
Bestillingskjema - Tilknytning av videoendepunkt

Dette er bestillingsskjema for tilknytning av videoendepunkt i Helsenettet.
Videoendepunkt/videokonferanseutstyr anskaffes gjennom Norsk Helsenetts nasjonale rammeavtale for samhandling-, videokonferanse- 
og AV-løsninger med Atea. For informasjon om tilgjengelige løsninger og muligheter kontakt Atea: video.nhn@atea.no så vil nærmeste 
Atea-kontor ta kontakt. 

* Virksomhetens navn (navnet som organisasjonsnummeret er knyttet opp mot i Brønnøysundregistrene) * Organisasjonsnummer

* Sambandsnummer (det sambandet som tjenesten skal leveres på): * Evt. redundant samband

Dersom du ikke er tilknyttet Helsenettet, men er under tilknytning eller har bestilt/skal bestille tilknytning - sett kryss: 
Tjenesten vil da bli tilgjengeliggjort sammen med oppkoblingen til Norsk Helsenett.      

* Kontaktperson hos kunden *Direkte tlf. nr. *E-post (hvis tilgjengelig)

* Studioansvarlig 1 * Direkte tlf. nr. *E-post (hvis tilgjengelig)

Varsling kontakt for nedetid/endring/ hendelser *Direkte tlf. nr. *E-post (hvis tilgjengelig)

* Obligatoriske felt – må fylles ut

FØLGENDE VIDEOENDEPUNKT HOS KUNDEN SKAL BENYTTE TJENESTEN 

Antall studio/møterom/enheter Merke / Fabrikat Modell Tjeneste som bestilles* se prisoversikt

Antatt utvidelse i antall videoenheter i løpet av de neste 3-5 år **

** hjelp til å reservere riktig antall ip-adresser slik at vi senere unngår å skifte adresser på alle video-enhetene.           

Prisoversikt 

*Prisene gitt i tabellen under er gjeldende priser per 1. januar 2021. Prisene er angitt per 
videoendepunkt som skal knyttes til Helsenettet. Alle priser er ekskl. mva.

Månedsleie 
per
videoendepunkt

Tilknytning av videoendepunkt  650 kr 

Tilknytning av personlig videoendepunkt (DX80, Desktop pro) 450 kr

Tilknytning av multidisiplinære endepunkt (MDT  3100 kr 

Månedsleien faktureres kvartalsvis på forskudd. Oppsigelsestid for tjenesten er 3 måneder, tellende fra første 
månedsskiftet etter oppsigelse. 
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Virtuelle møterom kan bestilles separat på nhn.no/video.

Detaljert beskrivelse av videotjenestene finnes på nhn.no/video. 

Sted: _______________________ Dato: __________________

______________________________________________________________
Sign (BLOKKBOKSTAVER og signatur)

Vedlegg scannes og sendes med e-post til: kundesenter@nhn.no
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