____________________________________________________

Samtrafikkskjema – Fjernhjelp
Fyll ut nederste del av skjemaet, signer og send snarest til begge disse mottakere:
Hove Medical Systems AS
e-post:support@hovemedical.no
Norsk Helsenett SF
e-post:kundesenter@nhn.no
Partner - Foretaksnavn:

Organisasjonsnr:

920 707 580

Hove Medical Systems AS
Foretaksnavn registrert i Brønnøysundregisteret.

Kontaktperson:

Direkte tlf. nr.:

Anita Hardangen

Mobil tlf. nr.:

21 93 19 18

E-post:

support@hovemedical.no

Denne personen får kopi av all leveranseinformasjon som går til felles kunde.
Tjenestenavn

Fra IP-adresse/-nett Til IP-adresse/-nett

Portnummer

Type (TCP/UDP)

Vika Fjernhjelp

172.22.232.104
172.31.113.104
91.186.95.57

5938

TCP

Kundens nettverk

Vi bekrefter med dette at ”Kunde - Foretaksnavn”, under er kunde hos oss og har avtalefestet leveranse av
overnevnte tjenester, og gir herved Norsk Helsenett SF fullmakt til å åpne nødvendige sikkerhetsbarrierer for trafikk
fra kunden og inn til vår tjeneste.

Fylles ut av Kunde (fyll ut alle feltene nedenfor)
Jeg er allerede tilknyttet helsenettet
Jeg er ny kunde hos Norsk Helsenett SF, dette dokumentet er vedlegg til bestillingsskjema.
Kunde - Foretaksnavn:
Organisasjonsnr:
Foretaksnavn registrert i Brønnøysundregisteret.

Kontaktperson:

Direkte tlf. nr.:

E-post:

Mobil tlf. nr.:
Fylles ut med BLOKKBOKSTAVER

Vi bekrefter med dette at vi er kunde hos Hove Medical Systems AS og har bestilt ovenfor nevnte tjenester. Vi
bekrefter med dette å ha gjennomført den nødvendige risikovurdering av tjenesten, og gir herved tilgang for
tjenesten til å nå vårt nettverk via vår tilknytning til helsenettet. Vi tillater Norsk Helsenett SF å åpne de nødvendige
sikkerhetsbarrierer for trafikk fra partneren og inn til vårt nett for denne tjenesten.
Det er kundens ansvar å sørge for at Vika Fjernhjelp er tilgjengelig til enhver tid. Hvis andre aktører ønsker tilgang
via Vika Fjernhjelp oppsett hos kunden, skal dette avtales med Vika AS først. Alternativt kan disse benytte Helsenett
sin fjernhjelpsløsning basert på NetOp.
Normal leveringstid er ca 5-6 virkedager fra komplett bestilling er mottatt hos Norsk Helsenett SF, forutsatt at begge parter er
tilknyttet helsenettet.

Sted/dato:

Kongsberg, 6. november 2019

______________________________
Ansvarlig bestiller – ”Partner”

Sted/dato:

___________________________________
Ansvarlig bestiller – ”Felles kunde”

Hove Medical Systems AS - Postboks 865, 3606 Kongsberg - Telefon: 21 93 19 18 - Foretaksnummer 983 507 271
Hjemmeside: www.systemx.no

