
  

 

Faktura Videotjenesten  

Videotjenesten har publisert en ny portal som gir din bedrift kontroll på alle videotjenester 

dere abonnerer på.  

Du kan lage deg bruker på videoportal.nhn.no, se veiledning på 

https://www.nhn.no/helsenettet/medlemstjenester/video/brukerveiledninger 

I portalen kan du endre, slette møterom, hente ut pinkoder, opprette nye virtuellemøterom. 

Administrere endepunkter, få tilgang til statistikk og oversikt over abonnerte tjenester som 

er knyttet til din bedrift.  

Når du har opprettet deg bruker og fått tilgang som kundeadmin vil du se følgende bilde:  

 

1. Sier hvilken tjeneste dere abonnerer på  

2. Hvilken avtale abonnementet ligger på  

3. Antall dere abonnerer på 

Endringer i tjenesten kan utføres av dere selv, og dere er selv ansvarlig for å slette 

møterom/ dere ikke bruker.  

Splitting av faktura  

NHN kan ikke splitte faktura mellom avdelinger, det er medlemskapet som styrer hvem som 

får faktura, men vi kan legge på avtaler som splitter avdelingene.  

Da trenger vi liste over alle møterom, den kan dere hente ut slik  
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Trykk på den tjenesten du ønsker å se, vis alle.  

 

Velg format dere ønsker det i og skriv hvilken avdeling som har møterom i en egen fane og 

send det inn til kundesenter@nhn.no. Det vil bli opprettet i portalen innen 14 dager.  

mailto:kundesenter@nhn.no


  

 

Forklaring faktura  
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1. Navn på medlemmet i NHN (avtaleeier)  

2. Referanse blir brukt i punkt 3 på avtalen. Feltet vil være tomt.  

3. Navn på foretak eller referanse. Teksten bak dette er forkortning på tjenesten for 

eksempel VM står for Virtuellemøterom. Dato for hvilken måned det gjelder (antallet kan 

endre seg fra mnd til mnd)  

4. Sier hvilken type møteromstype det er abonnert på. Stordriftsfordel er en tjeneste som 

selges i hele 100 pakker. Da vil det ikke vises hvilken type møterom som dere har.  

Du kan lese mer typene her 

https://www.nhn.no/helsenettet/medlemstjenester/video/virtuelle-moterom  

Har dere rom som ikke står her, er det etter eget ønske fra din bedrift som ikke selges som 

standard.  
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