
Medimo is de standaard in elektronische 
voorschrijfsystemen en digitale toedienregistratie 
en hiermee marktleider in verzorgings- en 
verpleeghuizen. Om te garanderen dat onze 
oplossingen te allen tijde beschikbaar zijn, is 
een escrowregeling van toepassing. Zo is uw 
bedrijfscontinuïteit gewaarborgd, zelfs als er 
onverhoopt iets met Medimo gebeurt. 

IMPROVING CARE

Broncode en benodigde technische 
documentatie worden veilig bewaard. 

Mocht Medimo niet langer in staat 
zijn om de continuïteit van de 
applicatie te borgen, worden de door u 
gedeponeerde materialen vrijgegeven. 
Zo is uw bedrijfscontinuïteit altijd 
gewaarborgd.

De escrowregeling is afgesloten bij 
Escrow Alliance, gespecialiseerd in 
escrowregelingen. 

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN
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Waarom een escrowregeling?
Heeft u weleens nagedacht over 
wat er gebeurt als een IT-leverancier 
zoals Medimo wegvalt, bijvoorbeeld 
vanwege faillissement, overname of 
een staking? Hoe u ononderbroken 
gebruik van applicaties en systemen 
borgt? En hoe het intellectuele 
eigendom van de leverancier in dat 
geval wordt beschermd? 

Een escrowregeling is het antwoord 
op dit soort vragen. Zo’n regeling 
beperkt operationele IT-risico’s en 
maakt u als softwaregebruiker minder 
afhankelijk. Als gebruiker van Medimo 
kunt u zo’n escrowregeling afsluiten 
om de continuïteit van de software te 
waarborgen.

Escrowregeling voor broncode
Medimo heeft een escrowregeling voor 
broncode en benodigde technische 
documentatie. Dat houdt in dat deze 
materialen aan u worden vrijgegeven, 
mocht Medimo niet langer in staat zijn 
om de continuïteit van de applicatie te 
borgen. Zo kunt u vanaf dat moment 
de software zelf onderhouden, 
wijzigen en corrigeren, om de 
applicatie operationeel te houden en 
te laten meegroeien met de wensen en 
eisen van uw organisatie.

Opbouw escrowregeling Medimo
De escrowregeling van Medimo is 
afgesloten bij Escrow Alliance, een 

organisatie die gespecialiseerd 
is in verschillende soorten 
escrowregelingen. Escrow Alliance 
beschermt de broncode van 
de software van Medimo. De 
escrowregeling bestaat uit drie 
elementen: een overeenkomst, 
verificatie en depot van materiaal. 
De escrow-overeenkomst is een 
juridisch document waarin de 
gemaakte afspraken staan tussen 
Medimo en Escrow Alliance, over 
looptijd, het aanleveren van materiaal 
en verplichtingen van beide partijen. 
Na succesvolle afronding van een 
technische verificatie worden de 
materialen in depot genomen. Het 
depot bestaat uit alle materialen die 
nodig zijn om de continuïteit bij het 
wegvallen van Medimo te borgen, 
zoals  broncode, handleidingen en 
overige documentatie. U kunt op ieder 
moment vragen om een volledige 
verificatie van het materiaal in depot. 

Wanneer worden de materialen 
vrijgegeven?
Materialen worden alleen onder 
strikte voorwaarden en op basis van 
verifieerbare feiten vrijgegeven en 
altijd in overeenstemming met de 
afgiftegebeurtenissen in de escrow-
overeenkomst. Bijvoorbeeld bij een 
faillissement of een staking, waarbij 
onderhoudsverplichtingen niet langer 
gecontinueerd kunnen worden. Maar 
ook wanneer Medimo overgenomen 

zou worden en de overnemende partij 
onredelijke voorwaarden hanteert 
of geen onderhoud meer pleegt aan 
de applicatie, of als de overnemende 
partij geen nieuwe escrow-
overeenkomst aangaat.

Client Portal en escrowcertificaat
Met de escrowregeling krijgt u ook 
toegang tot een eigen Client Portal. 
Hier kunt u de regeling en de status 
ervan raadplegen, de escrow-
overeenkomst downloaden en 
deponeringen en verificatierapporten 
bekijken. Van Escrow Alliance ontvangt 
u een escrowcertificaat als bewijs dat 
de materialen met succes de controle 
hebben doorstaan.

MEDIMO –  
IMPROVING CARE 

De escrowregeling garandeert 
continuïteit van het elektronisch 
voorschrijfsysteem en de 
elektronische toedienregistratie 
van Medimo. Medimo is hiermee 
marktleider in verzorgings- en 
verpleeghuizen. 

Ook gebruikmaken van 
de escrowregeling om uw 
bedrijfscontinuïteit te 
garanderen? Bel naar  
085 773 773 5 of neem contact 
op via info@medimo.nl.
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