
  

 

BESTILLINGSSKJEMA SKYLAB 
Dette skjemaet fylles ut ved bestilling av NHNs Skylab-tjeneste. Bestilling forutsetter at kunden 
allerede har kundeavtale med NHN, alternativt tredjeparts leverandøravtale med NHN. Se 
www.nhn.no for mer mer info, alternativt kontakt Kunde- og Driftsenteret på epost 
kundesenter@nhn.no eller telefon 24 20 00 00. 

 
1. Kundeopplysninger (felter merket * må fylles ut) 

 

Navn på kunde* Organisasjonsnummer* 

Kontaktperson* Telefon kontaktperson* E-post kontaktperson*  

 

 
  

2. Fakturaopplysninger (felter merket * må fylles ut) 

Faktura-adresse:* 
 

 

Bestillingsref.:* 

Ønsker faktura på e-post  
(0,- i fakturagebyr)  
 

 

E-postadresse: 

Ønsker elektronisk 
faktura 
(Krever avtale med 
meldingssentral)  
(0,- i fakturagebyr) 

 

 

Navn meldingssentral: 

Ønsker faktura tilsendt 
pr. post  
(60,- i fakturagebyr) 
 

 

 

http://www.nhn.no/
mailto:kundesenter@nhn.no


  

 

 

 
  

 
1 Se Skylab – pris og prisbestemmelser for mer info om preinstallert programvare 

3. Bestilling (èn rad pr maskin) 

# Ønsket maskinnavn CPU 
[# kjerner] 

RAM 
[GB] 

Systemdisk 
[GB] 

Datadisk 
[GB] 

OS Backup Angi behov for 
spesielle tilganger 
og/eller programvare1 

1       Win7 Pro x86 
 Win7 Pro x64 
 Win10 Pro x86 
 Annet OS 

 
Spesifiser:  
 

 Ja 
 Nei 

 

 

2       Win7 Pro x86 
 Win7 Pro x64 
 Win10 Pro x86 
 Annet OS 

 
Spesifiser:  
 

 Ja 
 Nei 

 

 

3       Win7 Pro x86 
 Win7 Pro x64 
 Win10 Pro x86 
 Annet OS 

 
Spesifiser:  
 

 Ja 
 Nei 

 

 

4       Win7 Pro x86 
 Win7 Pro x64 
 Win10 Pro x86 
 Annet OS 

 
Spesifiser:  
 

 Ja 
 Nei 

 

 

5       Win7 Pro x86 
 Win7 Pro x64 
 Win10 Pro x86 
 Annet OS 

 
Spesifiser:  
 

 Ja 
 Nei 

 

 



  

 

 
5. Signatur 

Ved signatur aksepterer kunden følgende betingelser: 

• Maskinene skal kun benyttes til testformål, og det skal ikke legges inn og/eller lagres personsensitive opplysninger på 
maskinene. 

• Kunden er ansvarlig for installasjon av programvare ut over det som leveres av Norsk Helsenett ihht denne bestillingen. 
Det er forbudt å installere ondsinnet kode. 

• Kunden er ansvarlig for å vedlikeholde lokal brannmur på hver enkelt maskin og har dermed ansvar for å sikre egen 
maskin 

• Kunden er ansvarlig for evnt misbruk utført av kundens ansatte og/eller kundens underleverandører.   
 
 
Norsk Helsenett krever at de som signerer på vegne av kunde, har nødvendig fullmakt og rettighet til å forplikte selskapet han/hun 
representerer, og undertegnede bekrefter herved dette. 
 

Sted/dato: 

Signatur med blokkbokstaver: 

Signatur: 

 

           

Skjemaet sendes fortrinnsvis som scannet vedlegg til e-post, evt. i posten eller per telefaks til:  

Norsk Helsenett SF 

Postboks 6123 

7435 TRONDHEIM 

Telefon: 24 20 00 00 

www.nhn.no  

Telefaks: 77 28 62 87 

E-post: skylab@kundesenter.nhn.no  

 

 

4. Brukere (NHN oppretter personlige brukerkontoer for innlogging på NHNs partnerportal: 
https://partner2.test.nhn.no) 

Navn Epost Mobil Ny bruker? 
[Ja/Nei] 

Tilgang 
[angi nr på maskin(er) som 
bruker skal ha tilgang til, 

f.eks. 1,2,3] 

     

     

     

     

     

http://www.nhn.no/
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