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ICT contracten: Het proces van A tot Z
Opleiding IT PRO

OMSCHRIJVING
Introductie
IT contracten zijn niet altijd even sluitend of zijn dikwijls niet in overeenstemming met de noden van de klant waardoor er misvattingen ontstaan.
Tijdens dit seminarie krijgt u via verschillende invalshoeken inzicht in hoe men op systematische wijze orde op zaken kan stellen betreffende de lopende
ICT contracten. Ook hoe men vervolgens naar de toekomst zelf keuzes maakt welke diensten wenselijk dienen ingekocht te worden en op welke wijze dit
in het contract dient geformuleerd te worden. Of maw weet waarvoor u betaalt en waarvoor niet!
Op basis van praktijk voorbeelden krijgt u inzichten over hoe men het beter niet doet en worden ook de mogelijkheden bekeken om bepaalde
ongunstige of niet conforme contracten te verbreken (is er een EXIT clausule?) en te heronderhandelen met de IT leverancier. Tot slot wordt ook
voldoende aandacht besteed betreffende wat er minimum in een contract of SLA dient te staan!
Dit seminarie is een echte aanrader voor iedereen die een frisse wind door zijn ICT contracten wenst te laten waaien met als doel alleen te betalen voor
wat echt nodig is!
Omschrijving
Het IT Clubs - Circle of Excellence - GDPR club lidmaatschap: 4 vliegen in één klap!
Dagelijks wordt u als IT-professional geconfronteerd met nieuwe producten, trends en technologieën. Steeds opnieuw moet de keuze gemaakt worden of
u deze technologie al dan niet integreert in uw werking. De IT-Club is er voor IT-professionals die zich continu wensen te informeren over de nieuwste
trends, technologieën of producten. Op het einde van de maand organiseren wij telkens drie seminaries.
Een seminarie wordt opgedeeld in twee delen. Tijdens het eerste gedeelte van de avond krijgt u een uiteenzetting over de conceptuele werking van
nieuwe technologieën of normen. Na de pauze wordt via een demo en een aanvullende getuigenis een mogelijk stappenplan voorgesteld om deze
technologie (of norm) in een ICT bedrijfsomgeving te implementeren. In de pauze is er ook even tijd om bij te praten met de andere leden, zie het als de
ideale manier om te netwerken.
4 clubformules onder één dak. De seminaries zijn gericht op vier functieprofielen:
IT Club for IT Professionals
IT Club for Developers
Circle of Excellence for ICT managers en Business Decision Makers
GDPR club: DPO, Legal, IT en Managers
Webinar of op de campus? Aan u de keuze!
Vanaf dit clubjaar kan elke clublid - per seminar - zelf vrij kiezen als u deze wenst online mee te volgen (Webinar) dan wel op de campus. Om praktische
redenen (ifv geldende COVID richtlijnen mbt maximale bezetting leslokaal) vragen wij wel uw keuze minstens één week voor startdatum kenbaar te
maken. U kunt gerust uw keuze tijdens de hernieuwing van het lidmaatschap kenbaar maken en eventueel (minstens één week voor start) bijsturen ifv
uw wensen.
Exclusief voor clubleden: Webinars zullen vanaf heden ook opgenomen worden!
Alle(*) seminaries / webinars zullen vanaf september ook opgenomen en nadien beschikbaar gesteld worden. Vanaf eind september krijgt elk IT-Clublid
toegang toegang tot het digitaal platform waarop zowel de presentaties van de sprekers als de opnames beschikbaar zullen zijn.
(*) Rekening houdend met de GDPR-wetgeving.
Thema’s en seminaries onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen (praktisch en actualiteit).
Voor wie is deze opleiding bestemd?
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IT managers
IT Prosfessionals
Software ontwikkelaars
Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist!

PROGRAMMA
Deel 1: IT contracten, hapklaar of naar de onderhandelingstafel? [18u00 - 19u30]

Overzicht en inzicht in het software implementatie traject:
Welke zijn de fases (van ontwikkeling tot oplevering): Holdpoints, tussentijdse evaluatie, formele opleveringsmomenten….
Overzicht IT contracten:
Type contracten,
Vaste onderdelen in een contract
Afweging optimale duur van een contract met opties tot verlengingen (wettelijke maxima (wet op overheidsopdrachten)
Exit clausules,
Wie is eigenaar van de code
Hoe zit dit nu met Cloud contracten voor cloud toepassingen:
Aansprakelijkheden,
Gezond evenwicht tussen SLA’s en gekoppelde boete clausules,
Aansprakelijkheid bij fouten werknemer leverancier
Wat met privacy?
Eigenaar van de data
Waarom escrow soelaas kan bieden
Pauze [19u30 - 19u50]

Deel 2: IT contracten in de praktijk [19u50 - 21u00]

Overzicht van valkuilen
Hoe potentiële problemen herkennen?
Praktijkcases:
Ontwikkeling en oplevering,
Voldoet de software aan de verwachtingen?
Wat bij contract beëindiging
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Voorbeelden uit de praktijk:
Contracten / afspraken zijn niet meer terug te vinden, wat nu?

DOCENT

Meester Maarten Vehaghe @ vdvadvocaten.be | iLAW

Mr. Maarten Verhaghe is advocaat met een doorgedreven specialisatie in het ondernemingsrecht met nadruk op ICT/IP-recht en GDPR.
Als gecertificeerd DPO, neemt hij deze functie waar bij diverse bedrijven en instellingen, waaronder de Orde van Vlaamse Balies.
Mr. Maarten Verhaghe is auteur voor het tijdschrift Tips & Advies en spreekt regelmatig op seminaries.
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