
) Licenc beszerzés menedzsment tervezése
) Hogyan harmonizálható a gazdaságosság és hatékonyság a szoftver vásárlás során?
) Software Broker – használt szoftver kereskedelem
) Hogyan kaphatok reális képet a szoftverek kihasználtságáról?
) SAM- és License Agreement 
) Szoftverlicenc ellenőrzésének folyamata
) Hogyan készüljünk fel a szoftverlicenc ellenőrzésre?
) Szoftverlicenc audit a hatóság szemszögéből
) Best practicek az ellenőrzéskor
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Komplex és izgalmas erők alakítják szoftvereszköz gazdálkodást, gyorsabban, mint eddig 
bármikor. A januári 18-19-i Szoftvereszköz- és licencmenedzsment szemináriumunkon 
megtudhatja, miként hozhatja ki a legjobb profitot a megfelelő SAM stratégia kialakítá-
sával? Milyen lépéseket tegyen meg a szoftvereszköz gazdálkodás részeként, melyekkel 
csökkentheti az üzemeltetés kockázatait, valamint ennek költségeit? Rendezvényünkön 
megismerheti a legújabb eszközöket, technikákat és best practice-eket.
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FÓKUSZTÉMÁK



09:00 – 10:00 Licenc beszerzés menedzsment 
tervezése
•  Milyen beszerzési terv optimális a cég számára? 
•  Mely szempontok alapján történjen a kiválasz-

tás, tervezés? 
•  Hogyan becsülhető meg a következő időszak 

szoftver szükséglete? 
•  Melyik a leggazdaságosabb licencelési mód?
•  Mit tartalmazzon a szoftvercsomag, milyen 

konstrukciók érik meg a cégnek? 
•  Hogyan működik a mennyiségi licencelés? 
•  Milyen licenc- és kereskedelmi feltételei vannak 

a dobozos software-nek, miben térnek el egy 
egyedi fejlesztésű szoftvertől?

•  Miként lehet a legjobb árengedményt elérni? 
•  Mi teheti gazdaságosabbá a már meglévő licenceket? 
•  Kapacitás alapú licencek: mi ennek a módja, 

milyen eszközök szükségesek hozzá? 
•  Megtérülhet-e a szoftver használat? 
•  Hogyan lehet a szabad felhasználású szoftve-

rek biztonsági szempontjait bevizsgálni? 

Előadó: Berecz Zoltán, kereskedelmi igazgató, 
IPR-Insights Licence Consulting  

10:00 – 10:30 Kávészünet

10:30 – 11:30 Hogyan harmonizálható a gazdasá-
gosság és hatékonyság a szoftver vásárlás során?
•  Milyen szoftverlicencelési opciók léteznek a 

piacon? 
•  Mi alapján válasszunk az ingyenes és fizetős 

szoftverek között? Pénzügyi szempontból me-
lyikkel járunk jobban hosszú távon?

•  Mi alapján határozzuk meg egy szoftver teljes 
költségét?

•  Milyen ráfordítással jár a szoftverek megújítása?
•  Hogyan befolyásolja a munkát a korábbi verzió 

használata?
•  Hogyan harmonizálható költség/gazdaságosság 

és a hatékonyság? 
•  Hogyan kezdjünk el a nem használt licenceinket 

újrahasznosítani?

Előadó: Tóth Zsolt, EU License Manager, 
Anheuser-Busch InBev

11:30 – 12:30 Software Broker – használt szoft-
ver kereskedelem 
•  „Misztikum” Microsoft Software License – városi 

legendák

•  „Új játékos a pályán” – hogyan változtatja meg 
a használt szoftver piac az eddigi játékszabá-
lyokat?

•  „Új lehetőségek” – milyen új lehetőségeket 
nyújt az a piac a vállalati licenc vásárlóknak?

•  „Adás/vétel” - A nemzetközi Software Broker 
működése. Hogyan tud (sokkal) többet kihozni 
a jelenlegi IT büdzséből?

•  „Ütős érvek” – Miért nem szabad ezt kihagyni?

Előadó: Arató Árpád, ügyvezető igazgató, 
Licence Professional Kft.

12:30 – 13:30 Ebédszünet

13:30 – 14:30 Hogyan kaphatok reális képet a 
szoftverek kihasználtságáról?
•  Működést meghatározó tényezők - mik azok a 

tipikus dolgok, amik el tudnak csúszni?
•  Licencgazdálkodási célkitűzések
•  Stratégiai licenc menedzsment áttekintés

– Licencelési stratégia és irányítás 
–  Software Asset Managment - hogyan moni-

torozható a szoftverek használata?
– IT Architecture Managment

•  Dinamyc License Managment - hogyan optima-
lizálható ez a folyamat?

Előadó: Czene Tamás, ügyvezető, Redbridge 
Consulting Kft.

14:30 – 15:00 Kávészünet

15:00 – 17:00 SAM- és License Agreement 
•  Melyek a licenc-szerződéskötés részletei, vala-

mint azok buktatói?
•  Mire kell figyelni a gyártói a licenc-szerződé-

sekben? 
•  Milyen feltételekkel lehet elfogadni egy külső 

software cég által nyújtott licencet?
•  Milyen jogi lehetőségek állnak rendelkezésre a 

nagy software gyártók szerződéseinek módosí-
tási lehetősége érdekében?

•  Hogyan lehet az általános licencváltoztatásokat 
nyomon követni a szerződésekben?

Előadó: egyeztetés alatt

1. nap –  2017. január 18. SZERDA
SZOFTVERESZKÖZ- ÉS 
LICENCMENEDZSMENT
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2. nap – 2017. január 19. CSÜTÖRTÖK
SZOFTVERESZKÖZ- ÉS 
LICENCMENEDZSMENT

SZOFTVERLICENC ELLENŐRZÉS

9:00-10:00 Szoftverlicenc ellenőrzésének 
folyamata
•  Milyen szervezeteknek vannak jogosultságai 

ellenőrizni a szoftver licenceket?
•  Mik a vonatkozó jogszabályok, amelyeket figye-

lembe kell venni?
•  Mire terjedhet ki az ellenőrzés? 
•  Az ellenőrzések menete

10:00 - 10:30 Kávészünet 

10:30-12:30 Hogyan készüljünk fel a szoftverli-
cenc ellenőrzésre?
•  Kinek célszerű a cég képviseletében részt ven-

nie az ellenőrzésben és az egyes résztvevők 
szerepe

•  Mit kell az ellenőrzés előtt előkészíteni, és az 
ellenőrzés során bemutatni?

•  Az ellenőrzés egyes fázisai és buktatói
•  Az ellenőrzés lehetséges kimenetei
•  Az ellenőrzés gyakorlati példán keresztül

–  A tényleges licencelési állapot (Effective 
License Position)

– Egy szoftver audit a gyakorlatban

Előadó: Simonkovics Sándor, ügyvezető, 
MindSource Kft.

12:30 – 13:30 Ebédszünet

13:30-15:30 Szoftverlicenc audit a hatóság 
szemszögéből
•  Mik a vonatkozó jogszabályok, amelyeket figye-

lembe kell venni?
•  Milyen teendői vannak a gazdálkodó szervezet-

nek szellemi tulajdonjogi kérdésekben? 
•  Mit kell benyújtani, melyek a legfontosabb 

igazolások?
•  Milyen felelősséggel jár, ha a munkavállalók 

illegális szoftvereket használnak a munkaadó 
tudta nélkül? 

•  Miként monitorozható, hogy van-e licencigazo-
lás minden alkalmazott termékhez?

•  Milyen dokumentáció szükséges ehhez? 
•  Tipikus hibák és következményeik a gyakorlati 

életben

15:30 – 16:00 Kávészünet

16:00-17:00 Best practicek az ellenőrzéskor
•  Minek kell feltétlenül meglennie, ha nem kapok 

ellenőrzést? 
•  Mit kell előkészíteni egy ellenőrzésnél? 
•  Mire érdemes figyelni ellenőrzéskor?
•  A „városi legendák halála” – avagy, mi az, amit 

rosszul tudunk?
•  Hogyan néz ki egy ellenőrzés a gyakorlatban?

Előadó: Almási Gyula, főosztályvezető-helyettes, 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

conference@iir-hungary.huwww.iir-hungary.hu +36 1 459 7301

Rendezvényünket ajánljuk 
közép- és nagyvállalatok…
) szoftvergazdálkodási vezetőinek

) IT beszerzőinek

) IT eszköz és szolgáltatás menedzsmentnek

) licenc menedzsereknek

) szerződés menedzsereknek

) IT compliance vezetőinek

) IT vezetőinek

Rendezvényünkön szívesen látjuk szoftver- 
gazdálkodással foglalkozó tanácsadó és szolgál-
tató cégek képviselőit is.

dr. Nagy Diána
senior projektvezető
Mobil: +36 70 619 0988
Fax: +36 1 459 7301
Email: diana.nagy@iir-hungary.hu

A képzés szakmai programjával 
kapcsolatban bővebb információ
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Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

 www.iir-hungary.hu  06-1/459-7301

ST6006

  conference@iir-hungary.hu

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! 06-1/459-7334

Részvételi díjak
2016. DECEMBER 2-IG 2016. DECEMBER 3-TÓL

Ár Megtakarítás Ár
q  SZOFTVERESZKÖZ- ÉS LICENCMENEDZSMENT: 

2017. JANUÁR 18-19., BUDAPEST 219.000 Ft 30.000 Ft 249.000 Ft
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