

1450  a DoKuMentuM- 
Kezeléssel Kapcsolatos 
szeüsz-öK, Keüsz-öK
 Dokumentumok hitelesítésével kapcsolatos szolgáltatá-

sok állapota, használatukkal kapcsolatos tapasztalatok, 
szolgáltatásfejlesztések 

 A dokumentumok kézbesítésével, tárolásával kapcsolatos 
szolgáltatások állapota, az ezekkel kapcsolatos tapasz-
talatok, fejlesztési irányok, űrlapbenyújtás-támogatási 
szolgáltatások

 Az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-papír 
szolgáltatás) bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok, 
továbbfejlesztési irányok

ElőADó: PánDI bOGlárKA, osztályvEzEtő, 

nEmzEti infokommunikációs szolGáltAtó zRt. 

1530  kÁVészÜneT

1550  az eleKtRoniKus ügyin-
tézés bevezetéséRe töRténő 
felKészülés a KözbeszeRzési 
és ellátási főigazgatóságon
 Elektronikus ügyintézés bevezetésének minimum köve-

telményei
 milyen szEÜsz, kEÜsz szolgáltatásokat kell igénybe venni 

az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez? Hogyan lehet 
hozzájuk csatlakozni?

 mennyiben változnak meg a hagyományos iratkezelési 
folyamatok az elektronikus ügyintézés bevezetését kö-
vetően? 

 Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek informatikai 
együttműködésének aktuális kérdései

 milyen belső szabályzatokat kell megalkotni az elektro-
nikus ügyintézés bevezetéséhez?

 Hol tartanak jelenleg az elektronikus ügyintézéssel kap-
csolatos fejlesztések? 

 milyen további lehetőségek állnak a közfeladatot ellátó 
szervek előtt az elektronikus ügyintézésben?

ElőADó: OllárI áKOS, osztályvEzEtő DokumEntum-

kEzElési osztály, közbEszERzési és Ellátási 

főiGAzGAtósáG

1630  oKos jövő,  
oKos gyáR,  
oKos váRos és  
a DoKuMentuM- 
Kezelés –  
a MunKa-eRő  
igény KéRDése,  
alaKulása, változása  
kerek asztal-beszélgetés
 mit értünk pontosan az 

 „okos jövő” 
 „okos gyár”
 „okos város” kifejezés alatt?

 Hol kapcsolódik össze a termelés automatizálása, minél 
inkább a digitalizálása a dokumentumkezeléssel és az 
okos gyár víziójával?

 milyen előnyökkel járnak az önjáró, programozható szál-
lítóeszközök, „robotok”?

 munkaerő-igény kérdése: ha gépesítünk, akkor más jel-
legű munkát tudnak elvégezni a szakemberek?

 mennyire fog felértékelődni a képzettség, egyre nagyobb 
jelentősége lesz-e a képzettségnek?

 mennyire szükséges a folyamatokat átszervezni, újra-
gondolni, átképzéseket szervezni? ezekhez a gépekhez 
programokat kell írni: ehhez más típusú, tudású ember 
kell

A kEREkAsztAl-bEszélGEtés RésztvEvői: 

nyUl ZOltán stRAtéGiA és innováció iGAzGAtó, 

buDAPEsti közlEkEDési közPont

& A nAP ElőADóI

1715  a kOnFeRenCia zÁRÁsa

Arányaiban fog  

változni a munka  

típusa, a képzési  

igény fog változni

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hutel +36 1 459 0300
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FIzEtÉS, VISSzalÉpÉS
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN MÉG kÉRdÉSE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Sűli-Mezősi Éva +36 1 459 7316
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Wéber Gábor +36 70 419 8623
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

RÉSzVÉtElI díj

dokumentumkezelés 2017 249.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CSOpORtOS kEdVEzMÉNy
 Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        

 Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap.                              
 4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu
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