SZKOLENIE
SOFTWARE ASSET MANAGEMENT (SAM)

Zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM)
Moduł: Licence Manager

Klauzula poufności
Firma APN Promise S.A. przyjmuje, że informacje zamieszczone w dokumencie są prawdziwe w chwili ich zamieszczenia. Przedstawiony dokument
zawiera informacje przeznaczone wyłącznie dla adresata i jedynie dla potrzeb analizy. Tym samym informacje zawarte w dokumencie nie mogą być
udostępniane nikomu poza adresatem bez pisemnej zgody firmy APN Promise S.A. Niniejszy dokument pozostaje własnością APN Promise S.A.
i nie może być, bez pisemnej zgody, kopiowany ani tłumaczony w całości lub w części w celu innym niż ocena propozycji.
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CEL SZKOLENIA I DLA KOGO JEST ONO PRZEZNACZONE
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu praktycznych aspektów zarządzania nimi za pomocą narzędzia SAM.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się zarządzaniem oprogramowaniem i budowaniem procesów SAM
w swojej organizacji, a także dla osób zainteresowanych tą tematyką.

ZAKRES TEMATYCZNY
SOFTWARE ASSET MANAGEMENT
•
Definicja zarządzania zasobami oprogramowania (SAM)
•
ISO 19770-1 – normatywne podejście do budowania procesów SAM
•
W jakim celu procesy SAM są wdrażane w organizacji i jakie korzyści z tego wynikają
•
Trendy rynku a zmiany w zarządzaniu zasobami oprogramowania
ROLA LICENCE MANAGER WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH
•
Zadania i obowiązki Licence Managera
•
Źródła oczekiwań wobec roli Licence Managera w organizacji
•
Wyzwania związane ze zmianami trendów rynku w obszarach SAM
•
Narzędzia skutecznego zarządzania zasobami oprogramowania
PRAWO AUTORSKIE I MAJĄTKOWE A ZARZĄDZANIE ZASOBAMI OPROGRAMOWANIA
•
Definicja i podział w prawie autorskim
•
Prawa autorskie a twórczość pracownicza
•
Osobiste prawa autorskie i majątkowe
DOBRE PRAKTYKI WEWNĘTRZNEGO BADANIA BILANSU LICENCJI OPROGRAMOWANIA
•
Zespół kompetencyjny
•
Zadania i etyka zespołu analizującego legalność licencji oprogramowania
•
Rodzaje i podstawowe etapy audytu
•
Źródła kontroli
•
Rodzaje i podstawowe etapy badania (audytu)
ZAPISY I UMOWY LICENCYJNE
•
EULA – definicja i przykłady
•
Zakresy terytorialne a prawo do użytkowania licencji oprogramowania
•
Kontrowersyjne zapisy w umowach licencyjnych
•
Prawo do użytku prywatnego i komercyjnego – różnice z perspektywy organizacji komercyjnych
•
Odstąpienie od umowy
•
Sublicencjonowanie – prawa użytkowania w grupach kapitałowych
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Z TYTUŁU NIELEGALNEGO WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA
•
Rodzaje odpowiedzialności
•
Kto i za co ponosi odpowiedzialność
•
Odpowiedzialność cywilna
•
Przykłady roszczeń i orzecznictwa sądowego
DOWODY LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA
•
Wymogi producentów oprogramowania
•
Dokumentacja
•
Archiwizacja nośników i faktur
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TYPY LICENCJONOWANIA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
•
Typy licencji oprogramowania
•
Licencje wyłączne, niewyłączne i dedykowane
•
Zasady i możliwości przeniesienia praw licencyjnych na rzecz osoby trzeciej
LICENCJE OPEN SOURCE I GNU GPL
•
Przykłady licencji i zasady użytkowania Open Source
•
Prawa autorskie twórcy oprogramowania na licencji Open Source
•
Zagrożenia wynikające z używania oprogramowania w projektach komercyjnych
LICENCJE NA FONTY A OBOWIĄZKI PRZESTRZEGANIA ZASAD LICENCJONOWANIA W ORGANIZACJI
•
Sposoby licencjonowania fontów
•
Przykładowe zapisy licencyjne
•
Fonty „darmowe”
•
Ograniczenie odpowiedzialności producentów fontów
•
Wykorzystanie fontów w publikacjach komercyjnych, celach reklamowych, stronach www.
•
Trendy rynku a umowy licencyjne na fonty
PYTANIA I ODPOWIEDZI

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Aneta Kozłowska, ITAM/SAM Team Leader w APN Promise
Terminy szkoleń: 24.09.2019 i 29.10.2019
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