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Doelstelling. 

De Uniface toolsaward is ingesteld door de Uniface gebruikersvereniging Face2Face en wordt in 2009 toegekend aan de 

Uniface tool die het werken met Uniface optimaliseert en efficiënter en effectiever gebruik van Uniface realiseert. 

 

Het doel van de award is: 

• Het stimuleren van het gebruik van Uniface en het potentieel dat Uniface in zich heeft maximaal te benutten 

• Het vergroten van de naamsbekendheid van Uniface 

• Het aantonen dat met Unifacetools het maximale van Uniface kan worden benut 

• Het verspreiden van kennis over Uniface onder de leden. 

 

De ingezonden tools doen mee aan een competitie waar een onafhankelijk jury bepaalt wie de winnaar is en 

gewaardeerd wordt met de toolsaward. 

Teneinde een en ander in goede banen te leiden is door de vereniging een reglement opgesteld waarin de 

voorwaarden en condities zijn beschreven waaraan voldaan moet worden door de deelnemers. 

 

Elke inzending wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury. 

 

Algemeen 

1. De Uniface toolaward wordt aan de organisatie die naar het oordeel van de jury de meest aansprekende Uniface 

tool heeft ontwikkeld. 

 

 

Deelnemen 

2. Alleen leden van de vereniging Face to Face kunnen deelnemen aan de competitie en Uniface toolsnomineren. 

3. Door het indienen van een nominatie gaan de deelnemers akkoord met dit reglement. 

4. De deelnemer die een Uniface toepassing nomineert, verklaart daartoe gerechtigd te zijn en geen inbreuk te 

maken op rechten van derden. 

5. Wanneer verschillende partijen eenzelfde innovatie indienen zal de jury informatie inwinnen en zal de partij die 

de meest significante bijdrage aan de innovatie heeft geleverd, worden toegelaten tot de competitie. 

6. Deelnemen kan door het nominatieformulier in te vullen en te zenden naar ………  of kan men dit ook via het 

internet inzenden?? 

 

Jury 

7. De jury wordt gekozen door het bestuur van Face to Face en wordt samengesteld uit ICT managers van 

bedrijven die Uniface gebruiken aangevuld met deskundigen op het terrein van Uniface. Het bestuur is 

gerechtigd de samenstelling van de jury aan te passen. 

8. De jury-leden acteren op basis van persoonlijke titel. 

9. Indien er een inzending ontvangen wordt die een directe (professionele) relatie met één van de leden van de 

jury heeft, zal dit betreffende lid van de jury zich onthouden van argumenten, toelichting en stemmen over dat 

betreffende voorstel. 

10. Het oordeel van de jury is bindend en waarover geen discussie gevoerd kan worden. 
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11. Indien het niveau van de inzendingen naar het oordeel van de jury onvoldoende is, is de jury gerechtigd om zich 

te onthouden van een voordracht, er zal dan geen prijswinnaar zijn. 

12. De jury bestaat uit drie leden die onderling bepalen wie als voorzitter zal optreden. 

13. Het bestuur van Face to Face zal de prijs toekennen aan de nominatie die gekozen is door de jury. 

14. De jury is tot geheimhouding verplicht over de wijze waarop de jury tot haar oordeel komt. 

15. De jury is tot geheimhouding verplicht aangaande alle aan haar ter beoordeling aangeboden toepassingen. 

 

 

Aansprakelijkheid 

16. Het bestuur van Face to Face en de jury zowel als de afzonderlijke leden zijn nimmer aansprakelijk en zullen 

nooit door een deelnemer gedaagd worden teneinde enig geschil op te lossen aangaande het toekennen van de 

award. 

17. Het bestuur noch de jury is partij in een geschil over de eigendomsrechten van een ingediende innovatie. 

18. Het bestuur noch de jury kan verantwoordelijk worden gehouden voor berichtgeving in de pers. 

 

 

Prijs 

19. De prijs ……….. en wordt beschikbaar gesteld door de vereniging Face to Face 

20. Uitnodiging van het lab van Compuware alwaar kennis kan worden gemaakt met de nieuwste ontwikkelingen 

aangaande Uniface. 

 

 

Slotbepalingen 

21. Over zaken waarin dit reglement niet voorziet zal door het bestuur van Face to Face worden besloten. 

22. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


