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In2SAM Software Licentie Awareness Training 
Awareness Compliance Programma 

 

Hoe zorgt u er nu voor dat naast uw IT mensen ook 

uw gehele organisatie bewust is van de risico’s die 

gepaard gaan met software en licenties? 

Om die reden hebben wij voor de Europese en met 

name de Nederlandse markt de Software Licentie 

Awareness Training ontwikkeld. Deze training geeft 

alle medewerkers in de organisatie inzicht en begrip 

voor de uitdagingen rondom software en licenties. 

Iedere medewerker die met uw ICT zaken in 

aanraking komt zou het certificaat dat met deze 

training kan worden behaald moeten hebben. Het 

brengt vroegtijdig inzicht in risico’s, maar ook 

potentiele besparingen kunnen sneller zichtbaar 

worden gemaakt en gerealiseerd. 

Doel 
De Software Licentie Awareness Training is 

ontworpen om te verzekeren dat de medewerkers 

de risico’s begrijpen, die de verplichtingen in de 

regels en voorwaarden van licentieovereenkomsten 

en de auteursrechtwetgeving met zich meebrengen. 

Het helpt de organisatie van de medewerker om 

potentiële risico’s snel te detecteren en de 

kostenbesparingen sneller te realiseren.  

Leerdoelen: 
• Begrijpen van wet- en regelgeving (o.a. 

auteursrecht) en aansprakelijkheid  

• Begrijpen belangrijke licentievoorwaarden  

 

Opzet cursus 
De online Software Licentie Awareness Training is 

opgebouwd uit vier modules: 

1. Software Licentie Compliance en Copyright  

(SLCC)  

2. De Top 5 Licentie termen die alle 

medewerkers horen te kennen 

3. Anti-Piracy Statement en quiz  

4. Examen en certificering 

De cursus wordt als standaard onlinetraining 

aangeboden. Indien gewenst kunnen onderdelen 

aangepast worden (maatwerk) aan uw organisatie. 

Het management wordt de mogelijkheid geboden 

om de voortgang en de resultaten te monitoren. 

Voordelen voor de organisatie 
Dit zal de Software Licentie Awareness Training 

voor uw organisatie realiseren:   

• Vertrouwen in het aangaan van Cloud -en 

Saas -en standaardcontracten.  

• Voorkomen van misbruik zal het risico voor 

de organisatie worden beperken 

• Een omgeving waarin softwarelicenties 

beter, en tegen lagere kosten, kunnen 

worden verkregen en beheerd. 

Voor wie 
De Software Licentie Awareness Training is bestemd 

voor alle IT eindgebruikers in de organisatie. 

Uitgangspunt hierbij is dat iedereen, al dan niet 

betrokken bij het dagelijkse beheer van software, 

op de hoogte moet zijn van de verplichtingen en de 

belangrijkste licentievoorwaarden. De verdere 

verdieping van deze kennis zit in de andere 

trainingen in het ACP. 

Prijzen 
Individuele prijs van de online training is €95,-. Bij 

afname van grotere volumes gelden aparte 

prijslijsten en kan een aparte offerte worden 

aangevraagd.  

On-demand toegangsperiode is 45 dagen, inclusief 

toegang tot cursus en eventuele bijbehorende 

examens gedurende 45 dagen.  

Kleine schermimpressie 
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Additionele informatie  
De deelnemer kan aan het einde van een succesvol examen zijn certificaat downloaden en printen. Dit 

certificaat kan – afhankelijk van het HR-beleid - worden toegevoegd aan bijvoorbeeld het personeelsdossier. 

De training kan zowel in een standaard-versie worden afgenomen als in een op uw organisatie aangepaste 

versie. Afhankelijk van de wensen bestaat de mogelijkheid om te koppelen met uw eigen interne Learning 

Management Systeem (LMS).  

Het Awareness Compliance Programma (ACP) 
We weten dat deze training veel problemen kan 

oplossen en daarom is het een onderdeel van een 

groter programma. Echter, in plaats van uitgebreide 

projecten, met veel impact op de bedrijfs- en IT-

processen, geeft onze nieuwe aanpak organisatie 

breed direct resultaten. Het succes van Software Asset 

Management (SAM) valt en staat met het bewustzijn 

van alle betrokkenen. De eerste stap is dan ook een 

software awareness training voor alle eindgebruikers 

in de organisatie.  

 

Vervolg opleidingen 
Binnen het Awareness gedeelte bestaan drie modules 

1. Algemene awareness realiseren met de SLAT 

2. SAM Specialisten trainen met de specifieke Software manager 

trainingen 

a. Certified Software Manager 

b. Advanced Software Manager 

c. Expert Software Manager 

3. Audit Monitor training, specifiek gericht op het beheersen en 

leiden van software audits. 

 

Voor meer informatie over het programma of de specifieke onderdelen kunt u altijd contact met ons opnemen. In een open 

en constructief gesprek zullen we gezamenlijk komen tot de beste oplossing voor uw organisatie. 

 

In2SAM heeft i.s.m. License Logic het Awareness Compliance Programma (ACP) ontwikkeld voor de Europese markt. License Logic heeft 

een lange historie op dit gebied en komt voort uit de software compliance organisatie SIIA (Software & Information Industry Association), 

de Amerikaanse equivalent van de BSA (BSA | The Software Alliance). Dit programma voldoet daarmee ook aan de harde eisen van deze 

organisatie. 

 

 

 

mailto:info@in2sam.com
mailto:info@in2sam.com

