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Informatikai (dokumentumkezelés, folyamatmenedzsment) rendszerek GDPR támogatására,
megfelelõségére kihegyezve 3 napig speciális EGYEDI kedvezménnyel!

GDPR &ndash; Így kerülje el a büntetést! Szakmai konferencia &ndash; az informatikára és
dokumentumkezelésre kihegyezve!
Informatikai (dokumentumkezelés, folyamatmenedzsment) rendszerek GDPR támogatására,
megfelelõségére kihegyezve 3 napig speciális EGYEDI kedvezménnyel!
GDPR &ndash; Így kerülje el a büntetést! Szakmai konferencia &ndash; az informatikára és
dokumentumkezelésre kihegyezve!
Még nem késõ: eloszlatjuk a tévhiteket és félreértéseket a General Data Protection Regulation
szabályozással kapcsolatban!
Érdemes akkor is eljönni Önnek, ha már más rendezvényen is részt vett!
Nagyon összetett feladat vár Önre és munkatársaira &ndash; különösen a támogató: a
dokumentum-, és információkezelõ (ECM-) rendszerek használata, felkészítése, fejlesztése
kapcsán van nagy információhiány. Ezek segítségével ugyanis könnyebb a hosszú távú megfelelés,
egyszerûen visszakereshetõk és rendezetten tárolhatók a személyes adatokat tartalmazó
dokumentumok, adatforrások!
Hatékony dokumentumkezeléssel könnyebb a megfelelés
Dokumentumkezelés? Joghiteles, szabályozásnak megfelelõ folyamatok, tárolás meghatározott
ideig &ndash; akár papírmentesen is, automatikus törlési lehetõség, visszaélések megakadályozása
jogosultsági rendszerrel, biztonság növelése a tevékenységek naplózásával!
Idõpont: 2018. május 17., csütörtök, 12.00&ndash;18.00
Helyszín: Budapest, FALK1 Rendezvényközpont &ndash; Edutus Ház, 1055 Budapest, Falk Miksa
utca 1.
Elõadóink: a szakma elismert képviselõi, akik érthetõen, a felhasználók nyelvén beszélnek &ndash;
Canon Hungária Kft., DSS Consulting Kft., az ELO Magyarország Kft., a Multibridge Kft., az Aktív
Rekord Szoftverrendszerek Kft. a Do-Q-Ment Kft., a Trilobita Informatikai Zrt., a Training360 Kft.,
Evolution Consulting Kft. (HR szoftver fejlesztõ), Dr. Holló Dóra Ügyvéd, adatvédelmi szakértõ (a
pontos idõbeosztás hamarosan!)
Elõadóink: informatikai, szervezetfejlesztési, irat-, dokumentumkezelési-, folyamatszervezési-,
marketing-, és biztonsági szakértõk, ügyvédek, a GDPR-re megoldásokat nyújtó cégek vezetõi.
A HR Kompetencia Központ figyelmébe ajánlja további konferenciáinkat, tanfolyamainkat:
Konferenciák: Digitális HR, Kontrolling újdonságok, Adatvédelem felhõben, Innovatív HR-HR
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innovációk / Tanfolyamok: Generációmenedzsment, Service design, Design thinking, HR analitika,
HR controlling, HR gamification, HR szoftver szakértõ, Dokumentumkezelési szakértõ, Innováció
tréning, Digitális ügyfélszolgálat. Hívjon, kérjen további információt! Telefon: 06 (30) 866 64 85
Visszacsatolás korábbi elõadótól:
&ldquo;Kedves Zoltán! Megtisztelõ volt ilyen remek szakértõ kollégák között elõadni, köszönöm a
lehetõséget! Egymás elõadásait is nagy érdeklõdéssel hallgattuk. Gratulálok a lelkiismeretes,
aktuális tudást bõvítõ konferenciaprogram összeállításához, régen voltam ilyen informatív szakmai
találkozón! A HR fejlesztés vállalati képviselõinek kifejezetten ajánlott, hasznos tematika. Sok sikert
kívánok az innováció iránt elkötelezett, további munkájához! Varga Sylvia, Wanderlee
Magyarország igazgató, CreatiCity Intézet Kft. alapító&rdquo;
Az elmúlt évek során olyan partnerek választottak minket, mint például: Magyar Nemzeti Bank,
MAGYAR POSTA Zrt., Radioaktív Hulladékkezelõ Kft., EGIS Gyógyszergyár Zrt., MOL Magyar Olajés Gázipari Nyrt., MINISZTERELNÖKI HIVATAL, RICHTER GEDEON Nyrt., CANON Hungária Kft.,
DÍJBESZEDÕ HOLDING Zrt., KONICA-MINOLTA Magyarország Kft., KODAK Magyarország Kft.,
Sanofi-Aventis/CHINOIN Zrt., XEROX Magyarország Kft., Közigazgatási- és Igazságügyi
Minisztérium, XAPT Hungary Kft., DIÁKHITEL Központ Zrt., Synergon Informatika Nyrt., IRON
MOUNTAIN Magyarország Kft., FÕTÁV Zrt., FÕGÁZ Zrt.
Még nem késõ! GDPR &ndash; Így kerülje el a büntetést &ndash; Felkészült? Mindenre odafigyelt?
Sokan beszélnek manapság manapság a GDPR-ról és a felkészülésrõl &ndash; de tudja-e, hogy
az informatikai rendszereit hogyan készítse fel a GYAKORLATBAN? Tekintse át gyorsan, szakértõk
segítségével, hogy figyelt-e mindenre, készen áll-e 2018. május 25-én. Konferenciánkon a hiányok
pótlására is kaphat KONZULTÁCIÓT, gyors, hatékony segítséget!
Tévhitek és félreértések &ndash; a GDPR például versenyelõny is lehet
A Facebook nemrég több miiliárd dollárt veszített értékébõl. Velük ellentétben az adatvédelmet
okosan alkalmazók, azon túl, hogy megfelelnek a törvényi elõírásoknak, gazdasági versenyelõnyre
is szert tesznek. Ha üzleti folyamatainkat világosan átlátjuk, a feladatok és a tevékenységi határok
világosak, akkor hatékony gazdasági folyamatokat fogunk kapni.
Kinek ajánljuk a konferenciát?
A vállalaton belüli adatok és információk kezeléséért felelõsséggel tartozóknak; adatvédelmi,
adatbiztonsági felelõsöknek, iratkezelési, dokumentumkezelési felelõsöknek, ügyvédeknek,
jogászoknak, jogtanácsosoknak, folyamatszervezõknek, IT biztonsággal foglalkozó vezetõknek,
munkatársaknak, compliance officereknek, HR szakembereknek, tanácsadóknak.
Kinek hasznos még?
Kis-, közép, és nagyvállalatok döntéshozóinak, gazdasági vezetõinek, fõkönyvelõinek,
könyvelõinek, marketingeseinek, informatikai vezetõinek, adatbázis-kezelõinek, GDPR-t ismerõ már
ismerõ vagy azzal más szemszögbõl ismerkedõ szakembereknek, informatikusoknak.

További részletek és jelentekezés, elõregisztráció az Üzletfejlesztési Portál oldalán >>>

Érintett témáink
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- A GDPR szabályozás áttekintése és a kapcsolódó hazai jogszabályok helyzete, viszonya &ndash;
kötelezõ elvek, szabályzatok
- Az új elõírások és gyakorlatok a HR folyamatokban, mûködésében, adattárolásában, információ
kezelésében &ndash; különös tekintettel a felhõsödésre
- A kifelé irányuló transzparencia haszna és a bizalomépítés &ndash; a vezetés
felkészülése/felkészítése a szemléletváltásra
- Gyakorlati változásmenedzsment a GDPR kapcsán &ndash; a szükséges szervezeti változások
hatékony kezelése
- A céges adatkezelési gyakorlat leltározása &ndash; adatleltár, adatvagyon, adatkezelés,
kockázatelemzés
- Mi legyen a papíron levõ régi személyes adatok kezelésével?
- A digitális transzformáció ökoszisztémája &ndash; a jogi felhõ, mint megoldás
- A törvénynek megfelelést kötelezõ dokumentálni &ndash; de pontosan hogyan?
- Készítsünk alapdokumentációt &ndash; megmutatjuk a kötelezõ elemeket
- A nyilvántartás mûködtetése és támogatása az informatikai rendszerekkel
- Ez nem egy egyszemélyes projekt &ndash; az oktatás, az edukáció jelentõsége &ndash; kit
oktassunk és mire?
- Informatikai biztonság, adatbiztonság az online számlázás kapcsán
- Felkészülés, felkészítés a gyakorlatban &ndash; igényel-e különleges projektmenedzsmentet a
GDPR megfelelési projekt?
- Az Adatvédelmi Hatáselemzés (Data Protection Impact Analysis) folyamatszervezési szemmel Újdonságok a folyamatszervezésben &ndash; az adatminimalizálás elve és megjelenése a
folyamatok kialakításában, vagy éppen a jogszerû adatkezelés alkalmazása
- Kockázatelemzési módszertanok alkalmazása, vállalati gyakorlatba illesztése
- Egy gyakorlati HR kockázati módszertan bemutatása &ndash; mely munkavállalók felkészítésére
kell különösen fókuszálni?
- A GDPR az üzleti folyamatokban, partnerkapcsolatokban
- Az IT rendszerek vizsgálata &ndash; milyen technológiai eszközök segítenek a felmérésben és
hogyan auditáljuk a rendszerünket? Milyen szoftverek segítenek ebben? &ndash; egyedül vagy
tanácsadóval &ndash; mire elég a hátralevõ idõ?
- Vállalati folyamatok GDPR ready átalakítása dokumentummenedzsment rendszer segítségével
&ndash; Elért eredmények bemutatása
- Szkennelés és az üzleti folyamatok GDPR-ready módja &ndash; a szkennelés nem egyenlõ a
joghiteles digitalizálással!
- Felkészülés az elképzelhetetlenre: hogyan kezeljük az incidenseket &ndash; krízis és
kommunikáció

A konferencia õsszel folytatódik: AZ ELSÕ GDPR TAPASZTALATOK címmel! Ha 3 munkanapon
belül regisztrál HUF 29.000,- ellenértéken vehet részt HUF 49.000,- helyett! Hívjon, kérjen további
információt! Telefon: 06 (30) 866 64 85
GDPR &ndash; Így kerülje el a büntetést konferencia jelentkezés, részvételi díj
Ellenérték: HUF 49.000,- + áfa / fõ + csak a Kompetencia Központnál Konferencia Magazin a
résztvevõknek!
EGYEDI ELLENÉRTÉK: ezen ajánlatra 3 munkanapon belüli jelentkezés vagy elõregisztráció
esetén HUF 29.000,- + áfa / fõ &ndash; PLUSZ A KÜLDÕ CÉG SZÁMÁRA: egy HR
kompetencia-felmérés 10 fõig! &ndash; PLUSZ A KÜLDÕ CÉG SZÁMÁRA: HUF 29.000,ellenértéken vehet részt HUF 49.000,- helyett! a szeptemberi ELSÕ GDPR TAPASZTALATOK
konferenciára! KÓD: UF 2018/53.
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Kedvezményes ellenérték 2018. április 27-ig: HUF 39.000,- + áfa / fõ
A konferencia programját folyamatosan frissítjük, a jelentkezõk, regisztrálók, érdeklõdõk folyamatos
tájékoztatást kapnak minden lényeges információról. A rendezvényre való jelentkezés (az
elõregisztrációt NEM beleértve) a részvételi díj elfogadásának és megrendelésnek minõsül, a
rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezéseket,
elõegisztrációkat a beérkezés sorrendjében regisztráljuk. A részvételi díjról számlát küldünk, 8
napos fizetési határidõvel. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelõzõ 3.
munkanapig. Ezt követõ lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk.
Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Az étel és ital közvetített szolgáltatás. A
rendezvény teljes idõtartama alatt kép- és videófelvételek készülhetnek. A programváltozás jogának
fenntartásával!
További részletek és jelentekezés, elõregisztráció az Üzletfejlesztési Portál oldalán >>>

Elérhetõségek
Fodor Zoltán
szakmai igazgató
06 (30) 866 64 85
info@uzletfejlesztes.hu
konferencia@uzletfejlesztes.hu
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A legfrissebbek az Üzletfejlesztési és Üzleti innováció Portálon, a kkv-k innovációs portálján
&bdquo;Startupkert&rdquo;-modell: új innovációs felfogásra van szükség
A fokozódó innováció miatt fog felpörögni Ázsia
Generációmenedzsment tanfolyam

Három magyar kutató is hatalmas brüsszeli támogatást nyert el
Üzleti sikert hozhat az innováció

Ezeket ajánljuk az Üzletfejlesztési és Üzleti innováció Portálon &ndash; minden, ami kkv
innováció
Egyre hangosabban követelnek kiberbiztonsági szabályozást a vállalatok
SAP üzletfejlesztés - Innováció, átalakuló üzleti modellek és termékportfólió
Utolsó szakaszába ért a Telenor startup-programja
Az innováció kihívásaival nézhetnek szembe a magyar joghallgatók
INNDEX - az innovatív magyar cégeknek - A Magyar Innovációs Index áttekintõ bemutatása
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Innovatív üzletiintelligencia-megoldások
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