
Skjema - Godkjenning av samtrafikk

Skjemaet fylles ut av Partner og felles kunde og sendes komplett utfylt til Norsk Helsenett SF.
NB! Dersom felles kunde ikke er koblet opp i helsenettet legges dette dokumentet som vedlegg til
bestillingsskjema for ny tilknytning.

Utfylt og signert skjema returneres til CompuGroup Medical Norway AS på
teknisk.norway.no@cgm.com

* markerte felt krever utfylling

Fylles ut av Partner
Organisasjonsnr: 966585404Partner - Foretaksnavn: CompuGroup Medical Norway AS

Foretaksnavn registrert i Brønnøysundregisteret. 

Kontaktperson:

John Kraabøl

Direkte tlf. nr.:

Mobil tlf. nr.: 

E-post: teknisk.norway.no@cgm.com

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)

CGM Fjernhjelp 91.186.80.252 * 5938 TCP

Merknader:

Åpning gjøres i inngående aksessliste på kunderuter.

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 ”felles kunde”

Jeg er allerede tilknyttet helsenettet
Jeg er ny kunde hos Norsk Helsenett SF, dette dokumentet er vedlegg til bestillingsskjema. 

Kunde - Foretaksnavn: *

Foretaksnavn registrert i Brønnøysundregisteret.

Fylles ut med BLOKKBOKSTAVER

Vi bekrefter med dette at vi er kunde hos” Partner–Foretaksnavn” og har bestilt ovenfor nevnte tjenester. Vi bekrefter med dette 
å ha gjennomført den nødvendige risikovurdering av tjenesten, oggir 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.

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: Sted/dato: *

______________________________ ___________________________________
Ansvarlig bestiller – ”Partner” Ansvarlig bestiller – ”Felles kunde” *

Kontaktperson: * Direkte tlf.nr: E-post:*

Organisasjonsnr:*
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